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doktoranduszhallgatók Vi. Nyári műhelye

mKe–Pte KtK, Pécs, 2018. május 25–26.

a magyar Közgazdaságtudományi egyesület (mKe) és a Pécsi tudományegye-
tem Közgazdaságtudományi Kara (Pte KtK) 2018 tavaszán hatodik alkalommal 
rendezte meg az mKe–Pte doktoranduszműhelyt. a már hagyományossá vált 
rendezvényen a magyarországon működő közgazdasági doktori iskolák dokto-
randusz vagy doktorjelölt hallgatói adhatják elő a legfrissebb kutatási eredmé-
nyeiket, és vitathatják meg azokat a kutatási témáik – felkért hozzászólókként 
közreműködő – hazai szakértőivel.

az idei műhely egybegyűltjeit Schepp Zoltán, a Pécsi tudományegyetem Közgaz-
daságtudományi Karának dékánja köszöntötte, majd Köllő János, a magyar tudomá-
nyos akadémia Közgazdaság- és Regionális tudományi Kutatóközpontjának (mta 
KRtK) tudományos tanácsadója – és egyben az mKe leendő elnöke – tartott plenáris 
előadást „az fdi-ból származó kereseti többletek – összekapcsolt vállalati–alkalma-
zotti adatbázisból származó eredmények” (Earning gains from FDI – evidence from 
linked employer-employee data) címmel.

ezt követően került sor a doktorandusz- és doktorjelölt hallgatók előadásaira, 
összesen öt hazai közgazdasági doktori iskola tíz diákja adott elő. a házigazda Pte 
doktori iskolájának hallgatói mellett érkeztek előadók a Budapesti Corvinus egye-
tem két különböző doktori iskolájából, továbbá a Budapesti műszaki egyetem és a 
Közép-európai egyetem doktori iskoláiból is. az egyenként 25 perces előadásokat 15 
perces hozzászólások követték: a témák hazai szakértői igyekeztek konstruktív meg-
jegyzésekkel segíteni a diákok további kutatásait. több hozzászóló is érkezett a Pécsi 
tudományegyetemről, az mta Közgazdaság- és Regionális tudományi Kutatóköz-
pontjából, a magyar Nemzeti Bankból és a Közép-európai egyetemről, míg a Buda-
pesti Corvinus egyetem és a Budapest intézet egy-egy hozzászólóval képviseltette 
magát. a műhely részletes programja letölthető a magyar Közgazdaságtudományi 
egyesület honlapjáról (http://www.mktudegy.hu/konferencia/a-vi-pecsi-mke-pte-
doktorandusz-muhely-programja/37675).

a műhelyt szervező mKe és Pte jelen lévő képviselői, az előadó diákok és a hoz-
zászólók egyaránt nagyon hasznosnak ítélték a konferenciát, és egyetértettek abban, 

a kézirat első változata 2018. július 3-án érkezett szerkesztőségünkbe.
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hogy továbbra is fontos egy ilyen jellegű – a doktorandusz- és doktorjelölt diáko-
kat kutatásait segítő – rendezvény léte. Így az immár hatodik éve működő műhely- 
konferencia hagyománya 2019 májusában folytatódik, a Vii. Pécsi mKe–Pte dok-
toranduszműhellyel. 

Benczúr Péter–Kónya István–Lieli Róbert–Reiff Ádám–Szabó-Morvai Ágnes

K e d v e s  S z e r z ő i n k !
Az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve cikkeinket 
ellátjuk a CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóval. Ezért kérjük, hogy a 
Hivatkozásokban tüntessék fel a művek DOI-azonosítóját (természetesen 
sokszor előfordul, hogy nincs ilyen). A DOI a következő linkre kattintva ke-
reshető meg: http://search.crossref.org.

Például:
Boldrin, M.–Montes, A. [2005]: The intergenerational state: Education and 
pensions. Review of Economic Studies, Vol. 72. No. 3. 651–664. o.

A hivatkozott tételt bemásoljuk a keresőmezőbe, a találati listából pedig kivá-
lasztjuk a megfelelő tételnél lévő hivatkozást, és beszúrjuk a hivatkozás végére:
Boldrin, M.–Montes, A. [2005]: The intergenerational state. Education and pen-
sions. Review of Economic Studies, Vol. 72. No. 3. 651–664. o. http://dx.doi.org/10. 
1111/j.1467-937x.2005.00346.x.

Ne feledkezzenek meg a beszúrt hivatkozás hiperhivatkozásként való megje-
löléséről a kéziratban!
A CrossRef-nél regisztrált DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, 
kapott hivatkozások összeszámlálását!
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