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BESZÁMOLÓ 

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 2019 

 

A Magyar Pszichológiai Szemle nagyon sikeres évet zárt. Bár a nemzetközi trendeknek megfelelően az 

elmúlt évben még tovább csökkent a lap nyomtatott formában eladott példányszáma, az online letöltés 

terén nagyon erős növekedés történt.  2018-ban összesen 46.911 (!) absztrakt-letöltés, 6.129 teljes cikk 

letöltés volt, amely minden korábbi évet erőteljesen meghaladott. Ezt az örvendetes tendenciát több 

okkal magyarázzuk. Egyrészt  láthatóbbá tettük a lapot a szélesebb pszichológusi szakma számára. 

Rendszeresen megjelenik egy-egy lapszám “kedvcsinálója” a Magyar Pszichológiai Társaság 

Hírlevelében és a társaság honlapján valamint a Facebook oldalán is. A szerkesztőség tagjai is 

továbbítják a rövid, az érdeklődés felkeltését szolgáló összefoglalókat. Sikerült a múlt évben azt is 

elérni, hogy a Magyar Pszichológiai Társaság tagjai kedvezményesen fizethessenek elő a lapra nyomtott 

és/vagy online formában. A szerkesztőbizottság tagjai az egy-egy lapszámról készült “kedvcsinálókat” 

maguk is terjesztik munkahelyeiken.  

 

Az olvasottságot a rendszeres lapértékelések során többségében kiválóra értékelt empirikus munkák 

mellett az is növeli, hogy nagyon érdekes egy-egy új területet bemutató szemle cikkek jelennek meg a 

lapban, amelyeket a terület iránt érdeklődők nagy haszonnal olvashatnak.   

A különszámok ugyancsak nagy érdeklődést váltanak ki az adott terület iránt érdeklődő szakemberek 

körében és jól használhatóak az egyetemi oktatásban is.  

 

Ebben az évben a 2019/1-es különszámot az ELTE Affektív Pszichológia Tanszékén működő Humán-

interakció Kutatócsoport munkatársai, Költő András és Józsa Emese szerkesztették  „Interakciós 

szemléletű hipnóziskutatások” címmel.  

 

Az új Open Access szerződések következtében több egyetemi intézmény (pl. ELTE) dolgozóinak a 

cikke ingyenesen Open Access-ként jelenik meg, amelytől szintén az olvasottság növekedését várjuk. 

 

A 2018-as Mérei Díjat, amelyet a lapban publikáló doktori hallgató nyerhet el, az ezévi ad hoc bizottság 

(Bernáth György, Kiss Paszkál, Nábrády Mária) Szegedi-Hallgató Emese és Horváth Mária Dóra PhD-

hallgatóknak (Csábi Eszter társszerzőségével) ítélte oda  „Vizuális ingerek figyelemelterelő hatásának 

vizsgálata vezetést szimuláló feladat során„ című tanulmányukért. A szerzőknek ezúton is gratulálunk, a 

Mérei Díj Bizottság munkáját pedig nagyon köszönjük. 

 

Személyi változások a lap vezetésében és szerkeszőségében: 

 

Amint azt az elműlt évi beszámolóban jeleztük Hunyady György akadémikus, a szerkesztőbizottság 

elnöke 2018-ban végleg leköszönt erről a pozíciójáról és helyette az MTA Pszichológiai Bizottsága 

Molnár Márk professzort  (MTA TTK Kognitív Idetudományi és Pszichológiai Intézet emeritus 

tudományos tanácsadó és ELTE PPK emeritus professzor) választotta meg a Szerkesztőbizottság 

Elnökének. Hunyady György professzornak  ezúton is nagyon hálásan köszönjük a lapért folytatott 

többéves munkáját, valamint az Akadémiai Kiadó vezetésével lezajlott nagyon sikeres tárgyalásokat, 

mailto:szemle@ektf.hu
mailto:saad.judit@ppk.elte.hu
http://www.akademiai.com/loi/0016
http://mpszle.edmgr.com/


 

 
 

Magyar Pszichológiai Szemle 

Főszerkesztő: Prof. Fülöp Márta 
E-mail: fulop.marta@ttk.mta.hu 

Szerkesztőségi titkár: Saad Judit 
E-mail: szemle@ektf.hu 

saad.judit@ppk.elte.hu 

Szerkesztőség: ELTE PPK Pszichológiai Intézet 
1064 Budapest, Izabella u. 46. 

Web: http://www.akademiai.com/loi/0016 
Kéziratok benyújtása:  http://mpszle.edmgr.com/ 

 
 

 

amelyek egyik eredménye, hogy a lap új felelős szerkesztőt kapott Tóth Anikó személyében, aki 

munkáját nagyon magas színvonalon látja el és akivel igen jó együttműködést lehetett kialakítani.  

 

Az elmúlt évben az MTA ciklusát követve a Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottságát, 

rovatvezetőket és szerkesztőket is újraválasztotta az MTA Pszichológiai Bizottsága. Többen nem 

folytatták a rovatvezetést illetve a szerkesztőbizottsági tagságot. Győri Miklós, Bódizs Róbert, Czigler 

István, Kovács Ágnes, Vass Zoltán. Munkájukat ezúttal is nagyon szépen köszönjük.  A rovatvezetés és 

a szerkesztőbizottság ugyanakkor új tagokkal bővült. Csákvári Judit a Gyógypedagógiai Pszichológia, 

Faragó Klára a Szervezetpszichológia rovatvezetését vette át. A szerkesztőbizottság új tagjai: Kiss 

Paszkál, Németh Dezső, Winkler István.   

 

Megváltozott a lap szerkesztőségi titkára is. Dorner László 2012 óta látta el ezt a feladatot kiválóan és 

most tőle Saad Judit (prokejt koordinátor, ELTE PPK) vette át ezt a szerepet, aki ugyancsak kitűnően 

végzi a titkári feladatokat. Köszönhetően mindkettőjüknek, az átadás és átvétel gördülékenyen és 

fennakadások nélkül zajlott le.  

 

Ezúton is szeretném megköszönni a lap minden munkatársának az elmúlt évi áldozatos és színvonalas 

munkáját és a szerzőknek a magas színvonalú cikkeket. 

 

 

Dr. Fülöp Márta 

főszerkesztő 

 

 
 

 

mailto:szemle@ektf.hu
mailto:saad.judit@ppk.elte.hu
http://www.akademiai.com/loi/0016
http://mpszle.edmgr.com/

