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A Magyar Pszichológiai Szemle nagyon sikeres évet zárt, bár sokféle nehézséggel kellett megküzdenie. 

Az egyik nagyon fontos előrelépés az volt, hogy a cikkek döntő többsége nyílt hozzáféréssel (open 

access) formában jelent meg. A szokásos négy szám közül az első 2019-es különszám az Interakciós 

szemléletű hipnóziskutatások címmel Bányai Éva és munkatársainak a kutatásait mutatja be Költő 

András és Kasos Enikő vendégszerkesztésében.   

A lap szerzői közül a legtöbben az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem és  a Testnevelési  Egyetem kutatói közül kerültek ki, de további 17 

intézmény képviseltette magát a szerzők között.  

A lap előfizetői létszáma kis mértékben növekedett, ami kifejezett sikernek tekinthető. Az előfizetők 

jórészt közintézmények, amelyek mind a nyomtatott, mind az online változatra előfizetnek.  

A lap – köszönhetően a Magyar Pszichológiai Társaság Hírmondójában közzétett figyelemfelkeltésnek, 

a Facebook oldalon és a honlapon történő folyamatos tájékoztatásnak  és annak, hogy a cikkek jelentős 

része open access-ben ingyenesen hozzáférhető – rendkívül olvasott. Havonta (!) 3000-6000 között 

változik az absztraktok letöltése, és havonta (!) 300 és 700 között mozog a teljes pdf-es cikkek letöltése 

is. Csak a bibliográfiák letöltése havi 40-200 között váltakozik.  A nyári időszak, különösen a július és 

augusztus kevesebb letöltéssel, az őszi, téli, tavaszi időszak viszont nagyon sűrű letöltéssel 

jellemezhető.  Ez közös erőfeszítés és „marketing” eredménye és erre nagyon büszkék vagyunk. 

A lap népszerű a szerzők között, sok cikket kapunk és ezért szükséges az is, hogy bizonyos benyújtott 

kéziratokat elutasítsunk. A lap koncepciója azonban inkább az, hogy a lektorok és a rovatvezetők és a 

főszerkesztő segítségével a benyújtott cikkeket, amennyiben ez szükséges, ahhoz segítsük, hogy a 

lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudjanak megjelenni és visszajelzéseinket ebben a 

szellemben tesszük meg.  

A nehézségek közé tartozik, hogy 2019-ben egy új belső szerkesztő vette  át a lapot az Akadémiai 

Kiadónál, de most 2020-ban már sajnos át is adja egy újabb munkatársnak. A beletanulás időszaka a 

lap szerkesztését lelassította. A lapot az MTA Könyv és Folyóiratkiadó Bizottsága támogatja. A 

támogatást meg kell pályázni, azonban a pályázatot 2019 ősze helyett, csak 2020-ban írták ki. 

Mindezeknek köszönhetően a lap 2019/4-es száma jelenleg még csak online formában elérhető, a 

nyomtatott változat még heteket várat magára. A 2020/1-es szám, amelyet Császár-Nagy Noémi 

vendégszerkesztett és a Rorschach teszt történetéről és az azzal kapcsolatos legújabb hazai kutatások 

ismertetéséről szól és amely remélhetőleg szintén nagy érdeklődést fog kelteni, már szintén meg 

kellett volna, hogy jelenjen, de a 2019-es utolsó szám csúszása miatt ez is még egy-két hónapot várat 

magára.   Erős reményünk az, hogy 2020 második felére helyreáll a lap időbeni struktúrája, mivel a 

2020/3-as szám is már lényegében készen áll.  

Dr. Fülöp Márta 

főszerkesztő 



 

 

 

 


