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A Magyar Pszichológiai Szemle 2020-ban nagyon sikeres évet zárt, bár ebben az évben is sokféle 

nehézséggel kellett megküzdenie.  

A COVID-19 miatt lelassult a kiadói szerkesztés, az év során az Akadémiai Kiadón belül megváltozott a 

folyóiratkiadás vezetője és a lap menedzser szerkesztője is. A szerkesztői váltások ugyancsak 

jelentettek időbeni fennakadást, de ugyanakkor mindkét esetben minőségi változást is hoztak a munka 

szervezettségében és színvonalában. Az év közepéig a lap jelentős csúszásban volt, a 2020/1. szám csak 

a nyár folyamán jelent meg, de év végére a lap behozta a hátrányt és tökéletesen utolérte magát.   

2020-ban az MTA tisztújítási ciklusával egyidőben az MPSZ szerkesztősége is megújult, bár a 

szerkesztőség tagjainak döntő többségét az MTA Pszichológiai Bizottsága megerősítette funkciójában. 

A szerkesztőbizottság elnöke továbbra is Prof. Molnár Márk. A rovatvezetők között Nábrády Mária 

helyét a Személyiség/Pszichometria rovat vezetésében Dr. Rózsa Sándor vette át. A szerkesztőbizottság 

tagjai közül sajnos 2020 elején elvesztettük Prof. Erős Ferencet. Ugyanakkor új tagja lett a 

szerkesztőbizottságnak Dr. Polonyi Tünde.  Prof. Pléh Csaba, aki korábban a lap főszerkesztője volt, 

majd 5 éven át vezette a Könyvszemle rovatot ezt a 2020 év. végével befejezte. A lapért végzett 

áldozatos munkáját ezúton is köszönjük. Helyét Dr. Lányi Gusztáv vette át.  

A lap főszerkesztőjét. Prof. Fülöp Mártát a Magyar Pszichológiai Társaság újabb 5 évre megerősítette 

hivatalában. 

A 2020/1-es „Rorschach” különszámot Dr. Császár Nagy Noémi szerkesztette. A különösen nagy 

érdeklődésre számot tartó szám online bemutatójára 2021 január 22.-én került sor óriási érdeklődés 

mellett. A program sikere arról győzött meg minket, hogy a különszámoknak rendszeresen fogunk 

rendezni szakmai bemutatót. 

A lap nagyon sikeresen fejlődik.  Rendkívül olvasott. Ez köszönhető annak is, hogy egyre több az Open 

Access, ingyenesen elérhető cikk, valamint annak, hogy a Magyar Pszichológiai Társaság Hírlevelében 

rendszeresen megjelennek az egyes számok ismertetői, így a lapok érdekes tartalmaira sikerül a 

Társaság tagjainak a figyelmét felhívni. A figyelemfelkeltő tartalmakat a lap szerkesztőségi titkára, Saád 

Judit készíti. Az Akadémiai Kiadó statisztikája szerint 2020 áprilisától 2020 decemberéig 8 hónap alatt 

közel 12 000 cikk letöltés történt és ugyanezen időszak alatt csaknem 37 000 (!) online betekintés!  Az 

Akadémiai Kiadó által kiadott 88 folyóirat között a Magyar Pszichológiai Szemle a 7. legolvasottabb. A 

lap magas színvonalú, a kéziratok elutasításának aránya jelenleg 20% körül mozog. 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.  

Az Akadémiai Kiadó folyóiratkiadás vezetője, Böhm Gabriella éves jelentésében gratulált a lap 

teljesítményéhez és a kiadó köszönetét fejezte ki a főszerkesztőnek és a szerkesztőbizottság tagjainak.  

Készítette: Prof. Fülöp Márta, főszerkesztő 



 

 

 

 

 

 

 


