
Beszámoló a Magyar Pszichológiai Szemle 2021-es évéről 

Az Magyar Pszichológiai Szemle ismételten nagyon jó évet zárt. A lapban megjelenő cikkeket 

sok ezren olvassák és az olvasók száma folyamatosan növekszik.  2021-ben 91 437 megtekintés 

volt. Ezzel az MPSZ az 5. az Akadémiai Kiadó által kiadott 48 folyóirat között. A legtöbb 

megtekintés egy napon 3609 volt, amellyel pedig a 4. a kiadó folyóiratai között. A lap 

olvasottsága (a több éves statisztika tükrében) jól követhető éves hullámzást mutat, amely 

megfeleltethető az egyetemi szemesztereknek. A legnagyobb számú olvasó a tavaszi 

szemeszterben márciusban, az őszi szemeszterben októberben van. A nyári hónapokban 

erőteljesen lecsökken az érdeklődés.   

Összefüggés mutatkozik az egyes számok megjelenésekor közreadott rövid tematikus ízelítők 

és az olvasottság között is.  

Az olvasottság megnövekedéséhez az Open Access megjelenés nagy mértékben hozzájárul, de 

nagyon sokat jelentenek a rövid tematikus ízelítők/összefoglalók is. Ezek a megjelennek 

Magyar Pszichológiai Társaság és az ELTE PPK hírlevelében, az MPT honlapján és Facebook 

oldalán, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Facebook oldalán és hamarosan az 

AKJournals saját Twitter oldalán is. Ez utóbbi az Akadémiai Kiadó újítása és örömmel 

jelenthetem, hogy mi ezt már több éve kitaláltuk, a Kiadó most vezeti be a rövid tematikus 

összefoglalók megjelentetését a társas médiában, erre külön szakembert alkalmaz, és mi 

voltunk az egyetlen lap, amely naprakészen rendelkezett ilyen összefoglalókkal és a 

gyakorlattal magával. Az összefoglalókat Saád Judit szerkesztőségi titkár készíti,  akinek óriási 

köszönet jár ezért a nagyon komoly és nagyon sikeres munkáért.  

Sokan a lap szerkesztőbizottsági tagjai közül ugyancsak a saját egyetemük/intézményük 

keretében terjesztik ezeket a figyelemfelkeltő összefoglalókat. Ezt nagyon köszönjük! Ebben 

az évben újítás, hogy egyesítettük az Open Access és a tematikus összefoglalók előnyeit és 

minden rövid összefoglaló után ott van a cikk közvetlen linkje, vagyis ha az összefoglaló 

felkelti valaki érdeklődését, akkor azonnal hozzá is tud férni a cikkhez! Ettől az újítástól további 

olvasókat remélünk. 

Az elmúlt évben összesen 39 cikk jelent meg 2021-ben, 35 hivatkozható. Átlagosan 77 nap 

telt el a cikkek beérkezése és elfogadása között. A cikkek elfogadási aránya 76%-os. WoS 

adatokra hivatkozott Hirsch-index 7. A lap jelenleg Q4-es besorolású a Scimago – 

rangsorában. Kérjük a kollégákat, hogy amennyiben a munkájukhoz megfelelő magyar nyelvű 

publikációt találnak a lapban, akkor azt idézzék. Ezzel a magyar kollégák egymás és a lap 

láthatóságát is növelik.  

Az egyes rovatokhoz 2021-ben az alábbi témákban érkeztek be cikkek: 

Személyiségpszichológia, pszichometria: 

- Hálózatelemzés 

- A Cronbach alfa megbízhatósága 

- A Sternberg-féle szerelem kérdőív magyar változata 

- Problémamegoldás barátok között 

Egészségpszichológia: 

- Szexuális kisebbséghez tartozó magyar fiatalok 

Klinikai gyermekpszichológia: 

- Stressz gyermekkorban 



- Nem szuicidális önsértés serdülőkorban 

- Projektív tesztek 

Klinikai pszichológia: 

- Nem szuicidális önsértés és öngyilkos magatartás kapcsolata 

Környezetpszichológia: 

- A helyidentitás mérése 

 

A 2020-as Rorschach különszám (Császár-Nagy Noémi szerkesztésében) 2021 januári online 

bemutatója kivételesen sikeres alkalom volt. A tematikus szám szerzői közül számosan tartottak 

rövid előadást és ezeket élénk érdeklődés kísérte, az eseményen 100 résztvevő volt jelen 

folyamatosan és csak azért ennyi mert ez volt a használt linken a felső határa a résztvevőknek. 

Köszönjük a vendégszerkesztő, a szerzők és az előadók munkáját. 

A Magyar Pszichológiai Szemle 2021-es tematikus száma, Révész György (Pécsi 

Tudományegyetem) vendégszerkesztésében a tehetség központi témáját járta körbe, a tehetség 

fogalmával, eredetével, méréseivel, típusaival, illetve a tehetségazonosítás, tehetséggondozás 

és tehetségmenedzsment kérdésköreivel foglalkozott. Ennek a számnak 2022 szeptemberére 

tervezünk bemutatót.  

A 2021-es évben két új rovattal is jelentkeztünk. A Pszichológiatörténet, új, három részből 

álló sorozatában áttekintettük a rendszerváltás óta eltelt 30 év magyarországi pszichológiai 

kutatásainak legfőbb területeit és eredményeit.  

Czigler István (Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet) kezdeményezésére egy 

Vitafórum indult, azzal a céllal, hogy a pszichológia egyes alap-kérdéseit érintő témaköröknek 

szakmai fórumot biztosítsunk. Első körben a kognitív pszichológia több alapvető kérdésének 

elemzése került terítékre, izgalmas, érdekes, gyors és akár humoros áttekintést nyújtva a 

kognitív pszichológia aktuális kérdéseiről egy vitaindító cikk és a szakmai hozzászólások 

formájában.  

Személyi változás is történt a szerkesztőségben. A szerkesztőbizottsági tagok közé került 

Czigler István és Polonyi Tünde, Pléh Csaba helyett Lányi Gusztáv vette át a könyvismertetések 

rovatot.  Szeretettel köszöntjük őket a lap munkatársai között. 

Itt szeretnénk megköszönni minden szerkesztőbizottsági tagnak és minden lektornak az 

áldozatos munkáját, amelyet a lapért végez. Nélkülük nem lenne Magyar Pszichológiai Szemle! 
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