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Impakt faktoros folyóirattá 
vált a Pénzügyi Szemle 
Tisztelt Olvasók!

Egy tudományos folyóiratot a megjelentetett tanulmányok, cikkek és kéziratok 
tudományos elismertsége és idézettsége minősít. Külön öröm egy szerkesztőség 
életében, ha az elvégzett munka külső megerősítést kap. Hazai viszonylatban ilyen 
megerősítést jelentett, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 2011 júniusában 
felminősítette a Pénzügyi Szemlét, most pedig arról számolhatok be, hogy folyó-
iratunk impakt faktoros lap lett, azaz immár nemzetközileg jegyzett lapokban is 
idézik cikkeinket.

A Pénzügyi Szemle angol nyelvű cikkei tavasz óta elérhetőek a világ vezető köz-
gazdasági  adatbázisában, a RePEc-ben (Research Papers in Economics). Már ön-
magában ez is jelentős előrelépést jelentett, szerzőink ezzel ugyanis bekerültek a 
nemzetközi tudományos vérkeringésbe, a közgazdasági, közpénzügyi és pénzügyi 
témákkal foglalkozó kutatók, szakemberek pedig ennek köszönhetően világszerte 
könnyen rátalálhatnak folyóiratunk cikkeire, tanulmányaira.

A RePEc-hez való csatlakozás tudatos stratégiai döntés volt a szerkesztőség ré-
széről. A nemzetközi adatbázisok komoly lehetőséget jelentenek, hiszen jelentősen 
növelhetik cikkeink idézettségét. Az idézettségen belül különös értéket jelent, ha 
folyóiratunk cikkeit nemzetközi szinten jegyzett és elismert folyóiratokban citál-
ják. E jegyzett idézettség mértékét fejezi ki az impakt faktor, ami a tudományos 
világ talán egyetlen nemzetközileg is elismert minősítése. Ebben az esetben nem 
egy-egy kijelölt bizottság mond véleményt a munkánkról, hanem a világ minősí-
tett tudományos közösségének egésze. Az impakt faktor ezért egy valóban megkér-
dőjelezhetetlen és objektív mérőszám, amely végső soron azt mutatja meg, hogy a 
többi kutató mennyire találta hasznosnak és hasznosíthatónak az általunk elvégzett 
munkát.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Pénzügyi Szemle a cikkek nemzetközi adatbá-
zisba kerülése után viszonylag gyorsan, már 2012 őszén impakt faktort kapott. 
Egy-egy tudományos közlemény nemzetközi térnyerése és elterjedése akár éveket 
is igénybe vehet, ezért különösen örömteli, hogy már egy szűk fél év után megkez-
dődött cikkeink megállapításainak nemzetközi átvétele.

A Pénzügyi Szemle Magyarország egyetlen kétnyelvű közgazdasági folyóirata, 
ahol a kiadó a magyar kéziratok angolra fordításával is segíti a szerzők nemzetközi 
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érvényesülését, cikkeik, tanulmányaik hasznosulását. Az impakt faktor azt jelen-
ti, hogy a Pénzügyi Szemlében publikálni nemzetközileg is elismert tudományos 
teljesítmény lett. Magyarországon a Pénzügyi Szemlével együtt két olyan lap van, 
amelyik impakt faktoros megjelenést jelent a szerzőinek, de a Pénzügyi Szemle az 
egyetlen, amely magyar nyelven leadott kéziratok esetében is biztosítja a nemzet-
közileg elismert megjelenést.

A Pénzügyi Szemle szerkesztősége arra törekszik, hogy a nemzetközi sztenderde-
ket követő szerkesztőségi gyakorlat és az integritás-szemlélet révén továbbra is ma-
gas minőséget képviselő és a nemzetközi tudományos közösség figyelmére méltó 
cikkeket közöljön.
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