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Tisztelt Olvasók!
Egy éve kezdtük el a Pénzügyi Szemle megújítását, és büszkén állíthatjuk, hogy
jelentõs utat tettünk meg. Ennek eredményeképp ma már egy olyan folyóiratot
tarthatnak a kezükben, amelynek cikkeit nem csak a hazai közgazdászszakma
figyeli, de nemzetközi szinten is monitorozzák.

Az Állami Számvevõszék 2011 elején indította el a Pénzügyi Szemle fejlesztését,
és a munka 2012-ben is folytatódott. A szerkesztési gyakorlat és a szerkesztõbi-
zottság átalakítása, a szerzõi útmutató átszabása, a kettõs vak lektorálás bevezetése,
a folyóirat akadémiai felminõsítése, valamint a PhD-pályázat kiírása után újabb
fontos lépéseket tettünk.

A Pénzügyi Szemle angol nyelvû cikkei immár elérhetõk a világ vezetõ közgaz-
dasági adatbázisában, a RePEc-ben (Research Papers in Economics). Ezzel
közpénzügyi folyóiratunk szerzõi bekerültek a nemzetközi tudományos vérke-
ringésbe, cikkeikre ugyanis téma, szerzõ, cím, JEL-kódok és kulcsszavak alapján is
lehet már keresni. 

A RePEc rendszerébe való bekerüléssel a Pénzügyi Szemle cikkei felkerülnek
email-listákra, idézettségmérõ adatbázisokba is. A RePEc-en jelenleg 440 ezer
tanulmány (working paper), 690 ezer folyóiratcikk, valamint 31 ezer szerzõ és 12
ezer intézmény adatai találhatók meg. Az idei év elsõ két hónapjában a Pénzügyi
Szemle cikkeinket 114 alkalommal, a cikkek absztraktjait pedig 356 alkalommal
töltötték le a RePEc rendszerébõl.

A nemzetközi adatbázisokhoz való csatlakozás komoly lehetõség szerzõinknek,
ezáltal ugyanis jelentõsen növelhetõ cikkeik idézettsége, ami a minõségi
tudományos munka tán legfontosabb elismerése. A Pénzügyi Szemle Magyarország
egyetlen kétnyelvû közgazdasági folyóirata, ahol a kiadó a magyar kéziratok angol-
ra fordításával is segíti a szerzõk nemzetközi érvényesülését, cikkeik, tanulmányaik
hasznosulását.

2012. január 16-án elindult a Pénzügyi Szemle Online, a Pénzügyi Szemle csoport
internetes portálja (www.penzugyiszemle.hu). A portál támaszkodik a Pénzügyi
Szemle közpénzügyi folyóiratra, az Állami Számvevõszék tudásbázisára, de
munkáját külsõs szakértõk is segítik. A Pénzügyi Szemle Online célkitûzése, hogy
közérthetõ nyelven vitassuk meg a pénzügyek, kiemelten pedig a közpénzügyek
legfontosabb kérdéseit. Valljuk, hogy a közt érintõ szinte minden kérdésnek vannak
pénzügyi kihatásai, így nemcsak a szûken értelmezett pénzügyi kérdésekkel, hanem
a közgazdaságtan és a pénzügytan határterületeivel is szívesen foglalkozunk.

A portál szándékaink szerint egy pezsgõ tudományos vitafórummá növi ki
magát, ezért lehetõvé tettük a tartalmak véleményezését is. Interjúsorozatban
mutatjuk be a közpénzügyekkel foglalkozó legfontosabb magyar közgazdászokat,
törvénytárban foglaltuk össze a legfontosabb közpénzügyi törvényeket, és napi
rendszerességgel számolunk be a legfrissebb magyar és nemzetközi tanul-
mányokról. Eseménynaptárunkban minden olyan konferenciáról, tudományos
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elõadásról, doktori védésrõl és egyéb eseményrõl számot adunk, amely érdekelheti
a közpénzügyek és a pénzügyek iránt érdeklõdõ tudományos közösséget.

A közpénzügyek felett õrködõ Állami Számvevõszék fejlesztései nem öncélúak
voltak, hanem abból indultak ki, hogy a számvevõk munkája csak akkor tud az
egész társadalom számára hasznossá válni, ha a szervezet tevékenységét nagyfokú
szakmai-tudományos elismertség övezi. Folyóiratunkat azért újítottuk meg,
tudományos portálunkat pedig azért fejlesztettük ki, hogy hiteles képet adjanak a
pénzügyi rendszerrõl, a közszféra és a nemzetgazdaság mûködésének fõbb voná-
sairól, a felzárkózási, jövõépítési törekvésekrõl. 

Célunk végsõ soron az, hogy a közölt tudományos eredmények és felvetések
hasznosuljanak, támogassák a pénzügyi kultúra terjesztését, segítsék a pénzügyi-
gazdaságpolitikai döntések megalapozottságát,, és ezzel járuljanak a hozzá a „jó
kormányzáshoz”.

Dr. habil. Németh Erzsébet
felelõs szerkesztõ
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