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Felmérés a GMT tagjai körében a Szigma jubileuma alkalmából 
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Bevezetés 
A Szigma szerkesztősége a jubileum alkalmából áttekintette az elmúlt időszakot 

(https://journals.lib.pte.hu/index.php/szigma/issue/view/274). A jubileumi konferencia szervezői a 

GMT tagjainak (szerzők, olvasók, potenciális olvasók) véleményéről, javaslatairól egy kérdőíves 

felmérés formájában tájékozódtak 2020 szeptemberében. A kérdőív három részből állt: a válaszadó 

olvasói szokásai általában, a Szigma folyóirat, illetve néhány kérdés a válaszadóról. Az on-line 

kérdőív1 kitöltése önkéntes volt és a felhívást minden GMT tag megkapta.  

Kik válaszoltak? 
32 fő töltötte ki a kérdőívet. Ez azonban nem tekinthető véletlen mintának, így csak a válaszadók 

körét jellemezhetjük, azaz a GMT tagok harmadát. 

1. tábla A válaszadók megoszlása foglalkozás/munkahely szerint 

Foglalkozás/munkahely Válaszadók Tagok2 

PHD hallgató 13% 10% 
Egyetemi oktató 47% 54% 
Kutatóintézetben dolgozik 13% 6% 
Gazdasági szervezetnél 
dolgozik 9% 6% 
Nyugdíjas 16% 18% 
Egyéb 3% 7% 

 100% 100% 
 

Figyelemreméltó, hogy a válaszadók közel fele egyetemi oktató, ami azért nem lehet meglepő, mert a 

tagok körében is hasonló az arányuk. A válaszolók 72% -ának van tudományos fokozata (59 % PhD, 

kandidátus 13% (4 fő) MTA doktora). A válaszadók között 16 % 35 év alatti, 25% 65 év feletti korban 

                                                             
1 Google form  
2 A nyilvántartásban szereplő adatok (84 főről van ilyen adat) szerint. 

https://journals.lib.pte.hu/index.php/szigma/issue/view/274
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van. A tagok3 között ezek az arányok 23% és 37%, azaz a válaszolók között a 35-65 év közöttiek 

nagyobb arányban szerepelnek, mint a tagok között. 

Tekintettel arra, hogy a Szigma a GMT lapja, a GMT adja a főszerkesztőt és szerkesztőbizottságot és a 

tagdíj fejében a tagok 1-1 nyomtatott példányt kapnak, nem csoda, hogy az alábbi ábrából 

kiolvasható a szoros kapcsolat. A válaszolók 59%-ának már jelent meg cikke a Szigmában, 41%-uk már 

lektorált a Szigma számára, és – így nem meglepő - 34%-a publikált is már a Szigmában, és lektorált is 

a Szigma számára. A válaszoló oktatók körében magasabb a Szigmában publikáltak aránya (80%). 

1. ábra A válaszadók kapcsolata a Szigma folyóirattal 

 

Szakirodalom olvasási szokások a válaszolók körében 
A tudományos életben ma már elkerülhetetlen az angol nyelvű szakirodalom ismerete. Nincs ez 

másképp a válaszolók körében sem, ld. 2. ábra. Torzíthatja a képet, hogy csak erre a két nyelvre 

kérdeztünk rá. De az alábbiakban tárgyalt, rendszeresen átnézett folyóiratok is erre a két nyelvre 

szorítkoztak, így nagyot nem tévedünk. 

2. ábra Milyen nyelven olvasnak a válaszolók, angolul vagy magyarul?  

 

A tudományos munkával foglalkozók számára nélkülözhetetlen a szakirodalom ismerete. Egy adott 

szakterület iránt érdeklődők megkereshetik a releváns publikációkat, azonban, ha van a témával, 

témakörrel foglalkozó szakfolyóirat, értékes információkat kaphatnak, ha rendszeresen áttekintik a 

megjelenő új számokat. A válaszadók 45%-a (14 fő) rendszeresen él ezzel a lehetőséggel (ld 3. ábra), 

ők átlagosan 4 (magyar vagy angol nyelvű) folyóiratot kísérnek figyelemmel. Melyek ezek a 

                                                             
3 A nyilvántartásban 75 tagról van kor adat. 
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folyóiratok? A magyar nyelvű folyóiratokból természetesen a Szigma vezet (11/14), második a 

Statisztikai Szemle (9/14), harmadik a Közgazdasági Szemle (6/14), mindhárom „A kategóriás” 

folyóirat az MTA minősítése szerint. Az angol nyelvű folyóiratokból többször említik a játékelméleti, 

operációkutatási és társadalomtudományi, közgazdasági folyóiratokat, de itt a választás sokkal 

szórtabb, az említett 18 folyóiratból csak négyet említenek egynél többször. A válaszokban említett 

folyóiratok listája a mellékletben található. 

3. ábra Rendszeresen figyeli egyes megjelenő folyóiratok tartalmát, és a leggyakoribb 

folyóiratok 

 

A másik szakirodalom olvasási út, amivel minden válaszadónk él, ha adott témára, szerzőhöz 

keresnek szakirodalmat. Számos lehetőség van. Válaszadóink több mint fele több lehetőséget is 

használ, legnépszerűbb a Google Scholar (ld. 4. ábra). Ez és a magyar nyelvű folyóiratok leggazdagabb 

keresője a Matarka ingyenesen, mindenki számára hozzáférhető. Az egyéb alatt válaszadóink 

említették még 4 esetben a Google keresőt, 2 esetben a Science Direct-et, előfordult még NBER, EISZ, 

AgEconSearch, Index Copernicus és könyvtári kereső említése is. 

4. ábra Válaszadóink így keresnek, ha szerzőre/témára keresek szakirodalmat 

 

 

Kérdés, hogy ezek segítségével mennyire kereshető a Szigma. Bár a Szigma tematikája behatárolt, de 

nyilván a válaszolók érdeklődési körébe tartozik, így aggodalomra adhat okot, hogy a válaszolók közel 

felének még nem jelent meg Szigma cikk a találatok között (5. ábra). Ez az arány némileg kedvezőbb 

az egyetemi oktatóknál. Igaz ugyan, hogy magyar nyelvű, de a cikkek angol nyelvű összefoglalóiban az 

angol szakkifejezések is előfordulnak, és a szerzők is találatot jelenthetnének az angol nyelvű 

keresésekben. A Szigma teljes tartalmának kereshetősége érdekében még további szisztematikus 

vizsgálatokat kellene végezni és biztos lehetne mit tenni. 
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5. ábra Idegen nyelvű / magyar nyelvű böngészős kereséseiben megjelennek-e Szigma cikkek? 

 

 

De kérdés, hogy a GMT tagjai fontosnak tartják-e, hogy a Szigma cikkeit feltüntessék-e hivatkozási 

forrásként cikkeikben? Ezt nem tudhatjuk. Csak arra kérdeztünk rá, hogy publikációikban 

hivatkoznak-e a Szigmára? A Szigmában publikáltak (a válaszolók 59%-a ld.1.ábra) válaszai 

eltérhetnek a többi válaszadóétól, ezért külön is ábrázoltuk (ld. 6. ábra). Az összes válaszoló 26%-a 

még nem hivatkozott Szigma cikkre és 55 %-a csak néha. Mindössze 19%-ot tesz ki azok aránya, akik 

gyakran vagy mindig hivatkoznak Szigma cikkekre. Ők mind azok közül kerülnek ki, akiknek már jelent 

meg cikkük a Szigmában. De még a Szigma szerzői körében is van, aki eddig nem, és 63%-uk csak 

néha hivatkozott Szigma cikkre. 

6. ábra  Publikációiban hivatkozott-e Szigma cikkre? 

 

Ha egy folyóirat olvasottságát, idézettségét szeretnénk javítani, ezek hasznos információk lehetnek, 

még akkor is, ha a megkérdezettek mind GMT tagok, és úgy gondolhatjuk, hogy a válaszoló 

egyharmad nem közömbös a Szigma iránt. 

Publikálási szokások a válaszolók körében 
A GMT tagok egyben a Szigma folyóirat potenciális szerzői. Bár a már hivatkozott jubileumi szám 

szerint viszonylag magas az elutasítási arány, mégis fontos, hogy a Szigma olyan folyóirat legyen, 

mely a legjobb cikkeket vonzza, azokból válogat.  

A szerzők legkedveltebb publikálási formája a szakcikk, a konferenciakiadvány még feleannyira se (ld. 

7. ábra).  
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7. ábra Munkája első publikálásakor milyen formát részesít előnyben? 

 

Az egyéb kategóriában szakújság, műhelytanulmány, discussion paper került említésre. 

Ha ennyire fontos a folyóiratcikk, akkor lényeges a kérdés, milyen szempont alapján választ 

folyóiratot? Meglepő (ld. 8. ábra), hogy a válaszolók többsége (70%) a folyóirat fokozatszerzésnél 

számító súlyát, MTA besorolását ennyire fontosnak találja – a válaszolók ötödénél ez az egyetlen 

szempont. Ez értelemszerű a PhD hallgatóknál, ők mind bejelölték, de a már fokozattal rendelkező 

egyetemi oktatók háromnegyedének is fontos ez a szempont. A válaszolók 20%-ának szempont a 

lektorálás gyakorlata. (Ez független attól, hogy a szerző lektorált-e vagy írt-e a Szigma számára, bár a 

kérdés általános, nem a Szigmára vonatkozik.) Ennél kissé több válaszolónak fontos a megjelenés 

gyorsasága. Örvendetes, hogy az elérhető olvasótábort a válaszolók harmada fontos szempontnak 

tartja. Technikai szempont csak egyszer merült fel, a Latex forrásfájl lehetősége. Az egyéb szempont 

alatt ketten említették a folyóirat szakmai irányultságát. 

8. ábra Munkája magyar nyelvű publikálásakor milyen szempontok alapján választ folyóiratot? 

 

Az előzőekben szó volt a válaszoló GMT tagok szakirodalom olvasási szokásairól, a publikálási 

szempontjairól általában. Láttuk, hogy többségükben a Szigma rendszeres olvasói és szerzői, lektori 

munkájukkal is kötődnek a Szigmához, ezért fontos, hogyan látják a Szigma helyzetét, hogy 

gondolkodnak jövőjéről.  
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Hogy gondolkodnak a Szigma folyóiratról? 
A kérdőív legtöbb kérdése u.n. zárt kérdés volt, csak klikkelni kellett, gyorsan lehetett haladni, így 

legfeljebb 1 válasz hiányzott 1-1 kérdésnél. A Szigmára vonatkozóan viszont nyílt kérdést tettünk fel, 

azt kérdeztük, mit tartanak a Szigma  

 erősségeinek 

 gyengeségeinek 

 milyen javaslataik lennének? 

Ezeken a kérdéseken el kell gondolkodni, a választ beírni. Az erősségekhez 23/32, a gyengeségekhez 

22/32, a javaslatokhoz 16/32 válasz érkezett. 

A tömör, szabad szöveges válaszokat a tartalmi elemek mentén ismertetem. 

A Szigma küldetésének megfelelően matematikai-közgazdasági témájú, magyar nyelvű cikkeket 

közöl. A tematika és a színvonal jelenik meg legtöbbször az erősségek között.  

A tematikáról írt vélemények az erősségek között (9/23): széles matematikai-közgazdasági választék, 

tematikai sokszínűség, matematikai modellezési fókusz, világos fókusz. A gyengeségek között csak 

egyszer jelenik meg a tematika: relatív szűk tematikai fórum. 

A szakmai színvonal csak az erősségek között jelenik meg, többnyire a tematikával együtt (12/23): 

magas szakmai tartalom, jó színvonal, kiváló szakmai minőség, módszertani igényesség, színvonalas 

tartalom. 

Az erősségek között a színvonalhoz tartozik a 3 válaszban említett MTA besorolás, az 5 válaszban 

említett korrekt, alapos, érdemi (konstruktív és építő), erős lektorálás, a jó reputáció és hazai 

elismertség. A színvonalat sorolják az erősségek közé azok is, akiknek még nem jelent meg cikkük a 

Szigmában. A lektorálás színvonalát azok említik, akik már szerzőként, lektorként átestek a 

folyamaton.  

A Szigma küldetésének tematikai és színvonalbeli céljai teljesültek és ezek a folyóirat fő erősségei. 

Érdekes a kép a magyar nyelvet illetően, mely felvállalt küldetése a folyóiratnak, sokat jelent a 

magyar szaknyelv fejlődése, egységes szaknyelv kialakulása szempontjából. A magyar nyelven való 

megjelenést hárman is a folyóirat erősségének tekintik. Egy válaszadó erősségnek és egyben 

gyengeségnek is tekinti a magyar nyelvet, egy másik így fogalmaz: A nyelv miatt behatárolt 

célközönség (ez egyszerre erősség és fejlődési korlát).  

Az angol nyelvet illetően az erősségek között szerepel az új kezdeményezés a részletes angol nyelvű 

összefoglalók bevezetéséről. A javaslatok között is felbukkan egyszer az angol nyelvű cikkek 

engedélyezése, egyszer az évi egy angol nyelvű szám, mint a Statisztikai szemlénél. Egy válaszoló már 

a következményekkel is számol: „Igazi ugrást az angol nyelvre áttérés jelenthetne, de akkor persze 

egy kiváló magyar lapból gyenge-közepes angol nyelvű lappá válna.” 

Több véleményben megjelenik a szűk kör, pozitív és (többnyire) negatív értelemben is, mint a lap 

sajátossága: „zárt társaság”, „kevés embert ér el”, „viszonylag szűk csoportot ér el, még a hallgatók 

körében sem ismert”4. A magas szakmai színvonal és nyelv hozzájárul ehhez. Van, aki ezt elfogadja 

sajátosságként, de a javaslatok között több megfontolandó is van, egyrészt a szerzői oldalt másrészt a 

láthatósági, olvasói kört illetően is. 

                                                             
4 Ez érdekes, ha meggondoljuk, hogy az egyetemi oktatók milyen arányban járulnak hozzá a tartalomhoz. 
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A szerzői oldal bővítését, több kutatói kollektíva bevonását többen is javasolják, konkrét javaslatok: 

„Évente egy tematikus (meghívásos) különszám újra szóba jöhetne.” „Jó lenne nyitni a határon túli 

magyar kutatók, különösen a világban szétszóródott kiváló magyar kutatók felé. Mivel a Szigmát 

kevesen olvassák az elsődleges kutatási eredmények miatt, érdekes lehetne összerakni tematikus 

különszámokat egy-egy fontos, aktuális téma kapcsán részben meghívott, felkért szerzőkkel. Akár 

neves külföldi szerzőket is be lehetne vonni, lefordítva a cikküket.” Mások a több empírikus vizsgálat 

publikálását javasolják. 

Mind a szerzői oldalt, mind az olvasói oldalt érinti a gyorsaság és rendszeres megjelenés. A Szigma 

története során ez változó volt, innen jöhetnek az eltérő tapasztalatok. A válaszolók közül egy említi a 

gyorsaságot az erősségek között, de a hosszú bírálati folyamat, lassú, rendszertelen megjelenés 

többször (5+3) fordul elő a gyengeségek között. Ennek megfelelően a javaslatok között is többször 

szerepel az ütemezett, negyedévenkénti rendszeres megjelenés. Ha visszagondolunk arra, hogy 

bevett szokás a megjelenő új számok áttekintése (3.ábra), ez az ilyen olvasók körét is bővíthetné. 

A kommunikáció, láthatóság, kereshetőség a gyengeségek között kerül említésre. Nincs DOI szám. 

A hazai láthatóság egyrészt a tágabb olvasói kör elérését másrészt a felhasználás könnyítését 

javíthatná. A javaslatok között szerepel: „a megjelenések népszerűsítése, hírek elhelyezése legalább a 

PTE KTK felületein”, „jobb kereshetőség a cikkek szövegében, hivatkozásokban”. 

A nemzetközi láthatóság a gyengeségek között szerepel, javító javaslat a nemzetközi reviewerek 

bevonása, az angol absztraktokra való rákeresés lehetősége a böngészőkben. Áttételesen ide tartozik 

a bővebb angol nyelvű kivonat, mint erősség is. Gyengeségként említik, hogy a Scimago (Scopus)ban 

sem jelenik meg.  

Ezek a javaslatok erősen összefüggenek az elektronikus megjelenéssel, ezért ide kívánkozik két, erre 

vonatkozó kérdés. 

9. ábra A Szigma folyóiratot milyen formában olvassa többször? 

 

A GMT tagok rendszeresen nyomtatott formában megkapják a Szigma számait, ez hozzájárulhat, 

hogy a többség nyomtatott formában olvassa. Cikket keresni sokkal könnyebb elektronikus 

formában, és mivel már minden letölthető, így akár elektronikusan, akár nyomtatva is megtekinthető 

a találat. 

Mindenki fontosnak tartja az elektronikus formában való elérhetőséget. Ma már a Szigma minden 

száma elérhető így. A kapcsolódó funkciók nagyon hasznosak lehetnek, legtöbben 2-3 funkciót is 

bejelöltek (10.ábra) – ezek ma még nem mind biztosítottak. 

10. ábra Az alábbiak közül mit tart fontosnak az elektronikus megjelenésben? 
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Az Egyéb alatt is fontos funkciókat nevesítettek: „Cikk citációs adatainak kinyerése BibTeX 

formában5”, illetve „Hivatkozások, letöltések, stb. a RePEc rendszerében6”. 

Ezek a válaszok összhangban vannak a Szigma gyengeségeinél és a fejlesztési javaslatoknál 

felsoroltakkal. 

Összefoglalás 
Közismert, hogy a Szigma a GMT nagy hagyományokkal rendelkező magas színvonalú, tudományosan 

elismert folyóirata. Érdekes azonban a szerkesztőségnél tágabb körből is véleményeket gyűjteni. 

Most csak eggyel léptünk kijjebb, a GMT tagokat kérdeztük. A sok pozitív visszajelzés mellett 

beazonosítható néhány „kihívás”. A potenciális szerzők véleménye szerint a legfontosabb a lap 

tudományos minősítés szempontú rangja. Nagy érték, hogy az MTA olyan mutató mentén értékel, 

(sikerült olyan mutatót alkotni), mely a lap erősségét méri. De kérdés, hogy hátradőlhetünk-e, vagy 

figyelni kellene további szempontokra is.  

  

                                                             
5 https://www.bibtex.com/e/entry-types/ 
6 A RePEc közgazdaságtudományok területén a világ legnagyobb tudományterületi gyűjteménye. Az önkéntes 

együttműködésen alapuló, több különálló, de szervesen kapcsolódó adatbázisra épülő szolgáltatások közül a 

legnépszerűbbek a publikációk keresésére kialakított IDEAS és Econpapers. 
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Melléklet 
A válaszadók közel fele (14 fő) rendszeresen figyelemmel kíséri egyes folyóiratok megjelenő 

számait. Ezek a folyóiratok: 

Magyar nyelvű folyóiratok Internetes elérhetőség Előfordulás 

Szigma https://journals.lib.pte.hu/index.php/szigma 11 

Közgazdasági Szemle http://www.kszemle.hu/ 6 

Statisztikai Szemle https://www.ksh.hu/statszemle 9 

Hitelintézeti Szemle https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/ 1 

Területi Statisztika http://www.ksh.hu/terstat 1 

Tér és Társadalom https://tet.rkk.hu/index.php/TeT 1 

 Összesen 29 

Angol nyelvű folyóiratok Internetes elérhetőség Előfordulás 

The Actuary. The magazine of the 
Institute and Faculty of Actiaries https://www.theactuary.com/ 1 

Newsletters ?  1 

Expert systems with applications 
https://www.journals.elsevier.com/expert-
systems-with-applications 1 

Research Policy 
https://www.journals.elsevier.com/research-
policy 1 

Omega https://www.journals.elsevier.com/omega 1 
International Journal of Game Theory 
(IJGT) https://www.springer.com/journal/182 3 

Games and Economic Behavior 
https://www.journals.elsevier.com/games-and-
economic-behavior 2 

International Journal of Game Theory https://www.springer.com/journal/182 1 

International Game Theory Review https://www.worldscientific.com/worldscinet/igtr 1 
European Journal of Operational 
Research 

https://www.journals.elsevier.com/european-
journal-of-operational-research 1 

Central European Journal of 
Operations Research (CEJOR) https://www.springer.com/journal/10100 2 

Annals of Operations Research https://www.springer.com/journal/10479 1 

Mathematical Programming https://www.springer.com/journal/10107 1 
Econometrica. Journal of the 
Econometric Society https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680262 1 

Journal of Economic Theory 
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-
of-economic-theory 1 

Economics Letters 
https://www.journals.elsevier.com/economics-
letters 1 

Economic Theory https://www.springer.com/journal/199 1 
Journal of the European Economic 
Association https://academic.oup.com/jeea 1 

American Economic Review. AER https://www.aeaweb.org/journals/aer 1 

Social Indicators Research https://www.springer.com/journal/11205 1 

Social Choice and Welfare https://www.springer.com/journal/355 2 

Mathematical Social Sciences 
https://www.journals.elsevier.com/mathematical
-social-sciences 1 

 Összesen 27 

 

 


