PUBLIKÁCIÓS ÉS LEKTORÁLÁSI SZABÁLYZAT

A Gazdaság és Pénzügy folyóirat működési alapelvei
A Gazdaság és Pénzügy (továbbiakban Folyóirat) megjelenésének célja a pénzügyekkel,
bankokkal, bankrendszerekkel, valamint a makrogazdasági és gazdaságpolitikai folyamatokkal
kapcsolatos magas színvonalú tanulmányok kiadása úgy hazai, mint nemzetközi kontextusban is.
Alapító-kiadó
A Folyóiratot 2014-ben alapította a Magyar Bankszövetség. Az Alapító ezt megelőzően 2002 és
2014 között a Hitelintézeti Szemle alapító-kiadója volt, míg az a Magyar Nemzeti Bank kérésére
2014-ben át nem került a Jegybankhoz.
A gazdaság és a pénzügyi szektor kölcsönösen egymásra van utalva. Az egyik sikere magával
húzza a másikat, illetve a sikertelenség a másikat is a mélybe rántja. Ezért van különös
jelentősége annak, hogy e két területről egy közös szakmai újság adjon helyet a
tanulmányoknak, kutatásoknak.
A Folyóirat megjelenése és finanszírozása a bankszektornak azt a társadalmi felelősségét
tükrözi, aminek célja a pénzügyekkel/bankrendszerekkel és a gazdaságpolitikával összefüggő
tudományos publikációk megjelenésének támogatása. A Magyar Bankszövetség mellett
társkiadó a Magyar Gyáriparosok Szövetsége is.
Megjelenés
A Folyóirat évente négy alkalommal jelenik meg magyar és angol nyelven nyomtatott és
elektronikus formában.
A nyomtatott kiadványt térítésmentesen kapják meg a Magyar Bankszövetség tagbankjai
mellett az egyetemi könyvtárak, államigazgatási szervek, a jegybank, illetve az angol nyelvű
kiadványt az Alapító külföldi szakmai partnerei és külföldi egyetemek. A térítésmentes
példányokon túlmenően van a nyomtatott változat előfizetésére is.
Az elektronikus (online) változat megjelenése az open-access elven alapul, azaz minden
tanulmányhoz bárki ingyenes hozzá férhet.
Szerkesztőbizottság
A Szerkesztőbizottság feladata:





A Folyóirat stratégiájának meghatározása és annak szükség esetén felülvizsgálata;
Az éves célok és prioritások, valamint tematikus szám tartalmának kijelölése;
A stratégai és az éves célok megvalósításának értékelése;
A Folyóirat értékeinek és ismertségének képviselete.
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A Szerkesztőbizottság Elnöke a Magyar Bankszövetség főtitkára, a Szerkesztőbizottság évente
legalább egyszer ülésezik.
A Szerkesztőbizottság tagjai:



Legalább 70%-ban1 a pénzügyi vagy gazdasági, gazdaságpolitikai szakterületen szakmai
elismertséggel és tudományos fokozattal rendelkező személyek;
A tudományos fokozattal nem rendelkező tagoknak legalább 10 éves vezetői szakmai
tapasztalatuk kell, hogy legyen a pénzügyi, banki vagy gazdasági szférában.

Felelős szerkesztő
A Felelős szerkesztő felelős:






A Szerkesztőbizottság által meghatározott stratégia és célok megvalósításáért;
A Folyóirat megjelenésének operatív menedzseléséért;
A beérkező tanulmányokkal szembeni szakmai lektorálási szabályok alkalmazásáért és
betartásáért;
A Folyóirat szakmai irányára és megjelenésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása;
A Folyóirat Etikai szabályainak képviseletéért és betartáséért.

A fentieken túlmenően a Felelős szerkesztő feladata a Folyóiratra alkalmazható COPE Cope of
Conduct előírások betartása is.
https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
A Felelős szerkesztő legalább 10 éves pénzügyi/bankszakmai és legalább 5 éves felelős
szerkesztőbizottsági szakmai tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen.

Szabálytalanságok kezelése
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A Folyóirat etikai szabályainak megsértése esetén a tanulmány megjelenését el kell
utasítani;
Ha a megsértett etikai szabály plágiummal áll összefüggésben, akkor a Felelős
szerkesztő köteles azt jelenteni a Szerkesztőbizottság Elnökének, aki további szankció
alkalmazásáról dönthet (pl. szakmai felettes értesítése);
Csekély súlyú, nem tudatos és orvosolható etikai sértés esetén a Felelős szerkesztő
figyelmezteti a szerzőt az etikai szabályok mindenkori betartására.

2020. februárjában ez az arány 85%.
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Publikációs és lektorálási elvek
Tanulmányok előzetes befogadása
A Folyóirat az alábbi témákhoz kapcsolódó kéziratokat fogad be lektorálásra:








bankok működése, szabályozása, bankrendszer, bankok működési környezete;
pénzügy, befektetés;
uniós pénzügyi szabályozás;
gazdaság működése;
makrogazdaság, monetáris politika, gazdaságpolitika;
társadalomtudományok;
közgazdasági tudományok.

A kéziratok előzetes befogadásának további feltételei:






a kézirat és annak szerzői megfelelnek a Folyóirat etikai szabályainak;
a kézirat, illetve ahhoz tartalmában nagyon hasonló tanulmányt2 még nem került sehol
publikálásra;
a benyújtott kézirat megfelel a Szerzői útmutatóban leírtaknak, mely az alábbi linken
érhető el
http://bankszovetseg.hu/Public/gep/GEP_Szerzoi_utmutato_HU.pdf
a kézirat angol vagy magyar nyelvű.

A Folyóirat a szerzőknek tiszteletdíjat nem fizet.

Lektorálási szabályok (the peer-review process)
A Folyóirat minden egyes befogadott kézirat esetében kettős vaklektorálást alkalmaz, ami azt
jelenti, hogy az anonimalizált anyagot a szerzők által nem ismert lektorok értékelik.
A Folyóirat csak abban az esetben fogad be kéziratot publikálásra, ha azt mind a két vaklektor
publikálásra ajánlja és vaklektor(ok) által kért javításokat/kiegészítéseket a szerző(k)
végrehajtották.
Amennyiben az egyik lektor javításokkal publikálásra ajánlja a kéziratot, míg a másik nem, akkor
a javítások után a témában jártas újabb vaklektornak kell értékelnie az anyagot.
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Akkor minősül egy tanulmány tartalmában nagyon hasonlónak egy korábbi tanulmányhoz képest, ha azok
egyezősége 70% felett van.
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A szerzők minden egyes esetben kötelesek a vaklektorok által írt kifogásokra/javaslatokra
tételesen írásban reagálni.
Vaklektorokkal szemben támasztott követelmények:






A vaklektor a kézirat témájában jártas, tudományos fokozattal rendelkező szakértő kell,
hogy legyen;
A vaklektornak ellenőriznie kell a kéziratot plágium szempontjából is;
A vaklektornak a kéziratot a Folyóirat által megadott szempontok alapján a megadott
formátumban kell értékelni, mely szempontok az alábbiak:
- A tanulmány témájának aktualitása;
- A szerző témában való jártassága, a lényeges kérdések kiemelése;
- Önálló vélemény megfogalmazása, önálló következtetések levonása;
- Szakirodalmi jártasság, szakirodalmi hivatkozások;
- A tanulmány szerkezete, nyelvezete, stílusa.
A vaklektor a kéziratra az alábbi minősítéseket adhatja, melyeket tételesen indokolnia
kell:
- Publikálásra ajánlott;
- Publikálható, kisebb javításokkal, kiegészítésekkel;
- Csak jelentősebb átalakítás, javítás után publikálható;
- Publikációra nem javasolt.

A vaklektorok a lektorálásáért tiszteletdíjban részesülnek.
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