NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KÖZGAZDASÁGI SZEMLE FŐSZERKESZTŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

A Közgazdasági Szemle, a magyar gazdaságtudomány vezető fóruma, 1874 óta jelenik
meg a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt. A folyóirat szakmai felügyeletét az MTA
IX. Osztálya látja el, amely a 2018. májusi és júniusi ülésén egyhangú döntéssel eseti
bizottságot küldött ki a főszerkesztői pályázat meghirdetésére és elbírálására. A bizottság
tagjai: Chikán Attila akadémikus (BCE), Csaba László akadémikus (CEU), Halmai Péter
akadémikus (NKE), Muraközy László D.Sc. (SZIE, a KTB elnöke), Simonovits András D.Sc.
(KRTK), Vörös József akadémikus (PTE, a GMB elnöke) és Zalai Ernő akadémikus (BCE),
az eseti bizottság elnöke. Az eseti bizottság javaslata alapján a főszerkesztő és a felelős
szerkesztő személyéről a IX. Osztály szeptemberi vagy októberi ülésén dönt, aki 2019.
januári belépése után tesz javaslatot az Osztálynak az új szerkesztő bizottság összetételére.
A Bizottság áttekintette a kialakult helyzetet, megkezdte a lehetséges megoldások
felmérését, konzultált a hagyomány szerint a Szemle tágabb szerkesztőbizottságaként
működő Közgazdaságtudományi Bizottsággal (KTB) és más, a lap profiljában érintettekkel.
A konzultációk során felmerült szempontokat és javaslatokat is hasznosítva a Bizottság
megfogalmazta, melyek azok a kritériumok, amelyeknek a főszerkesztői poszt betöltésére
javasolt személynek eleget kell tennie. Ezek szorosan követik a legutóbbi, a 2010. évi
pályázat szempontjait. Célunk a Szemle rendszeres megjelenésének és magas tudományos
színvonalának, valamint függetlenségének biztosítása.
A főszerkesztővel szemben támasztott fő követelmények az alábbiak:
1. A leendő főszerkesztő ismerje alaposan a közgazdasági irodalmat, szakmai műveltsége
legyen korszerű. Előnyt jelent a tudományos fokozat (PhD), illetve tudományos címek,
valamint tudományos folyóirat szerkesztésében szerzett tapasztalat. A lap színvonala és
finanszírozása szempontjából igen fontos továbbá, hogy a pályázónak legyen kiterjedt
hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere mind több tudományos műhellyel és lehetséges
szponzorral.
2. Legyen nyitott és elfogulatlan a különböző áramlatok tekintetében, a beérkező dolgozatok
közlésre való elfogadásának az egyetlen kritériuma a szakmai minőség legyen, álljon
nyitva minden olyan írás előtt, amely szakmailag megalapozott, tartalmas, érvelése
logikus, függetlenül az alkalmazott módszerektől. Törekedjen arra, hogy új ismereteket
hordozó elméleti írások mellett kellő helyet kapjanak a magyar társadalmat érintő és
általában szélesebb olvasói-felhasználói kör érdeklődésére számot tartó írások.
3. A minőség megítélésében támaszkodjon maximálisan a jól kiválasztott, igényes lektorokra.
A lap vezetésével megbízott főszerkesztő munkájában további társakra is támaszkodhat
rovatvezetők, tanácsadó testület, illetve szerkesztőbizottság formájában.
4. A jövőben is meg kell őrizni a lap sokszólamúságát, magyar nyelvűségét, a hazai
szaksajtóban betöltött vezető pozícióját, idézettségi előnyét, és nem utolsó sorban, a havi
rendszerességgel történő megjelenését.

5. A Közgazdasági Szemle és főszerkesztője maradjon távol a belpolitikai csatározásoktól, és
ne váljék függővé egyetlen intézménytől sem. A Szemle, mint akadémiai lap, élvezzen
teljes körű tudományos függetlenséget.
6. Nagyon fontos az új főszerkesztő azon képessége és hajlandósága, hogy felvállalja a lap
rendszeres megjelentetéséhez szükséges pénzügyi és szervezeti feltételek fenntartását,
ezért gondoskodjék arról, hogy a lap minél több lábon álljon. Hosszabb távú céljának azt
tekintse, hogy a különböző forrásokból származó bevétel és támogatás biztonságosan
fedezze a lap igényes megjelenését, adjon választ a nyílt hozzáférés terjedéséből
következő bevétel-csökkenés kihívására.
7. A Szemle pénzügyi és szervezeti függetlensége érdekében a főszerkesztőnek vállalnia kell,
hogy a lapot kiadó Közgazdasági Szemle Alapítvány elnökeként együttműködik az
Alapítvány alapítói jogait gyakorló Magyar Közgazdasági Társaság és kiadás költségeihez
hozzájáruló szervezetek illetékeseivel.
8. A főszerkesztő munkáját, beleértve az Alapítvány (pénzügyi és egyéb) menedzselését is, a
Közgazdasági Szemle Alapítvány, pénzügyi lehetőségeinek függvényében, honorálhatja.
9. A lap vezetésével megbízott főszerkesztő első megbízása három évre szóljon. Emellett a
főszerkesztő évente számoljon be a lap szakmai tevékenységéről és anyagi helyzetéről a
IX. Osztálynak.
A Bizottság csak azokat fogja jelölni, akik nyilatkoznak, hogy elfogadják e feltételeket, s
megbízatásuk esetén az általánosan elfogadott tudományetikai szempontok alapján, legjobb
tudásuk szerint törekedni fognak arra, hogy irányításukkal a lap a magyar gazdaságtudomány
egészének fórumaként, magas színvonalon és a nemzetközi standardok szerint működjék.
A Bizottság arra kéri a főszerkesztői feladat ellátására pályázókat, hogy
a) vázolják fel a lap szerkesztésére, szakmai színvonala fenntartására és folyamatos
finanszírozása biztosítására vonatkozó stratégiai és operatív elképzeléseiket 8-10 ezer
leütésnél nem hosszabb megfogalmazásban;
b) továbbá, nyilatkozzanak egyértelműen a fenti feltételek elfogadásáról.
A pályázatot pdf formátumban kérjük 2018. augusztus 27-ig eljuttatni a IX. Osztály
Titkárságának e-mail címére (gazdasagesjog@titkarsag.mta.hu).
Budapest, 2018. július 9.
Zalai Ernő s.k.

