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Beköszöntő
Új szerkesztőbizottság áll föl az immár 139 esztendeje megjelenő akadémiai közgazdaság-
tudományi folyóiratunknál. ennyi idő alatt sokféle fordulatot élt meg a lap, mint ahogyan 
az ország is. a szerkesztők törekvése a legnehezebb időkben is az volt, hogy teret adjanak 
a magyar társadalom és a magyar gazdaság legjobb elemzői számára, mindvégig a szak-
mai igényességet, a kiegyensúlyozottságot és a nemzetközi színvonalat tartva szem előtt. 
ez nem változik most sem: a folyóirat – az eddigiekhez hasonlóan – nem egy-egy irányzat, 
iskola vagy felfogás, hanem a teljes magyar közgazdaság-tudomány fóruma kíván lenni, 
megőrizve nyitottságát a társtudományok iránt is.

a mostani szerkesztőbizottság a közgazdász akadémikusokból, továbbá a tudomány-
terület minden irányzatát képviselő gazdaságtudományi doktori Bizottság és a lap 
finanszírozá sában meghatározó szerepet vállaló magyar Nemzeti Bank képviselőiből áll, 
az mTa gaz daság- és jogtudományok Osztályának 2019. márciusi ülésén kapott, gyakor-
latilag egyhangú felhatalmazás alapján. feladatunk az, hogy elsősorban elméleti igényű 
elemzéseknek adjunk teret, megőrizve a folyóirat igényességét, és még jobban megköze-
lítve a nemzetközi színvonalat. ugyanakkor – a hagyományokba illeszkedve – helyet kívá-
nunk adni elméleti és módszertani újításoknak, alkotó alkalmazásoknak a gazdaságpoli-
tika és a nemzetközi, összehasonlító elemzések terén, továbbá biztosítjuk a vállalati és az 
ágazati fejlődés alkotó és elméleti igényű alkalmazásának megjelenését is.

Bízunk benne, hogy az akadémia alapfeladatának ellátásához, a nemzeti nyelvű tudo-
mány világszínvonalú műveléséhez ezután is teret biztosíthatunk az ifjabb és az idősebb 
kutatók és a gyakorlat művelői számára.

fontosnak tartjuk a tudományos közélet pluralizmusának és függetlenségének meg-
őrzését, egyebek mellett szakmai viták és könyvbírálatok rendszeres megjelentetésével és 
a szigorúan szakmai szempontokat figyelembe vevő lektorálás erősítésével, amiben nem 
kizárólag, de döntően a szerkesztőbizottság tagjaira támaszkodunk. 

a főszerkesztő munkáját továbbra is egy szűkebb tanácsadó testület segíti, amelyben 
különféle intézmények és irányzatok képviselői kaptak helyet, ugyancsak az mTa illeté-
kes tudományos osztályának felhatalmazásával. 

Bízunk benne, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek mind élesebb versenyében 
továbbra is fontos szerepet játszhatunk a magyar nyelvű tudományosság színvona-
lának emelésében, igényességének erősítésében és jó minőségének biztosításában.
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