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Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás 
olvasóinak és szerz inek körében

FEHÉR ANDRÁS – SZABÓ G. GÁBOR – SZAKÁLY ZOLTÁN

Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A Gazdálkodás cím  tudományos folyóirat 1957 óta jelen van a hazai szaklapok 
között, ezalatt az egyik legkiemelked bb folyóirattá vált az agrárökonómia terüle-
tén. A Gazdálkodás szerkeszt bizottsága úgy gondolta, ennyi év távlatában szüksé-
ges lenne megismerni az olvasók, illetve szerz k véleményét a lapról, mivel az  meg-
állapításaik, kritikáik, illetve javaslataik ismerete nélkül manapság már nem lehet 
megfelel en felépíteni és m ködtetni egy tudományos folyóiratot. 

Az online kérd íves megkérdezés legf bb célja a Gazdálkodás agrárökonómiai 
tudományos folyóirattal kapcsolatos olvasói, illetve szerz i elvárások, vélemények 
feltérképezése volt. Kíváncsiak voltak, hogy az el Þ zet i kör preferenciái miben vál-
toztak az évek során a lap beszerzését, illetve az egyes rovatok és cikkek jellemz it il-
let en. A megkérdezés alapját egy 800 címet tartalmazó e-mail lista képezte, amely-
b l 175 értékelhet  válasz érkezett vissza. A kérd íves kutatás nem reprezentatív 
módon zajlott. 

A következ kben a legfontosabb eredményeket emeljük ki. A válaszadók három-
negyed része jelenleg nyomtatott formában jut hozzá a laphoz, azonban a jöv t illet -
en az online felület preferálása szembet n . A folyóirat el Þ zetési díját megfelel nek 
min sítették. A lap formai megjelenését és tudományos színvonalát egyaránt jó kö-
rüli értékeléssel min sítették. Az olvasók és szerz k számára szükséges információk 
esetében az alkalmazott kutatások tudományos eredményei bizonyultak a legfonto-
sabb információtípusnak. A rovatok közül a tanulmány rovat kiugróan a legnépsze-
r bbnek bizonyult. A megkérdezettek 80%-a járt már a Gazdálkodás honlapján, és 
94%-uk szerint a nemzetközi elektronikus rendszerekben is meg kell majd jelentetni 
a cikkeket a jöv ben. A lapban a válaszadók több mint 70%-a publikált már, az eddig 
nem publikálók leginkább az id hiányt, a zökken mentes befogadást és elbírálást 
említették meg, valamint a kutatási eredményekben való jobb el rehaladást, illetve a 
magasabb szakmai színvonalat és az impakt faktoros besorolást hiányolták.

V ITA

I. BEVEZETÉS

A Gazdálkodás cím  tudományos fo-
lyóirat 1957 óta jelen van a hazai szaklapok 
között. Az eltelt több mint öt évtized alatt 
az egyik legkiemelked bb tudományos 

folyóirattá vált az agrárökonómia terüle-
tén. Ennyi id  elteltével kialakult egy olyan 
el Þ zet i és olvasói bázis, amely nélkül a 
folyóirat nem maradhatott volna fenn ilyen 
hosszú ideig. Csete László a folyóirat 50. év-
fordulójára írt cikkében kifejti, hogy a Gaz-
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dálkodásra régebben és napjainkban is 
jellemz , hogy olvasottsága messze megha-

ladja az el Þ zetések számát. Az internetes 
hozzáférés b víti ugyan az érdekl d k kö-
rét, de egyúttal csökkenti az el Þ zetéseket 
(Csete, 2006). Be kell azonban látni, hogy 
napjainkban az olvasási és publikálási szo-
kások nagyban megváltoztak, köszönhet -
en az internet elterjedésének és az ezzel járó 
technológiai változásnak. Az internet el -
retörésének látható jelei a 90-es évek után 
jelentkeztek el ször, viszont igazi hatását 
az ezredfordulót követ en fejtette ki. Ett l 
kezdve olyan társadalmi csoportok kezdtek 
kialakulni, amelyek számára az internet 
alapvet  szükségletté vált. Természetesen 
ez hatással volt a különféle médiumokra 
is. Az Amerikai Kereskedelmi Miniszté-

rium egyik kutatásában megállapította, 
hogy sokkal nagyobb ütemben növekszik 

az internet térhódítása, mint bármely más 

médiumé. Eredményeik alapján 50 milliós 
hallgatottsági táborra a rádió 38 év alatt 
tett szert, a televízió 13 év alatt érte el ezt 
a néz számot, míg az internet csupán 4 év 
alatt elérte azt a számot (Eszes – Bányai, 

2002).
A Lapkiadók Világszövetségének (WAN-

IFRA) „Trendek a világ sajtópiacán” cím  
tanulmányában kifejtették, hogy a világ 

feln tt lakosságának nagyjából fele olvas 

újságot: több mint 2,5 milliárdan nyomta-
tott formában és több mint 600 millióan 
digitálisan. A nyomtatott sajtó jelent sége 
az internet el retörésével valamelyest kor-
látozódott, f leg Európában és Ameriká-
ban (Magyar Lapkiadók Egyesülete, 2012). 
Napjainkban az internetes (online) jelenlét 
tevékenységi kört l függetlenül elkerülhe-
tetlenné vált. Viszont nem elég csupán jelen 
lenni az interneten – például egy honlap 
által –, hanem az oldalra látogató felhasz-
nálók igényeit is fel kell mérni, és a lehet  
legjobban ki kell elégíteni. A Központi Sta-

tisztikai Hivatal (KSH) 2011. évi adatai 
alapján a hazai lakosság 68%-a használja 

ténylegesen az internetet (az elmúlt három 

hónapban internetezett). Ez az arány 2005-
ben még csak 37% volt (KSH, 2011). A kü-
lönösen magas megoszlás mellett indokolt 
kiemelni, hogy a felhasználók legnagyobb 
része nem csupán jelen van az online felü-
leten, hanem interaktív módon kapcsolódik 
a különféle eseményekhez. Az el bbiekben 
felvázolt képet er síti az a tendencia, amely 
szerint a kiadók (nyomtatott sajtótermé-
kek kiadói) egyre inkább jelentkeznek a 
nyomtatott formátumú lapkiadások mellett 
online változattal is. A különféle folyóira-
tok internetes változataira való el Þ zetés, 
a cikkek elektronikus formátumban való 
megvásárlása fellendül ben van Magyar-
országon. Ezt alátámasztja Ságodi Anikó 
online marketing tanácsadó véleménye is, 
amely szerint a nyomtatott termékek olva-

sottsága még mindig nagyobb a digitális 

megjelenésnél, azonban fel kell ismerni, 
hogy az olvasókért vívott harc hosszú távon 
az interneten d l el (Ságodi, 2012).

Egy tudományos folyóirat is akkor m -
ködhet hatékonyan, ha annak szerkeszt -
bizottsága ismeri az olvasóközönség, illetve 
a szerz jelöltek vagy a szerz k lappal kap-
csolatos véleményét. Az olvasók és szer-
z k megállapításainak, kritikáinak, illetve 
javaslatainak ismerete nélkül manapság 
már nem lehet megfelel en felépíteni és 
m ködtetni egy tudományos folyóiratot. 
A Gazdálkodás folyóiratnál is erre a 
megállapításra jutott a szerkeszt bizottság. 
Úgy gondolták, hogy ennyi év távlatában 
érdemes lenne megismerni az olvasók, il-
letve a szerz k véleményét a lapról. Ezzel 
kapcsolatosan végeztek már kérd íves 
felméréseket, és a hivatalos honlapon is 
lehet ség nyílik a kérdésfeltevésre, azon-
ban ezek a véleménynyilvánítási módok 
viszonylag kevés olvasót és szerz t értek el. 
A papíralapon történ  kérd íves megkérde-
zéssel a legnagyobb probléma az alacsony 
kitöltési és visszaküldési hajlandóság volt, 
ezért a szerkeszt bizottság úgy döntött, 
hogy szélesebb kör  megkérdezés indo-

kolt a szerz i, illetve olvasói vélemények 
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megismerése érdekében. Így a Kaposvári 

Egyetem Marketing és Kereskedelem Tan-

székével együttm ködve online kérd íves 
felmérést szerveztek meg.

Legf bb céljuk a Gazdálkodás agrár-
ökonómiai tudományos folyóirattal kap-
csolatos olvasói, illetve szerz i elvárások, 
vélemények feltérképezése volt. Kíváncsiak 
voltak továbbá, hogy az el Þ zet i kör pre-
ferenciái miben változtak az évek során a 
lap beszerzését, illetve az egyes rovatok és 
cikkek jellemz it illet en. 

II. ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgálatok során az olvasói és szerz i 
vélemények feltérképezéséhez primer jel-

leg  kutatásra támaszkodtunk, amely köz-
vetlenül, els dleges vizsgálatokkal gy jtött 
újszer  információkat jelent. Ezen belül a 
kvantitatív kutatást választottuk, amely 
mennyiségi, számszer en meghatároz-
ható válaszokat ad a kutatási kérdésekre 
(Malhotra, 2002). A kérd íves kutatás a 
Gazdálkodás folyóirat szerkeszt ségé-
nek és a Kaposvári Egyetem Marketing és 
Kereskedelem Tanszékének együttm kö-
désével zajlott. 

A megkérdezés módszerének az online 

kérd íves felmérést határoztuk meg. 
A vizsgálatban a folyóirat eddigi olvasói, 
illetve szerz i vettek részt. A kérd ívet a 
GoogleDocuments segítségével hoztuk lét-

1. táblázat
Személyes jelleg  információk (háttérváltozók) N = 175

Neme F %

FérÞ 107 61,1

N 68 38,9

Életkora

18–30 év 17 9,7

30–50 év 97 55,4

50 év felett 61 34,9

Legmagasabb iskolai végzettsége

Fels fokú diploma 40 22,9

Fels fokú diploma és tudományos fokozat 135 77,1

Foglalkozása

Tudomány területe (kutató, oktató vagy PhD-hallgató) 141 80,6

Állami alkalmazott nem tudományos területen 7 4,0

Vállalkozó vagy vállalkozásnál alkalmazott 10 5,7

Nyugdíjas 15 8,6

Egyéb, éspedig 2 1,1

PhD-hallgatók képzésében való érintettség

Igen 106 60,6

Nem 69 39,4

A folyóirattal való kapcsolódás

El Þ zet  és rendszeres olvasó 35 20,0

El Þ zet , de nem rendszeres olvasó 15 8,6

Rendszeres olvasó, de nem el Þ zet 81 46,3

Eddig ritkán vette a kezébe a lapot 35 20,0

Nem olvassa a lapot 9 5,1

Forrás: saját szerkesztés
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re és egy link1 formájában vált terjeszthe-
t vé. A Gazdálkodás szerkeszt ségét l 
kapott körülbelül 800 címet tartalmazó 
e-mail listát használtuk fel a kérd ív ki-
küldése során. A kérd íves kutatás nem 
reprezentatív módon zajlott. A vizsgálatban 
különválasztottuk az olvasókkal, illetve a 
szerz kkel kapcsolatos kérdéseket, azonban 
el fordultak átfed  kérdések is a két csoport 
között, továbbá személyes jelleg  kérdé-
seket (háttérváltozók) is feltettünk, ezek 
eredményeit az 1. táblázat szemlélteti.

A kérd ív több válaszlehet séges és el-
döntend  típusú, zárt kérdéseket tartalma-
zott, továbbá skálajelleg  kérdések is sze-
repeltek a felmérésben, a megkérdezettek 
saját szubjektív véleményét pedig nyitott 
kérdésekkel vizsgáltuk.

A kutatásban a válaszadás önkéntes és 
névtelen volt, vagyis az adatfeldolgozás so-
rán a kitölt t nem lehetett azonosítani.

Összesen 175 válasz érkezett vissza, ezek-
b l 9 esetben a megkérdezettek eddig még 
nem olvasták a folyóiratot, így részükr l csu-
pán a személyes jelleg  kérdésekre kaptunk 
választ. A kérd ívek a GoogleDocuments 
rendszerébe automatikusan visszaérkez-
tek, ahol egy Excel formátumú táblázat 
segítségével váltak letölthet vé. A kapott 
adatokat az SPSS matematikai-statiszti-
kai program segítségével értékeltük ki. 
A háttérváltozók esetében szigniÞ káns ösz-
szefüggéseket is kerestünk, amelyeket az 
egyes kérdések általános megoszlásának 
ábrázolása és elemzése után tüntetünk fel 
a tanulmányban.

III. EREDMÉNYEK ÉS 
ÉRTÉKELÉSÜK

Ebben a fejezetben a kérd ív kiértékelé-
sének legfontosabb eredményeit mutatjuk 
be. Bizonyos kérdéscsoportoknál a szerz i, 
illetve olvasói néz pontokat együtt vizs-

gáljuk, aminek oka, hogy ezekben az ese-
tekben hasonlóan vélekedett a két vizsgált 
csoport. A következ  átfogó témakörök 

szerint szemléltetjük a kérd íves kutatás 

legfontosabb eredményeit: 
• A folyóirathoz való hozzájutás vizsgá-

lata. 
• A lap tudományos színvonalának és for-

mai megjelenésének olvasói szemszögb l 
történ  min sítése.

• A folyóirat el Þ zetési díjának olvasói 
szemszögb l történ  megítélése. 

• A különféle információtípusok és a ro-
vatok fontosságának vizsgálatai olvasói, 
illetve szerz i szemszögb l. 

• Végül a folyóiratban történ  publikációs 
hajlandóság vizsgálata szerz i szemszög-
b l.

3.1.A folyóirathoz való hozzájutás 
vizsgálata

Els ként a Gazdálkodás cím  folyóirat 
olvasói véleményeit és preferenciáit vizsgál-
tuk. Az 1. ábra a folyóirat eddigi beszerzési 
formáit hasonlítja a jöv beli hozzájutás 
formájához.

Jelenleg a válaszadók háromnegyed része 
kizárólag nyomtatott formában, míg további 
17%-a nyomtatott és online formátumban 
jut hozzá a folyóirat aktuális számaihoz. 
Az online formátum használata a meg-
kérdezettek körében egyel re különösen 
alacsony arányt, 7,8%-ot mutat. Az el z  
megoszlásokhoz képest nagymérték  vál-
tozást tapasztaltunk a jöv beli beszerzési 
formát illet en. Az online formátum aránya 

majdnem megháromszorozódott, továbbá 
kizárólag online formában való beszerzést 
a válaszadók több mint harmada várna el 
a jöv ben. A nyomtatott hozzájutás aránya 
27,7%-ra csökkent, amib l az következtethe-
t , hogy az online felületen való megjelenés 
a jöv ben különösen fontossá válhat.

1  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHo4WmNHSFFVZFZXMWxiVU4wVnJyWWc6
MQ
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• A megkérdezettek életkorának függ-
vényében érdekes összefüggést találtunk. 
Az online formátumban való jöv beli 

hozzáféréshez leginkább a 30–50 év kö-
zöttiek ragaszkodnak (46,7%), az 50 év 
felettiek viszont az el z ekkel ellentétben 
legnagyobb arányban (44,1%) a nyomtatott 

formához köt dnek a kés bbiek során is. 
A 30 év alattiaknak (47,1%) mindegy, hogy 
online vagy nyomtatott módon jutnak-e 
hozzá a laphoz.

• Az el Þ zet  és rendszeres olvasó ka-
tegóriába tartozó válaszadók többsége 
(57,1%) nyomtatott formában képzeli el 
a folyóirathoz való hozzájutást a jöv ben 
is. Egészen más arányokat kaptunk a 
rendszeres olvasó, de nem el Þ zet k kö-
rében. Náluk 19,8%-kal a legalacsonyabb 
a nyomtatott formában történ  jöv beli 
megjelenés igényének aránya. A lapot rit-
kán olvasók az online formátumot prefe-
rálják, az 54,3%-os arány kiemelkedik a 
többi kategória közül.

Az el z ek során már kiderült, hogy a 

Gazdálkodás online megjelenésére egyre 
nagyobb lesz az igény, így megvizsgáltuk a 
folyóirat hivatalos honlapjának látogatott-

sági megoszlását. Az eredmények alapján 
a válaszadók 80,7%-a már járt a honlapon. 
Ezek szerint kijelenthet , hogy a megkér-
dezettek körében a honlap kiemelked en 
ismert, vagyis fontossá válhat a jöv ben, 
hogy az olvasókat itt tudják tartani, illet-
ve az aktivitásukat tovább növeljék a lap 
szerkeszt i.

A folyóirat népszer ségének és elismert-
ségének növelése érdekében fontos lépés 
lenne, hogy a folyóirat cikkeit nemzetközi 

elektronikus rendszerekben is megjelen-

tessék. A következ  kérdés során az ezzel 
kapcsolatos fogyasztói egyetértést vizs-
gáltuk. Pozitívumként kell megemlíteni, 
hogy az eddigi kérdésekre adott válaszok 
alapján itt kaptuk a legmagasabb arányt. 
Tehát a válaszadók 94,0%-a egyetért azzal 
a felvetéssel, hogy a cikkeket meg kellene 
jelentetni a nemzetközi elektronikus rend-
szerekben is.

1. ábra
A folyóirathoz való jelenlegi és jöv beli hozzájutás összehasonlítása (N = 166)

Forrás: saját szerkesztés
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3.2. A folyóirat tudományos 
színvonalának és formai 
megjelenésének olvasói 

szemszögb l történ  min sítése

A továbbiakban a lap tudományos szín-
vonalának, illetve a formai megjelenésének 
min sítését kértük a válaszadóktól (2. táb-
lázat). Ennek során értékelésüket az iskolai 
osztályzatoknak megfelel en kellett, hogy 
megadják. A tudományos színvonal eseté-
ben az 1 – az alacsony, míg az 5 – a magas 
színvonalat jelentette. A formai megjele-
nésnél az 1 – az egyáltalán nem megfelel , 
míg az 5 – a teljes mértékben megfelel t 
fejezte ki. 

A folyóirat tudományos színvonalát és 
formai megjelenését összességében jóra mi-
n sítették a megkérdezettek, bár a formai 
megjelenés néhány tizeddel jobb értékelést 
kapott a tudományos színvonalnál. A szó-
rásértékek alapján nem születtek széls sé-
ges értékelések.

Szövegesen is értékelhették az alacso-
nyabb megítélés okait azok a válaszadók, 
akik 2-es vagy 1-es osztályzattal értékelték 
a tudományos színvonalat, illetve a formai 
megjelenést. A vélemények között épít  és 
kritizáló jelleg  kijelentések egyaránt talál-
hatók. A tudományos színvonalat tekintve 
az alacsonyabb min ség , kiforratlan, PhD-
hallgatók által készített cikkeket emelték ki, 

és a nemzetközi színtéren való megjelenést 
hiányolták. Formai kifogásként a régies, 
ódivatú kivitelezési módot említették leg-
f bb kritikaként.

3.3. A folyóirat el Þ zetési díjának 
olvasói szemszögb l történ  

megítélése

Az olvasói megkérdezés során a folyóirat 
el Þ zetési díjának megítélését is vizsgáltuk 
(3. táblázat).

A válaszok alapján elmondható, hogy a 
megkérdezettek különösen bizonytalanok 
ebben a kérdésben, mivel 41%-uk nem 
tudott vagy nem akart válaszolni erre a 
kérdésre. További 33,1%-uk, illetve 21,7%-
uk éppen megfelel nek találta vagy nem 
okozott problémát a jelenlegi el Þ zetési 
díj kiÞ zetése, és mindössze a válaszadók 
4,2%-a tartja azt túlzottan magasnak. Így 
megállapítható, hogy a megkérdezetteknek 
különösebb problémája az el Þ zetési díjjal 
kapcsolatban nincsen, mégis felmerül a 
kérdés, hogy vajon milyen okból bizony-
talan a többség?

• Az el Þ zetési díj kiÞ zetése az 50 év fe-
lettieknek okozza a legkevesebb problémát 
(35,6%), míg a Þ atalabbaknál ez kevesebb 
mint 20%. A kérdéssel kapcsolatos bizony-

talanság (NT/NV) leginkább a 30–50 év 

közöttieknél emelhet  ki (50%). 

2. táblázat
A lap tudományos színvonalának és formai megjelenésének min sítése

Megnevezések N Átlag Szórás

Tudományos színvonal 161 3,97 0,786

Formai megjelenés 163 4,15 0,828

Forrás: saját szerkesztés

3. táblázat
A folyóirat el Þ zetési díjának megítélése (N = 166)

Megnevezések F %

NT/NV 68 41,0

Éppen megfelel 55 33,1

Nem okoz problémát 36 21,7

Túlzottan magas   7   4,2

Forrás: saját szerkesztés
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• Az el Þ zetéssel rendelkez knek egy-

általán nem okoz problémát a folyóirat 
el Þ zetési díja. Ezt alátámasztja az ezzel 
kapcsolatos százalékos megoszlás is, ahol a 
nem okoz problémát, illetve az éppen meg-

felel  kategóriába tartozók aránya szinte 
teljesen megegyezik, körülbelül 40-40%-os 
arányban. A bizonytalan válaszokat azok 
adták, akik ritkán olvassák a folyóiratot, 
illetve rendszeres olvasók, viszont nem 
el Þ zet k.

3.4. A különféle információtípusok 
és a rovatok fontosságának 

vizsgálata olvasói, illetve szerz i 
szemszögb l

A 2. ábrán bemutatjuk, hogy olvasói, 

illetve szerz i szempontból milyen infor-

mációtípusok fontosak a megkérdezettek 
számára. A szerz k esetében a cél az, hogy 
lássuk az általuk preferált témaköröket, 
ami a már meglév  vagy kés bbi potenciá-
lis publikációk szempontjából kulcskérdés 

lehet. Ezt a kérdést általános szempont-
ból tettük fel, nem volt feltétel az, hogy a 
megkérdezettek ténylegesen publikáljanak 
a lapban. Ennél a kérdésnél több válasz 
megjelölésére is lehet séget adtunk.

Az olvasók legnagyobb része (77,1%-a) az 
alkalmazott kutatások tudományos ered-

ményeire a leginkább kíváncsi. Aktuális 

információkra az agrárökonómia terüle-

tér l, illetve tudományos vitatémákra a 
megkérdezettek 62,0%, illetve 51,2%-a fo-
gékony. Az alapkutatások (47,0%) az alkal-
mazott kutatásokhoz mérten alacsonyabb 
népszer ségnek örvendenek. Legkevésbé 
az általános hírekr l, rendezvényekr l 

és eseményekr l szóló hírek fontosak a 
válaszadóknak, azonban ezekre is a meg-
kérdezettek valamivel több mint harmada 
kíváncsi. 

A fontos és szükséges információkhoz 
képest csekély különbséget fedeztünk fel 
a szerz k esetében. Az információtípusok 
sorrendje nem változott. Látható, hogy az 

2. ábra
Az információtípusok fontosságának vizsgálatai olvasói, illetve szerz i szemszögb l 

(N = 166)

Forrás: saját szerkesztés
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alkalmazott kutatások tudományos ered-

ményei (75,3%) kiemelked  fontosságúak 
a szerz k számára, így valószín síthet , 
hogy a válaszadók által írt publikációk is 
ebben a témakörben születnek. A szerz k 
számára csökkent a jelent sége az aktuális 

információknak, valamint a tudományos 

vitatémáknak, kevésbé fontosak a különféle 

általános hírek, illetve az eseményekr l 

és rendezvényekr l megjelentetett infor-

mációk.

• A foglalkozás típusa szerint olvasói 
szemszögb l kimagasló arányban a kutatók, 
az oktatók vagy a PhD-hallgatók számára 
fontosak (82,1%) az alkalmazott kutatások 

tudományos eredményeir l szóló informá-
ciók, a többi foglalkozási típusnál átlagban 
55-60%-os ez az arány. Az alapkutatások 

tudományos eredményeit illet en viszont a 
tudományos területen foglalkoztatottaknál 
alacsonyabb az arány, csupán 50,7%, ami 
alapján elmondható, hogy esetükben az 
alkalmazott kutatások jelent sebb szerepet 
töltenek be.

• Szerz i szemszögb l a tudományos 
fokozattal rendelkez  fels fokú végzettsé-
g ek valamivel nagyobb arányban (79,5%) 
tartják fontosnak az alkalmazott kutatások 

tudományos eredményeivel kapcsolatos 

információkat, mint a fels fokú diplomá-
sok (61,5%). Ez azzal magyarázható, hogy 
a fokozattal rendelkez k számára eleve 
fontosabb a publikálás, és ezen belül az 
alkalmazott kutatások témaköre.

• Szerz i és olvasói oldalról is igaz, hogy 
az 50 év felettiek sokkal jobban érdekl d-
nek a tudományos vitatémák iránt (61%), 
mint a Þ atalabbak (40%). Az alapkutatások 

tudományos eredményei olvasói szemszög-
b l a 30–50 év közötti válaszadók számára 
kiemelked en fontosak (58,9%), a másik 
két korcsoportot tekintve 30–40% közötti 
arányokat kaptunk.

A következ  részben a folyóirat külön-

féle rovatainak megítélését mutatjuk be. 
A 3. ábrán együtt szemléltetjük az egyes ro-
vatok olvasói népszer ségét, illetve szerz i 
szemszögb l az egyes rovatokban történ  

3. ábra
A folyóirat rovatainak vizsgálata az olvasói népszer ség, illetve a szerz k általi publikálási 

hajlandóságot tekintve (N = 166)

Forrás: saját szerkesztés
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publikálási hajlandóságot. A szerz k ese-
tében általános formában történt a kérdés 
feltevése, vagyis azok is válaszolhattak, 
akik eddig nem publikáltak a Gazdálko-
dásban. A megkérdezettek több választ is 
megjelölhettek.

Az olvasók körében a legnépszer bb 
rovatnak a Tanulmány rész bizonyult, a 
válaszadók 89,2%-a olvassa rendszeresen. 
A Vita rovatot minden második válaszadó 
megtekinti, a Szemle a válaszadók har-
madánál min sül kiemelked nek, végül a 
legalacsonyabb arányt a Krónika rész érte 
el, 15,7%-kal. 

Az olvasókhoz hasonlóan a szerz k egy-
értelm  többsége (89,2%) a Tanulmány 
rovatban publikálna legszívesebben, a Vita 
(26,5%) és a Szemle (13,9%) különösen nagy 
lemaradással követi a Tanulmány részt. 
A Krónika a vizsgálat eredményei alapján 
szinte egyáltalán nem érdekli a szerz ket, 
ezt jól bizonyítja az 5,4%-os arány.

• Az el Þ zet  és rendszeres olvasó kategó-
riába tartozók 97,1%-a a Tanulmány rovatot 
olvassa leggyakrabban, ami a többi kategó-
riához mérten is kimagaslónak számít. 

• Az életkor szerint olvasói szemszög-
b l az 50 év felettiek 66,1%-os aránnyal 
inkább kedvelik a Vita rovat írásait, mint 
a Þ atalabb korosztályok (átlagban 42%). 
A Szemle hasonlóan az el z ekhez, legin-
kább az 50 év felettiek körében népszer  
(45,8%), a Þ atalabbaknál átlagban csak 
20%-os megoszlást kaptunk. A szerz k 
közül az 50 év feletti válaszadók 39,0%-a 
szívesen publikálna a Vita rovatban. Ez 
különösen magas megoszlásnak számít a 
30 év alattiak (17,6%), illetve a 30 és 50 év 
közöttiekhez (20,0%) képest.

• A tudományos területen dolgozó válasz-
adók 93,3%-a publikálna legszívesebben a 
Tanulmány rovatban. Ilyen magas arányt 
a többi foglalkozási típus esetében nem ta-
pasztaltunk. A Vita rovatot illet en viszont 
a tudományos területen dolgozók elutasítási 
aránya 78,4%-os. 

Olvasói szemszögb l kíváncsiak voltunk 

arra, hogy a jelenlegi rovatokon kívül a vá-
laszadók (N = 166) igényelnek-e további új 

rovatokat, és amennyiben igen, akkor álta-
lában melyek azok a témakörök, amelyekr l 
leginkább olvasnának. A válaszok alapján 
az a következtetés vonható le, hogy a meg-

kérdezettek jellemz en nem igényelnek új 

rovatokat, ezt alátámasztja, hogy 86,1%-
uk elutasította ennek jöv beli lehet ségét. 
Közel 15%-uk viszont értékes javaslatokat 
tett. A leggyakoribb említések a következ k 

voltak: nemzetközi kitekintés, sajtószemle; 
esettanulmányok, jó gyakorlatok bemuta-
tása; külföldi tapasztalatok, eredmények 
összefoglalói; hírekr l és rendezvényekr l 
való cikkek és összefoglalók.

3.5. A folyóiratban történ  
publikációs hajlandóság vizsgálata 

szerz i szemszögb l

Végezetül szerz i szemszögb l mutatjuk 
be, hogy a válaszadók közül eddig hányan 

publikáltak a Gazdálkodásban. A vá-
laszadók 71,1%-a már eddig is publikált a 
lapban, megtartásuk és igényeik ismerete 
kulcskérdés. Különösen fontos viszont az 
a 48 f , akik eddig még nem publikáltak a 
folyóiratban. Ennek legfontosabb okai a kö-

vetkez k: id hiány; kutatási eredmények-
ben való lassú haladás; zökken mentesebb 
befogadás és több szerkeszt i/lektori segít-
ség; saját elhatározás, motiváció; ösztönzés, 
felkérés egy cikk megírására; legyen impakt 
faktoros a lap; magasabb színvonal jelle-
mezze a folyóiratot. 

• A 30 évnél Þ atalabbak csupán 41,2%-a 

publikált a folyóiratban, ehhez képest az 
id sebb korosztály képvisel i körülbelül 
75%-os arányban. A Þ atalabbak visszafo-
gott publikálási hajlandósága részben ért-
het , hiszen kutatási témájuk sok esetben 
még kiforratlan, így a publikálási lehet sé-
geik is sz kösebbek.

• A tudományos fokozattal rendelkez  
fels fokú diplomások magasabb arányban 
(76,4%) publikáltak a lapban, mint a csu-
pán fels fokú diplomás végzettség ek. Ez 
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az eset is az el z  összefüggéssel magya-
rázható; ha már tudományos fokozattal 
rendelkezik egy kutató, akkor a publiká-
ciós hajlandósága is nagyobb, és jobbak a 
lehet ségei a kutatási területek ismeretét 
illet en is. 

A következ  kérdéssel azt vizsgáltuk, 
hogy akik eddig nem publikáltak a folyó-

iratban (N = 48), azok a jöv ben hajlandók 

lennének-e erre, illetve milyen tényez k 

segíthetnék ket abban, hogy publikálja-
nak. A kapott egyéni válaszokat beépítet-
tük az el z  kérdés során már bemutatott 
javaslatokba, mivel a válaszadók szinte 
teljesen hasonló megállapításokat tettek 
a két kérdéskörben. A megkérdezettek kü-
lönösen pozitívan gondolkodtak a jöv beli 
publikálást illet en, mivel 77,1%-uk való-
szín síthet en írni fog a lapban, ami azt 
jelenti, hogy mindössze 11 megkérdezett 
utasította ezt el.

IV. KÖVETKEZTETÉSEK 
ÉS JAVASLATOK

Jelenleg a válaszadók háromnegyed része 
nyomtatott formában jut hozzá a laphoz, 
online és nyomtatott formában együttvé-
ve is csupán 24,7%-uk. A jöv t Þ gyelembe 
véve viszont a megkérdezettek több mint 
harmada kizárólag online formátumban, 
míg további 35,5%-uk online és nyomta-
tott formában szeretne hozzájutni a laphoz. 
Nyomtatott formában mindössze 27,7%-uk 
igényelné a lapot. A háttérváltozókat tekint-
ve az 50 év felettiek továbbra is ragaszkod-
nak a nyomtatott formához, a Þ atalabbak 
viszont az online megjelenést részesítenék 
el nyben a jöv ben. A jelenlegi el Þ zet k 
közül a nyomtatott kiadáshoz minden má-
sodik válaszadó ragaszkodik a kés bbiek 
során is, míg a lapot ritkábban olvasóknál 
az online formátum a preferált. A kapott 
eredmények alátámasztják azt a feltétele-
zést, amely szerint az online felület nyújtotta 
lehet ségeket a jöv ben sokkal jobban ki 
kell használni, mivel az olvasók többsége 
így szeretne hozzájutni a folyóirathoz.

A folyóirat tudományos színvonalát és 

formai megjelenését körülbelül 4-es osz-
tályzattal értékelték a megkérdezettek. 
A formai kinézetet (4,15) valamivel jobbra 
értékelték a lap tudományos megjelené-
sénél (3,97). A formai kivitelezés legf bb 
hibájának a régies stílust említették, a 
tudományos színvonal gyengeségei közé 
sorolták a sokszor alacsonyabb színvonalú, 
PhD-hallgatók által készített, még kiforrat-
lan cikkeket.

Az olvasók és szerz k számára szüksé-

ges információk esetében hasonló ered-
mények születtek. Az alkalmazott kutatá-
sok tudományos eredményei bizonyultak 
mindkét csoport számára a legfontosabb 
információtípusnak, 75% feletti említési 
aránnyal. A többi információtípust ille-
t en árnyaltabb képet kaptunk a szerz k 
esetében, miközben a tényez k sorrendje 
a két csoportnál nem változott. A kutatói 
státusszal rendelkez  olvasók számára az 
alkalmazott kutatások 82,0%-os arányban 
a legfontosabbak. Ez a szerz k esetében is 
hasonló megoszlást mutatott. Az alapkuta-
tásokkal kapcsolatos információk viszont 
a nem tudományos státuszú válaszadók 
szempontjából fontosabbak. A szerz knél 
a tudományos vitatémák az 50 év felettiek 
számára a leginkább jelent sek.

A Tanulmány rovat kiugróan a legnép-
szer bbnek bizonyult mind az olvasók, 
mind a szerz k (publikálási cél) körében, 
egyaránt 82%-os említési aránnyal. A Vita 
rovat minden második olvasónak fontos, 
a szerz k körében már csak a megkérde-
zettek harmada van hasonló véleményen. 
A rendszeres olvasók és el Þ zet k 97,0%-a 
a Tanulmány rovat mellett tette le a voksát. 
A tudományos területen dolgozó potenciális 
szerz k 93,3%-a jelölte meg f  publikálási 
célnak a Tanulmány rovatot. A Vita rovatot, 
hasonlóan a tudományos vitatémákhoz, az 
50 év feletti olvasók és szerz k preferálják 
jobban.

A válaszadók 80,0%-a járt már a Gaz-
dálkodás honlapján. A megkérdezettek 
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94,0%-a szerint a cikkeket a nemzetközi 

elektronikus rendszerekben is meg kell 

majd jelentetni. Ez összefügg a lap tudo-
mányos színvonalának értékelésekor hang-
súlyozott kritikákkal, amelyek szerint a 
nemzetközi színtéren való megjelenés a fo-
lyóirat egyik hiányossága. Ezen feltétlenül 
változtatni kell a lap szerkeszt inek.

A folyóirat el Þ zetési díját illet en a vá-
laszadók legnagyobb része bizonytalan. Ez 
részben érthet , mivel többségben vannak 
azok az olvasók, akik nem el Þ zet i a lap-

nak, így nekik korlátozott a véleményük a 
kérdéssel kapcsolatban. A többi válaszadó 
számára nem okoz komolyabb problémát 
az el Þ zetési díj mértéke.

A folyóiratban a válaszadók 71,1%-a pub-

likált. Az eddig nem publikálók leginkább 
az id hiányt, a zökken mentes befogadást 
és elbírálást említették meg, valamint a 
kutatási eredményekben való jobb el re-
haladást, illetve a magasabb szakmai szín-
vonalat és az impakt faktoros besorolást 
hiányolták.
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