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A Studies in Agricultural Economics folyóirat 
nemzetközi sikere

JáMbor attila – tÖrÖk ároN

K RóN IK A

Idén májusban az Agrárközgazdasági 
intézet által gondozott és kiadott Studies 
in Agricultural Economics (SAE) Q2-es mi-
nősítést kapott a Scimago rendszerében, 
amellyel a folyóirat felkerült a nemzetközi-
leg is magasan jegyzett folyóiratok listájára 
agrárközgazdasági területen! A sikerhez 
vezető út hosszú volt és az alábbi főbb ál-
lomásokból állt.

A SAE első száma 1997-ben jelent meg 
Szabó Gábor professzor főszerkesztősé-
ge alatt, aki sokat tett azért, hogy letegye 
egy nemzetközi agrárközgazdasági tudo-
mányos folyóirat alapjait Magyarországon 
belül. A főszerkesztőséget 2011-ben Andrew 
Fieldsend vette át, aki a tematikus számok 
bevezetésével, a nemzetközi szerzők szá-
mának növelésével és a szerkesztőbizott-
ság átalakításával felhelyezte a SAE-t a 
nemzetközi tudományos térképre. Andrew 
Fieldsend további érdeme, hogy a folyóirat 
bekerült a Web of Science által működtetett 
„Emerging Sources Citation Index” minő-
sítési rendszerbe.

A Scopus-listázást és a Q2 minősítést 
Jámbor Attila professzor főszerkesztősége 
alatt sikerült elérni, aki 2018 óta a folyóirat 
főszerkesztője. Jámbor Attila főbb intéz-
kedései a megújult tématerületi fókusz, a 
szerkesztőbizottság és a szerzői kör további 
nemzetköziesítése, valamint a honlap teljes 
megújítása volt. A folyóirat mára már re-
putáció és tudományos elismertség terén 
felveszi a versenyt a kelet-közép-európai 
agrárközgazdasági folyóiratok többségével, 
valamint néhány nyugat-európai folyóirat-
tal is. A statisztikák kedvelőinek néhány 
meghatározó adat:

1. A SAE átlagos idézettsége (CiteScore) 
1,5 idézet/cikk volt 2021-ben, az önhivat-
kozások száma minimális.

2. A folyóirat H indexe 2021-ben 15-ös 
volt.

3. Agrártudományok terén Q2, nemzet-
közi fejlesztés, közgazdaságtan és geográfia 
területen Q3 a 2022-es besorolása. 

4. társadalomtudományok és agrártu-
dományok terén a folyóirat 2020-ban 44-
dik, míg közgazdaságtan területén 34-dik 
helyezett volt a 100-as világranglistán.

5. Évente átlagosan 15-20 cikket közöl a 
folyóirat, három számban arányosan szét-
bontva.

A SAE rendszeresen közöl cikkeket ma-
gyar szerzőtársak tollából is. Éljünk a lehe-
tőséggel, hogy mára már hazánknak is van 
nemzetközileg jegyzett agrárközgazdasági 
folyóirata!




