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Folyóiratunk a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságától (MTA HB)

elnyerte a legmagasabb szintû, A-kategóriás minõsítést. Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat

arról is, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2013. március 1-jén megtartott

küldöttgyûlése – egyetértésben a MTA HB-val – döntött arról, hogy a Hadtudomány címû

folyóirat a jövõben az MHTT és az MTA HB közös gondozásában jelenik meg.

A küldöttgyûlést követõen az összetételében megújult szerkesztõbizottság módosította

saját szervezeti és mûködési szabályzatát; azonosító számot (ISSN) kért és kapott a lap elektro-

nikus változatához és megteremtette annak teljes értékû periodikaként való elismertetése feltételeit;

gondoskodott arról, hogy a folyóiratban csak két független lektor által támogatott közlemények

jelenjenek meg a továbbiakban; átdolgozta a lap rovatrendjét.

Az új rovatok és azok tartalma:

1. BIZTONSÁGPOLITIKA (globális és regionális biztonsági kihívások; nemzetközi kap-

csolatok; nemzetközi erõviszonyok; államközi katonai és politikai szervezetek stb.).

2. HADÜGY (a hadtudomány tárgya, tudomány-rendszertani helye; a hadtudomány fejlõ-

dése és mûvelõi; katonai elméletek; a 21. század honvédelemmel szembeni kihívásai stb.).

3. HADIJOG (jogállás; katonai büntetõjog; katonai jogalkalmazás; nemzetközi hadijog;

nemzetközi szerzõdések, egyezmények jogi háttere stb.).

4. HADITECHNIKA (katonai mûszaki tudományok; a harc megvívásának mûszaki-techni-

kai háttere; haditechnikai fejlesztés, képzés; új technikai eszközök alkalmazásának tapasz-

talatai; a vezetés eszközrendszere, technikai biztosítása; nemzetbiztonsági szaktevékenysé-

gek technikai biztosítása; biztonságtechnika stb.).

5. HUMÁNPOLITIKAI SZAKTEVÉKENYSÉGEK (humánerõforrás-gazdálkodás; hu-

mánerõforrás-fejlesztés; humánszolgáltatások; munkabiztonság; szervezeti kommuni-

káció stb.).



6. KATONAI MÛVELETEK (harctevékenység; harctámogatás; katonai mûveletek szint-

jei, azok tervezése, irányítása, vezetése és végrehajtásának tapasztalatai; katonai vezetés,

a vezetés szintjei; a haderõ-szervezés elvei és tapasztalatai; katonai képzés, kiképzés,

nevelés stb.).

7. NEMZETBIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉGEK (katonai és polgári hírszerzés,

elhárítás; a mûveletek jogszabályi háttere stb.).

8. RENDVÉDELEM és KATASZTRÓFAVÉDELEM (rendõri, terror-elhárítási, bünte-

tés-végrehajtási, polgári védelmi szervezetek és szaktevékenységek; rendvédelmi mûvele-

tek; jogszabályi háttér stb.).

9. VÉDELEMGAZDASÁG és LOGISZTIKA (az ország védelmi felkészítése; gazdasági

és védelmi potenciál, védelmi-infrastruktúra; katonai javítási, szállítási, raktározási ka-

pacitások; katonai egészségügy stb.).

10. FÓRUM (Nem lektorált rovat. Interjúk, tudósítások, recenziók stb.).

a szerkesztõbizottság
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