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Az Olvasó köszöntése 
2019 márciusában a Magyar Hadtudományi Társaság alelnökévé választottak, ez azzal is jár, hogy 
a Hadtudomány címû folyóirat szerkesztõbizottságát is vezetem. A folyóirat 2019/3. száma és a 2019. 
II. félévi elektronikus lapszám lesznek az elsõ kiadványok, ahol az impresszumban elsõ alkalommal 
jegyzem a lapot a szerkesztõ- bizottsági elnökként. 

A folyóiratban 2007-tõl rendszeresen publikálok, lektorként pedig részt veszek a Humánpolitikai 
szaktevékenységek címû rovat formálásában, fejlesztésében. Egyik szervezõje voltam a 2014. évi 
nemzetközi humánpolitikai konferenciának, és közre- mûködtem a konferenciakötet 
szerkesztésében is. Az elmúlt bõ egy évtized alatt olyan fõszerkesztõktõl tanulhattam meg a 
publikációk közreadásával összefüggõ technikákat, illetve a bírálatok helyét és szerepét, 
felhasználásának módját, mint Horváth István és Bertalan György. Elhivatottságuk, rendkívüli 
munkabírásuk pél- daértékû számomra ma is. 

A társaság megújult vezetésének fontos célja, hogy megõrizzük és erõsítsük, a Hadtudomány 
A-kategóriás folyóiratkénti minõsítését, amihez szélesíteni kell szakírói hátterét, a publikált 
témakörök aktualitását. 

A honvédelem megújítása szellemi megújulást is kíván. A megújult szerkesztõ- bizottság 
megkezdi a folyóirat „nemzetközisítését”: a jövõben vállaljuk az angol nyelvû publikációk 
megjelentetését is az elektronikus lapszámban. A nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez jobban fel 
szeretnénk használnia NATO-ban és az EU-ban dolgozó katonai és civil szakértõk kapcsolatait, 
együttmûködési és partnerségi lehe- tõségeit, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lehetõségeit. Erõsíteni szeretnénk a folyóirat 
hasáb- jain a vitaszellemet is, amihez helyet biztosítunk. Át fogjuk tekinteni a folyóirat belsõ 
rovatszerkezetét, és azt az elmúlt évtized diszciplináris változásai alapján korszerûsí- teni fogjuk. 
Változtatni szeretnénk a Társaság kommunikációján, szeretnénk minél több külsõ szakértõt bevonni 
a haderõ, a hadtudomány különbözõ témáinak publi- kálásába. Továbbra is biztosítani szeretnénk a 
folyóirat lehetõ legszélesebb körben történõ megjelenését, marketingjét a civil társadalom, a 
tudomány mûvelõinek körében. Amellett, hogy tagjaink továbbra is változatlanul megkapják a 
folyóiratot, az elektronikus (online) elérhetõség fenntartásával biztosítjuk a legszélesebben értel- 
mezett transzparenciát is. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a tanulmányok és cikkek külsõ és 
belsõ elbírálására. 

A megfogalmazott célok, elvárások és lehetõségek számbavétele együtt alkotja az új 
szerkesztõbizottság feladatait. 

Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években a folyóirattal kapcsolatban etikai probléma nem 
merült fel. Köszönöm a megtiszteltetést és bizalmat, valamint a lehe- tõséget, mellyel tovább 
szolgálhatom a hadtudomány ügyét. Kérem a Társaság veze- tésének, a szerkesztõbizottságnak, a 
szerzõknek és a lektoroknak a segítségét ahhoz, hogy tovább erõsítsük a folyóirat aktualitását, 
minõségét. És kérem olvasónk vissza- jelzését, további érdeklõdõ támogatását. 
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