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Tíz év mérlege 
(a szerkesztõbizottság elnöki tisztségébõl) 

2010 márciusában ért az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság 
alelnökévé választottak és az alapszabálynak megfelelõen, a 2010/3. lapszámtól kez- 
dõdõen a szerkesztõbizottság elnöki feladatát is elláthattam. A folyóirat 2019/1–2. 
száma és az elektronikus lapszám 2019. I. félévi kiadása volt az, ahol az impresszum- 
ban utolsó alkalommal jegyeztem a lapot a szerkesztõbizottság elnökeként. 

A szerkesztõbizottsági munka nem volt elõzmények nélküli számomra, hiszen 
annak 2004 elejétõl tagja voltam. Ez alatt az idõ alatt a feladatvégzés „titkait” olyan 
neves katonatudósoktól leshettem el, mint Nagy László és Padányi József. A 2010. év 
végéig a szerkesztõség „lelke és motorja” Horváth István fõszerkesztõ volt, aki 
visszavonulása után, 2015 tavaszán bekövetkezett haláláig a szerkesztõbizottság örö- 
kös tagjaként segítette munkánkat. 2011-tõl a szerkesztõbizottság elnökhelyettese- 
ként Bertalan György fõszerkesztõ és lapmenedzser volt a szerkesztõség „robotosa”, 
akivel harmonikus együttmûködésben irányíthattam az elmúlt évtizedben a bizott- 
ság munkáját. Mindezek eredményeként 2010–2019 között a folyóiratnak 21 nyomtatott 
és 14 elektronikus lapszáma jelent meg. (Az évtized „termésének” részletes könyvé- 
szeti és tartalmi leírása egy a Társaság fennállásának 30. évfordulójára összeállítandó 
repertórium lesz.) 

A szerkesztõbizottság munkáját értékelendõ szükségesnek tartok néhány évszá- 
mot és mozzanatot kiemelni: 

Az említett idõszakban folyamatosan biztosítottuk a Társaság és a folyóirat kül- 
detésében megfogalmazott célkitûzést: független, nyilvános sajtótermékként fóru- 
mot, megjelenési felületet biztosítottunk a Társaság tagjainak és a hadtudomány 
jeles képviselõinek a széleskörûen értelmezett hadtudomány (biztonságpolitika, mû- 
veletek, katonai mûszaki tudományok, rendészettudomány és katasztrófavédelem) 
körébe tartozó publikációinak, a Társaság szervezeti életérõl szóló írásoknak. 

2013-tól a folyóirat az MTA Hadtudományi Bizottságával közös kiadásban jele- 
nik meg, biztosítva az A-kategóriás kiadvány minõsítési feltételeit (nyilvános szerve- 
zeti és mûködési szabályzat, a meghirdetett rovatrend és a tudományos cikkek ano- 
nim kettõs lektorálása). A folyóirat kutathatóságát segíti, hogy azt a Magyar Tudomá- 
nyos Mûvek Tára (MTMT) indexeli és az MTA Könyvtárának Repozitóriuma, a REAL 
archiválja. 2015-tõl alkalmazzuk a folyóiratban megjelenõ tudományos közlemé- 
nyeknél a digitális objektumazonosítókat (Digital Object Identifier – DOI), 2017-tõl 
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pedig valamennyi, a folyóiratban megjelent közlemény elérhetõ az Arcanum Adat- bázis Kft. 
tudástárban is az 1991-es elsõ számig visszamenõleg. 

Függetlenségünket és a tartalmi minõséget jelzi, hogy ezen idõszakban sem cik- keink szerzõit, 
sem a szerkesztõbizottságot nem ért etikai vétség miatt megkeresés, támadás. 

Másik fontos jellemzõ lehet az olvasottság. A folyóirat nyomtatott lapszámai a vizsgált 
idõszakban esetenként 6–700 példányban jelentek meg. A nyilvános, de ke- reskedelmi forgalomba 
nem kerülõ lapot a Társaság tagjai és a kötelespéldányok gyûjtésére kijelölt könyvtárak kapják. 
Természetesen az olvasottság ennél nagyobb, amit a Társaság honlapján 2013 óta mûködõ 
látogatásszámlálón a nyomtatott lap- szám 3-4 szeresét kitevõ letöltések száma mutat (esetenként 
olyan „egzotikus” meg- keresésekkel, mint Brazília vagy Új-Zéland). 

A szerkesztõbizottság fontos feladatának tekintette azt, amit katonatudós elõde- ink ránk hagytak, 
ez pedig a magyar katonai szaknyelv tisztaságának õrzése. Ennek érdekében rendszeresen útmutatót 
adtunk ki szerzõinknek és lektorainknak, ami sajnos nem mindig volt elegendõ. 

A jó minõségû folyóirat kiadásához nem elegendõ az a bizottsági munka, amelyért 
mindazoknak köszönetet mondok, akik abban az elmúlt évtizedben részt vettek. Ugyanilyen fontos 
feltétel az a mûszaki szerkesztõi háttér, amit a Bausz Stúdió, személyesen Bausz Sándor biztosított. 

Elköszönve az Olvasótól, a jól végzett munka érzésével, tiszta lelkiismerettel adom át a 
stafétabotot a tevékenységét 2019. II. félévében megkezdõ új szerkesztõbi- zottságnak és elnökének. 
Kívánom, hogy a Társaság alapításának 30. évfordulója után, a negyedik évtizedben is 
eredményesen, nyugodt körülmények között foly- tassák munkájukat. 

Király László 
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