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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Hadtudományi Társaság pályázatot hirdet 

a „Hadtudomány” címen megjelenő tudományos folyóirat 

FŐSZERKESZTŐI 

pozíció betöltésére 

A főszerkesztő a Hadtudomány címen megjelenő „A” kategóriás tudományos folyóirat 

szakmai vezetője. Felelős a beérkező cikkek lektori munkájának elkészültéért, a lap nyomdai 

kivitelezésének előkészítéséért. Együttműködik a nyomdai kivitelezésben a BAUSZ 

Kiadóval. Alapvető feladata a Hadtudomány tudományágban született tudományos cikkek és 

információk a lapban. A Szerkesztőbizottság elnökhelyetteseként együttműködik a folyóirat 

felelős kiadójával, a Szerkesztőbizottság elnökével és a Szerkesztőbizottság tagjaival, 

valamint az MTA Hadtudományi Bizottság elnökségével. 

Felelős a lap pontos megjelenéséért, évenként 4 számban, nyomtatott és elektronikus 

formában. Felelős továbbá a lapban megjelenő anyagok tárgyilagos, pártatlan, tényszerű és 

időszerű, sokoldalúan megfogalmazott tartalmáért, vizuális megjelenéséért, az eltérő nézetek, 

vélemények, álláspontok, a kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosításáért. A főszerkesztő 

további feladataira és díjazására a Hadtudomány című folyóirat Szerkesztőbizottságának 

Működési Szabályzatában foglaltak az irányadóak, melynek elérhetősége: 

www.mhtt.eu/hadtudomány  

Pályázati feltételek 

Legalább tízéves folyóirat szerkesztői, ezen belül minimum ötéves főszerkesztői gyakorlat a 

honvédségi-közszolgálati médiumban (szerkesztői végzettség előnyt jelent), felsőfokú 

végzettség, hadtudományi PhD fokozat, az utóbbi öt évben legalább tíz MTMT-ben 

nyilvántartott tudományos publikáció a hadtudomány köréből és vezetői tapasztalat. 

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó legfontosabb személyi adatait, részletes szakmai 

önéletrajzát (tudományos portfólióját), a képzettségét igazoló okiratok másolatát, feladatai 

ellátására vonatkozó elképzeléseket. 

A kiíró fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát azzal, hogy 

ebből kifolyólag semmiféle kártalanítási kötelezettséget a pályázók felé nem vállal. 

Az elkészített pályamunkákat a Magyar Hadtudományi Társaság címére nyomtatott és 

elektronikus formában, a 1581 Budapest Pf. 15. postai címre, vagy személyesen a Társaság 

http://www.mhtt.eu/hadtudomány


titkárságára (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., A. épület, fsz. 40.) és elektronikusan a 

hadtudomany@gmail.com e-mail címre lehet eljuttatni.  

Formai követelmények 

• 5-10 oldalas terjedelem, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz. 

• A pályázat elején jelenjen meg a pályázó neve és elérhetősége 

 

A pályamunkák beérkezésének határideje 

2020. február 10. 

A pályázatokat a benyújtási határidőt követően azonnal elbíráljuk.  

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. 

A megbízás határozatlan időtartamra szól.  
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