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FŐSZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 
 
 

Tisztelettel köszöntöm a Külügyi Műhely című online tudományos 
folyóirat első számának hasábjain. Kifejezetten izgalmas egy éven vagyunk 
túl, amely idő alatt a Külügyi Műhely Alapítványnál a tervezési 
dokumentumoktól elindulva egészen az első lapszám megjelenéséig 
jutottunk el. Megragadva az alkalmat, röviden szeretném ismertetni az 
Olvasóval az eddig megtett utat, kitérve a Kiadvány sajátosságaira és tudo-
mányos paramétereire. 

Az első mérföldkövet, mint minden nagyobb lélegzetvételű projekt 
megvalósítása előtt, a tervezési dokumentumok elkészítése jelentette, amely 
2018 novemberében kezdődött meg. A Külügyi Műhely Alapítvány berkein 
belül elkészült stratégiában került lefektetésre a Külügyi Műhely működési 
környezete, tudományos paraméterei, valamint céljai. 

A második, ugyanakkor nem kevésbé fontos mérföldkövet a lehető 
legjobb szakértők toborzása jelentette. A Külügyi Műhely deklaráltan egy 
olyan, felsőoktatási intézményeken átívelő kezdeményezés, amely 
megvalósításához kizárólag doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és a 
fokozatukat frissen megszerzett szakértők csatlakoztak. A közel azonos 
egyéni élethelyzetek megteremtették ahhoz a lehetőséget, hogy a 
Szerkesztőbizottság tagjai tényleges partnerként és érdekelt félként lássák el 
feladataikat. Közös motivációt jelent az is, hogy a Szerkesztőbizottság 
valamennyi tagja a felsőoktatásban / a tudományos élet valamely szegmen-
sében képzeli el a jövőjét, így erősen érdekeltek a tudományos készségeik 
folyamatos fejlesztésében.  

A Szerkesztőbizottság tagjai meglehetősen változatos szakmai 
életutakkal és tapasztalatokkal rendelkeznek. A teljesség igénye nélkül olyan 
területeken látnak el szakmai feladatokat, mint a központi államigazgatás, az 
igazságszolgáltatás, a központi bank, felsőoktatási intézmények, kutató-
intézetek, ügyvédi irodák, stb. A Szerkesztőbizottság felállításánál szintén 
lényeges szempont volt az, hogy ne csak kizárólag budapesti intézmé-
nyekből érkezzenek jelentkezők. Ennek érdekében az ország lehető legtöbb 
doktori iskolájához sikerült eljuttatni a felhívást, amelyet a kiválasztási 
folyamat követett. Így állt fel végül a 21 főből álló Szerkesztőbizottság, 
amely tagjai nyolc különböző felsőoktatási intézményből érkeznek.  



Főszerkesztői köszöntő 
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A harmadik mérföldkő – amely a kéziratok lektorálása és az első 
lapszám összeszerkesztése után következett – határozza meg alapjaiban a 
Külügyi Műhely tudományos jellegét. Arra törekedtünk, hogy a Kiadvány a 
lehető legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfeleljen, ennélfogva olyan 
paraméterekkel büszkélkedhetünk, mint ISSN azonosító, Crossref DOI 
regisztráció, archiválás az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus 
archívumában és az MTA repozitóriumában, MTMT regisztráció, valamint 
számos egyéb online tudományos felületen történő megjelenés. A DOI 
azonosító kapcsán szeretném megköszönni az MTA Könyvtár és 
Információs Központ munkatársaitól kapott szakmai támogatást, amely 
nélkül a Külügyi Műhely nem lehetne olyan, mint amilyen jelen formájában. 

Célunk, hogy a külügyi kutatások terén a Külügyi Műhely mértékadó 
folyóirattá váljon, valamint az ebben megjelenő elemzések minél szélesebb 
körben hasznosulhassanak. Ennek elérése érdekében nagy hangsúlyt kívá-
nunk fektetni az online kommunikációra és a tudományos közösségépítésre, 
hogy ezáltal a potenciális célközönségünk minél nagyobb szeletét elér-
hessük.  

Valljuk, hogy egy kezdeményezés akkor lehet igazán sikeres, 
amennyiben az a lehető legtöbb külső impulzust be tudja fogadni. A jövő-
ben keresni fogjuk az együttműködési lehetőségeket hallgatókkal, 
felsőoktatási intézményekkel és kutatókkal, hogy közös erővel olyan 
Kiadványt alakítsunk ki, amely hozzájárul a tudományos értékek gyara-
pításához. Bátorítok minden érdeklődőt, hogy kövesse nyomon tevékeny-
ségünket és kísérje figyelemmel időszakos felhívásainkat online felüle-
teinken. 

A fentieket összegezve bízom benne, hogy kezdeményezésünk elnyeri 
az Olvasó tetszését. A Szerkesztőbizottság nevében kellemes olvasást 
kívánok. 
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