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FŐSZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ –  
FŐSZERKESZTŐI BÚCSÚ 

 
 

Tisztelettel köszöntöm a Külügyi Műhely c. online tudományos 
folyóirat 2022/2. lapszámának Olvasóit. Főszerkesztői köszöntőmben egy 
rövid visszatekintésre invitálom az Olvasót, amely során röviden bemuta-
tom annak 2019-2022. közötti fejlődési ívét, az elért eredményeket, valamint 
szót ejtek a folyóirat jövőjéről.   

A folyóirat előkészítési munkálatai 2018. év végén kezdődtek meg a 
Külügyi Műhely Alapítvány berkein belül, amelyet 2019. első felében a Szer-
kesztőbizottság felállítása követett, amelynek tagjai nyílt pályázat útján 
kerültek kiválasztásra. A közel egy éves előkészítő munkát követően az első 
lapszám 2019 novemberében jelent meg, és az ezt követő időszakban évente 
kettő lapszám látott napvilágot.  

Főszerkesztőként arra vállalkoztam, hogy a Külügyi Műhely c. folyó-
irat Magyarországon, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű tudomá-
nyos közösségeiben elismert kiadvánnyá nőjje ki magát, ahol junior és senior 
kutatók, valamint szakértők egyaránt megoszthatják legújabb kutatási 
eredményeiket. A kitűzött cél elérése érdekében – a hazai tudományos fo-
lyóiratok világában – egyedülállónak mondható kommunikációs stratégiát1, 
illetve szerkesztőségi működést építettünk fel a folyóirathoz, amely a 
szakmai közönséget, illetve a tudomány világa iránt érdeklődőket egyaránt 
kívánta megszólítani. Ennek a munkának köszönhetően a 2019/1. lapszám-
tól a 2022/2. lapszámig összesen 155 kézirat érkezett be, amelyből a szak-
mai és nyelvtani lektorálást követően 91 publikáció kapott megjelenési lehe-
tőséget. A számokat tovább bontva, összesen 74 szakcikk és 17, a Tudomá-
nyos élet c. rovathoz tartozó írás jelent meg. 

A folyóirat által elért tudományos és kommunikációs eredmények 
kifejezetten pozitívak annak ellenére, hogy egy válságokkal terhelt időszak-

 
1 Példaként kiemelendő, hogy számos magyarországi, illetve határon túli magyar nyelvű 
sajtóorgánumban, valamint szakmai fórumon kaptunk megjelenési lehetőséget a Külügyi 
Műhely Alapítvánnyal, illetve a folyóirattal kapcsolatosan. Jelenlegi tudásunk szerint az 
alábbi oldalakon jelent meg a folyóirathoz kötődő írás: ELTEOnline.hu, Jurátus.elte.hu, 
Kitekintő.hu, Koreanista, hu, Mandiner.hu, TudományOn.hu; továbbá Erdély.ma, 
Felvidék.ma, Fókusz.info, HétNap.rs, Kárpátalja.ma, KépesÚjság.com, MA7.sk, 
MagyarSzó.rs, Transindex.ro, Vajdaság.ma. 
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ban élte meg az első éveit. A COVID-19 pandémia rögtön az indulásnál 
emelt gátat a személyes megjelenésen alapuló kapcsolatépítésnek, az összes 
kommunikációs tevékenységet az online térbe kellett áthelyezni. A minden-
napok, illetve a tudományos világ digitális jelenlétre történő átállása érezhető 
nehézségeket okozott, tapasztalható volt a kommunikációs csatornák telítő-
dése, a kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás sokkal nagyobb erőfeszítést 
igényelt. Így 2020-2021-től arra vállalkoztunk a Külügyi Műhely Alapítvány 
képviseletében, hogy a folyóirat köré egy stabil partneri hálózatot építsünk 
ki, ezáltal erősítsük egymás online láthatóságát. A szakmai párbeszédre több 
magyarországi, illetve határon túli magyar szakmai fórum és sajtóorgánum is 
nyitott volt. 

Figyelemre méltó azon szakértők köre, akik önkéntes munkájukkal 
már a kezdetektől, vagy az elmúlt években csatlakozva támogatják a folyó-
irat munkáját. A Külügyi Műhely c. folyóirat már az indulástól kezdődően 
számított doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek, illetve fokozattal rendelke-
ző junior és senior oktatók-kutatók tapasztalataira. A folyóirat 2022/2. 
számának publikálása idején immáron 40 szakértő járul hozzá a szakmai 
munkához, illetve a Külügyi Műhely Alapítvány vonatkozásában további 16 
szakértő tapasztalataira is lehet építkezni. Ez a hazai folyóiratok vonatko-
zásában kifejezetten népes szakértői állomány teszi azt lehetővé, hogy a 
lehetőség szerint legtöbb tudományterületet lefedjük, ezáltal a lektorálási 
folyamatot a kollegiális, duplavak lektorálás megtartása mellett mégis rövid 
időn belül lebonyolítsuk.  

A Külügyi Műhely Alapítványon belül a tudományos kiadvány-
gondozással kapcsolatos feladatok közötti szinergiák kiaknázása, illetve 
jógyakorlatok kölcsönös átültetése végett kialakításra került a „kiadványok 
gondozásáért felelős ágazat”, amely vezetését a Külügyi Műhely c. folyóirat 
főszerkesztői feladatai mellett vállaltam el. Ezzel kezdetét vette a teljes 
szervezet átalakítása, illetve a szakmai portfólió fejlesztése. Ennek a 
munkának a folyományaként 2022-ben a folyóirat Szerkesztőbizottság két 
tagjával, mintegy egyéves munkával a hátunk mögött nyomtatott és 
elektronikus formában is kiadtunk 1-1 tanulmánykötetet a Külügyi Műhely 
Alapítvány gondozásában.2  

 
2 Sziebig Orsolya Johanna – Tóth Zoltán Balázs (szerk.) (2022). A klímaváltozás hatásaiból 
eredő kihívások, Külügyi Műhely Alapítvány Budapest - Pécs 
Dudlák Tamás – Tóth Zoltán Balázs (szerk.) (2022). Válságtól válságig, Külügyi Műhely 
Alapítvány Budapest - Pécs 
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A fenti folyamatokkal párhuzamosan 2022-ben újabb kihívás jelent-
kezett a nemzetközi színtéren, mégpedig az orosz-ukrán háború kirobba-
násával, illetve az azzal összefüggő negatív gazdasági hatásokkal. Ebben az 
új gazdasági környezetben a folyóiratot, és azzal párhuzamosan az azt 
gondozó Külügyi Műhely Alapítványt is új fejlődési ívre szükséges átállítani 
annak érdekében, hogy a lehetőségekhez képest válságálló működést 
lehessen kialakítani. Ezt a munkát családi és karriertervezési okokból nem 
tudnám olyan minőségben vállalni az elkövetkezőkben, mint amelyet a 
feladat súlya igényelne. Ennélfogva az általam alapított és négy évfolyamon 
keresztül vezetett Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat főszer-
kesztői és lapmenedzsment feladatait teljes egészében lelkes utódomnak 
adom át. 

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak. 
Elsőként feleségemnek, egyben a Külügyi Műhely Alapítvány kuratórium-
vezetőjének, akivel 2018-ban részletekbe menő tervezéssel gondoltuk át a 
szervezet elkövetkező öt éves működését és feladatait, és amely stratégia-
alkotásnak köszönhetően önerőből látványos fejlődést tudtunk szervezeti 
szinten elérni. Köszönöm mindazon doktoranduszhallgató, doktorjelölt és 
fokozattal rendelkező szakértőknek, akik akár az indulástól, akár az évek 
során csatlakoztak a Szerkesztőbizottság munkájához. Szakértelmük, lelke-
sedésük és önkéntes tudományos/közösségszervezési tevékenységük nélkül 
a folyóirat nem tartana ott, ahol jelenleg tart. Köszönöm továbbá a folyó-
iratban publikáló szerzőknek, amiért megtiszteltek minket kutatási eredmé-
nyeik közzétételével. És nem utolsó sorban köszönöm partnereinknek, 
szakmai támogatóinknak a segítséget. 

Bízom benne, hogy a soron következő vezetésének sikerül megőrizni 
az eddigi eredményeket, illetve továbbépíteni a folyóirat márkanevét, mélyí-
teni a tudományos közösségbe történő beágyazását. Ehhez a munkához 
mind a vezetésnek, mind a Szerkesztőbizottság tagjainak sok sikert kívánok. 

 
 

 Tóth Zoltán Balázs 
 leköszönő főszerkesztő 


