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A  LEKTORI  BIZOTTSÁG  SZEREPE  A  KATONAI  
LOGISZTIKA  FOLYÓIRAT  MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁBAN 

Tisztelt Szerzők, Tisztelt Olvasók! 
 

A magyar tudományos közéletben kialakult gyakorlatra és a tudo-
mányos teljesítmény hadtudományban elfogadott értékrendjére tekintettel 
a folyóirat Szerkesztő Bizottsága – féléves előkészítő munkát követően 
– a 2004. július 21-ei ülésén döntött a Lektori Bizottság felállításáról és 
működtetéséről. 

A Lektori Bizottság tevékenységének célja a folyóirat minőségbiz-
tosításának erősítése, a megjelenő cikkek magas szakmai, illetve tudo-
mányos színvonalának folyamatos fenntartása és a kiadvány tudomá-
nyos rangjának, valamint tudományos közéleti elismertségének eme-
lése.  

Az ülésen a Szerkesztő Bizottság határozott arról, hogy a folyóirat-
ban megjelenő cikkeket a jövőben – fokozatos bevezetéssel – két függet-
len, szakmailag elismert lektor bírálja.  

A lektor feladata a cikkek szakmai elbírálása, a téma időszerűségé-
nek, elméleti és gyakorlati értékének, szerkezeti felépítésének, katonai 
nyelvezetének, valamint felhasználhatóságának megítélése. A lektor 
egyidejűleg elvégzi a kisebb stilisztikai hibák, elírások javítását. Ameny-
nyiben a lektor úgy ítéli meg, a cikket át kell dolgozni, ki kell javítani.  

A lektori vélemény tartalmazza: 

• A cikk időszerűségének, elméleti és gyakorlati értékének, hasz-
nálhatóságának megítélését; 

• A szerkezeti felépítés, a nyelvezet és a stílus megítélését; 

• A lektor állásfoglalását az érvényes szabványok, előírások, ren-
delkezések betartásáról illetve figyelembe vételéről; 

• A lektor véleményét a cikk szakmai és tudományos értékéről, új-
szerűségéről; 

• A közlést megelőzően esetleg szükséges vagy javasolt javításokat, 
kiegészítéseket, illetve ezek módját és jellegét; 
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• A lektor egyértelmű javaslatát a cikk közlésére, vagy annak eluta-
sítására. 

A lektori feladatra felkérhető szakértők körére a Lektori Bizottság 
elnöke a következő Szerkesztő Bizottsági ülésen tesz javaslatot. A Lekto-
ri Bizottság a közlésre elfogadott cikkek témájának, tartalmának és az al-
kalmazott módszerek jellegének figyelembevételével esetenként az elfo-
gadott és közzétett szakértői körön kívül is kérhet fel lektorokat. A 
lektorok működését a Lektori Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri, 
időszakonként (általában évente) elemzi-értékeli és javaslatot tesz az in-
dokolt módosításokra.  

A Lektori Bizottság az alábbi folyamatrend szerint működik: 

• A cikk a Szerkesztőségbe érkezik, a Szerkesztőség megvizsgálja 
és dönt a befogadásáról; 

• A befogadott cikk elektronikus úton átkerül a Lektori Bizottság 
elnökéhez; 

• A Lektori Bizottság elnöke a bizottság szakmailag illetékes tagja-
ival lefolytatott konzultáció után a felkért lektorok nevét elektro-
nikus úton megadja a szerkesztőségnek; 

• A szerkesztőség kiadja lektorálásra a cikket; 

• Lektorálás, lektori vélemény leadása a kiadást követő három héten 
belül a Szerkesztőségbe; 

• Hetente egy alkalommal vagy szükség szerint a szerkesztőség a 
lektori vélemények másolatát eljuttatja a Lektori Bizottság elnö-
kéhez; 

• Nem megfelelőség esetén: 
a) Negatív lektori vélemények alapján elutasítás, (az átmeneti 

időszakban egy lektori vélemény esetén második lektor fel-
kérése); 

b) Megoszló lektori vélemények esetén a Lektori Bizottság dönt 
a megjelentetésről; 

c) Lektori kifogások (észrevételek) esetén a szerkesztőség javí-
tásra kéri fel a szerzőt, javítást követően a cikk közölhető. 
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A Lektori Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, érté-
keli tevékenységét, megvitatja a tapasztalatait. Évente egy alkalommal 
írásban beszámol a Szerkesztő Bizottságnak. 

A Lektori Bizottság elnökét és tagjait 4 évre a Szerkesztő Bizottság 
választja meg. A Lektori Bizottság elnökére a Szerkesztő Bizottság elnö-
ke, tagjaira a Lektori Bizottság elnöke tesz javaslatot, a főszerkesztővel 
és a felelős szerkesztővel konzultálva. 

A Szerkesztő Bizottság a 2004-2008. időszakra egyhangúlag az 
alábbi Lektori Bizottságot választotta meg: 

Elnök:  Prof. Dr. Turcsányi Károly 

Tagok:    Prof. Dr. Ungvár Gyula  

    Prof. Dr. Kőszegvári Tibor 

    Prof. Dr. Báthy Sándor 

   Dr. Tóth Rudolf 

   Dr. Jároscsák Miklós  

   Dr. Kende György  

   Dr. Németh Ernő 

A Lektori Bizottság tagjainak szakmai életpályája, megszerzett 
eleméleti tudása és gyakorlati felkészültsége, a katonai logisztika szak-
mai köreiben elért megbecsültsége, a hadtudományokban és a katonai 
műszaki tudományokban kivívott tekintélye megnyugtató garanciáját je-
lenti a kitűzött minőségbiztosítási célok elérésének. 

Budapest, 2004. július 30. 

Tisztelettel: 

Prof. Dr. Turcsányi Károly sk.  
 a Lektori Bizottság elnöke 


