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Tisztelt Olvasó!

Napjaink biztonsági környezetét a globalizáció és az exponenciálisan gyorsuló változások 
hatásai formálják. Ezek a változások – a hagyományos szembenállás mellett – új típusú és 
egyre összetettebb kihívásokkal való szembenézésre kényszerítik a nemzeteket a hatékony 
és megfelelő védelem biztosítása érdekében. Miközben a nagyhatalmak közötti konfrontáció 
veszélye nem enyhült, ebben a gyorsan változó világban egyre nagyobb figyelmet kapnak 
a nem állami vagy irreguláris szereplők generálta konfliktusok is.

Napjainkban Magyarország számára az a legnagyobb veszélyforrás, ha hadereje – nem 
csupán a nyugati szövetségesek fejlett hadseregeihez mérten, hanem a környező országokhoz 
képest is – lemarad fejlettségben, felszereltségben és legfőképpen a hadviselési módszertan 
és az erők, valamint eszközök alkalmazhatóságának tekintetében, azaz nem megfelelő 
tempóban alkalmazkodik a változásokhoz és kihívásokhoz.

Miközben az elmúlt évtizedek védelmi reformjai a Magyar Honvédség humán és technikai 
eszközállományának súlyos erodálódását eredményezték, addig a kormánynak a Magyar 
Honvédség megújítása érdekében a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programon 
keresztüli elkötelezettsége egy olyan páratlan lehetőséget biztosít, amelyet megfelelően 
kiaknázva generációs ugrást hajthatunk végre a tudásbázis megújítása, valamint a techno-
lógiai felszerelés innovatív alkalmazása tekintetében. A Zrínyi 2026 program biztosította 
költségvetést a jövő haderejének építése érdekében éppen ezért úgy célszerű felhasználni, 
hogy azzal – a jövő kihívásaira is választ adni tudó képességek kialakítása érdekében – a 
jelenlegi képességfejlesztési rendszerek fejlesztését és az alternatív stratégiai opciók figye-
lembevételét szolgáljuk a döntéshozatal valamennyi fázisában.

A folyamatosan változó dinamikus környezetben a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd 
Vezérkar eltökélt fejlesztési törekvéseinek megvalósítása során; a megújuláshoz vezető úton 
az első és legfontosabb lépés szellemi frissességünk megőrzése, a hazánk páratlan kutatói 
kapacitásaiban rejlő lehetőségek kiaknázása. Egy olyan világban, ahol a technológiai válto-
zások hadviselésre gyakorolt hatásai minden eddiginél gyorsabb ütemben érvényesülnek, a 
tudománnyal foglalkozó szakemberek szerepe és felelőssége hangsúlyosabb, mint valaha. 

A képességfejlesztés remek eszköze a nagy múltra visszatekintő Honvédségi Szemle, 
amely – hála az elmúlt évek erőfeszítéseinek – mára a legkiemelkedőbb hazai tudományos 
szaklapok egyikévé vált. Ezt a nívót és tradíciót megőrizve kell a jövőbe tekintenünk, és a 
hazai képességfejlesztési célkitűzések figyelembevételével szükséges összehangolni a pub-
likált témákat a nemzetközi innovációs és kutatási ökoszisztéma főbb kutatási területeivel. 

Éppen ezért a Honvédségi Szemle fő célkitűzése, hogy friss ötletek bevezetésével és 
szakmailag megalapozott, hasznos írásokkal támogassa a költséghatékony képességfejlesztést, 
ezzel segítve a haderő reagálóképességének és túlélőképességének javítását, megteremtve 
Magyarország versenyelőnyét a védelmi szektorban. Ennek érdekében a szerkesztőbizott-
ság több újítás bevezetésére is készül. Így például a jövőben tematikus összeállításokkal 
is jelentkezünk, valamint – a hagyományos rovatszerkezet megtartása mellett – az egyes 
lapszámokban igyekszünk egy-egy specifikus képességfejlesztési területre is fókuszálni, 
ezáltal is segítve a fenti célkitűzést.
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