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11. Az új tudományos eredmények összefoglalása, a munka értékelése tartalmi és módszertani 
szempontból, esetleges különvélemények, a bírálóbizottság állásfoglalása a nyilvános vitában 
vitatott kérdésekről: 

 

Az értekezésben a Jelölt arra vállalkozott, hogy saját kutatása mellett, a közel 20 éves alap- és 

harckiképzésben szerzett tapasztalataira támaszkodva kidolgozza a jelenkor kihívásaihoz igazodva, a 

korszerű magyar katonai helikoptervezető-képzés rendszerét. A Magyar Honvédség új helikoptereinek 

megvásárlása és rendszeresítése időszerűvé teszi az üzemeltetői állomány kiképzésének áttekintését, 

eljárásainak pontosítását. A kutatási problémák megfogalmazása módszertanilag szakszerű, és ezekre 

precízen állította fel a hipotéziseket. Az alkalmazott ábrák, táblázatok hozzájárulnak a tartalmi 

szövegrész megértéséhez. 

Az értekezés fő fejezetei logikusan épülnek egymásra, azonban egyes részeket a szerző néhol 

elaprózott.  

Az értekezés erőssége, a hazai jogi szabályzás, benne a haderő alkalmazási felhatalmazásának a 

szövetségen belüli doktrinális szabályozásának kritikai értékelése, a helikopteres fegyvernemre háruló 

harcfeladatok jogszabályoknak való megfelelésének, valamint e fegyvernem műveleti igényekre épülő 

képességeinek definiálása. A Jelölt átfogóan, objektíven mutatja be a jelenlegi magyar 

helikoptervezetői állomány képzettség és korfa szerinti összetételét, az időben történő és időelőtti 

kiválása több okát, valószínűségét, és ebből törekszik meghatározni a szükséges utánpótlási igényt. 

Az értekezés stílusa és nyelvezete eleget tesz a tudományos művekkel szemben támasztott 

követelményeknek. A szakirodalmi hivatkozások megfelelőek. 

A disszertáció bizonyítja, hogy a szerző szakterületre vonatkozó széleskörű és mély ismeretekkel 

rendelkezik, továbbá a kutatási témáját a releváns külföldi és hazai szabályzó-rendszerének és a 

tudományos szakirodalmának feldolgozásával mutatta be. Célszerű lett volna a képzés és a szervezet 

létrehozása és működése gazdaságosságának, hatékonyságának átfogóbb elemzése. Az értekezésben a 

Jelölt bizonyította, hogy alkalmas az önálló kutatómunkára, a téma gyakorlatban is jól hasznosítható. 

Az értekezés formai és tartalmi szempontból megfelel a Doktori Szabályzatban megfogalmazottaknak. 

Az értekezés nyolc új tudományos eredményt tartalmaz, amelyek közül a Bizottság hármat fogadott el: 

2., 3., 5. 

A Bizottság által elfogadott új tudományos eredmények: 

1. Bizonyította, hogy a hazánkban jelenleg folyó helikoptervezető-képzési rendszer idejétmúlt, nem 

hatékony. Elemezve a jelenlegi forgószárnyas képességhiányokat, meghatározta a korszerű képzés 

részelemeit.  
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2. Kidolgozott egy olyan, 5 fő képzési fázisból (azon belül 17 képzési elemből) álló, korszerű 

helikoptervezető-képzési rendszert, mely biztosítja a végzett repülőhajózóknak a mai kor kihívásainak 

való megfelelését. E cél érdekében:  

 

2.1. Meghatározta azokat az alapvető és speciális repülési készségeket, melyek megléte a 

helikoptervezetők alapkészségeinek részét kell képezzék.  

Erre épülve kidolgozta a helikopter-vezető alap-, és haladóképzések struktúráit a képzési 

tematikáikkal, és a képzési módszertannal.  

2.2. A műveleti elvárásokat vizsgálva bizonyította, hogy a jelenlegi hazai helikopteres repülőkiképzési 

okmányrendszer csupán a műveleti kiképzés alapjainak elsajátítását garantálja, a ténylegesen 

korlátozás nélkül hadra fogható szintre történő kiképzettséget nem. Ezért, kidolgozott egy olyan 

összfegyvernemi jellegű műveleti kiképzési rendszert, amely magába foglalja a harcászati, 

hadműveleti helyzethez igazodó feladatszabást; a szövetségesi művelettervezési elveknek megfelelő 

feladat-kidolgozást; a szárazföld és légierő haderőnemek fegyvernemi együttműködésében 

megvalósuló (alkalmi harci kötelékbe szervezett) végrehajtást, és annak értékelését.  

3. Kidolgozta a korszerű helikoptervezető-képzés hazai végrehajtásának rendszerét. Meghatározta a 

jelenlegi erőforrások felhasználásával nem teljesíthető helikoptervezetői képzési elemeket, a hazai 

oktatási képesség kialakításához szükséges képzések, tanfolyamok végrehajtási, illetve a hiányzó 

feltételek megteremtésének lehetőségeit.  

 

Mindezek alapján a bizottság javasolja az Egyetemi Doktori Tanács részére a doktori (PhD) 
fokozat odaítélést Bali Tamás számára. 
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