
11. Az új tudományos eredmények összefoglalása, a munka értékelése tartalmi és 

módszertani szempontból, esetleges különvélemények, a bírálóbizottság 

állásfoglalása a nyilvános vitában vitatott kérdésekről: 

A NATO biztonságpolitikai szakértői számos esetben rámutattak arra, hogy a szövetség 

biztonságpolitikai érdekeit befolyásolhatják új típusú kockázatok, többek között 

terrorcselekmények, szabotázsakciók, a létfontosságú rendszerelemek elleni támadások stb. A 

terület kutatása indokolt, tekintettel arra, hogy a hazai szabályozás jelenleg a pusztán a 

nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölésére tér ki.  A Magyar Köztársaság NATO-hoz 

való csatlakozása magával hozta a Magyar Honvédség feladatainak kibővítését. A jelenkori 

hadsereg nemzetközi szerepvállalásából adódóan a személyi állomány rendszeresen teljesít 

szolgálatot hazánk határain kívül. Magyarország biztonságát közvetlenül meghatározó 

térségek stabilitást mutatnak, ez azonban nem jellemzi azokat a régiókat, konfliktusgócokat, 

ahol egyelőre a NATO jelenléte biztosítja a viszonylagos békét, és ahol a Magyar Honvédség 

missziós feladatokban vállalt szerepet. A hazai és külhoni katonai objektumok kiemelt 

figyelmet, valamint védettséget követelnek meg, ennek alapján a katonák védettsége 

fokozását szolgáló kutatások aktualitása vitathatatlan, a téma időszerű és várhatóan még a 

jövőben is az lesz. Ezt bizonyítja az, hogy a téma szerepel a MH központi, illetve a különböző 

katonai szervezetek kutatási terveiben, tehát kutatása indokolt. 

Az értekezés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem érvényben lévő Doktori Szabályzata által 

meghatározott követelményeknek megfelel. A disszertáció szerkezete jó, nyelvezete 

közérthető, bár esetenként a katonai terminológiától eltér.  

Az értekezés a formai követelményeknek megfelel. Terjedelme, a fejezetek arányossága 

megfelelő. 

A szerző igen jó érzékkel, súlyt helyezett a fejezetek méreteinek kiegyensúlyozására és az 

egységes felépítésre. Külön értékként emelhető ki a kutatás területének komplex szemléletű 

megközelítése, de a védelmet biztosító szakmai területek feladatait feltáró analitikus vizsgálati 

összhang megteremtése helyenként nem érvényesül.  

A jelölt korszerű kutatási módszereket alkalmazott, de ezen belül csak az elemző, értékelő 

módszerek érvényesültek. A kutatói hipotéziseit gyakorlati példákkal is próbálta 

alátámasztani, de ebből a katonai táborok elleni cselekmények bemutatása hiányzik. A jelölt a 

védés során álláspontját alapvetően logikusan fejtette ki, de a bizottság által feltett kérdésekre 

adott válaszai nem voltak kellő mélységűek.  Megállapítható, hogy az értekezés bizonyítja a 

jelölt önálló kutatómunkára való alkalmasságát, a vizsgált problémakör és annak megoldására 

irányuló elméleti és gyakorlati ismereteit. 
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A Bírálóbizottság az alábbi tudományos eredményeket fogadja el: 

1. Bizonyította a robbantásos cselekmények elleni védelem jogi és katonai szabályozása 

terén a fejlesztés szükségességét, a korszerűsítés területeinek és igényeinek 

meghatározását. 

2. Az épületek és katonai táborok robbantásos cselekmények elleni védelmére vonatkozó 

adminisztratív technikai és technológiai elemzését, rendszerezését és a megoldásra 

vonatkozó javaslatait. 
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