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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: 

Benedek Márta rendkívül értékes, aktuális és érdekes témát választott, amely illeszkedik a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola kutatási célkitűzéseihez. 
Napjaink globalizálódó világában, amikor egyre összetettebbé válnak a kockázatok, kihívások 
és fenyegetések a nemzetbiztonsági szolgálatok is egyre bonyolultabb feladatokkal állnak 
szemben. A globális problémák helyi leképződése, illetve az azokra történő reagálás egyedül 
– nemzetállami szinten – nem hoz kielégítő megoldást, egyre fontosabb szerep hárul a 
szomszédos országok közötti, illetve regionális stratégiai és operatív nemzetközi 
együttműködésre, amely paradigmaváltásra kényszeríti a Kárpát-Balkái régió országainak 
nemzetbiztonsági szolgálatait is. Mindezek alapján kijelenthető, hogy Benedek Márta 
témaválasztása időszerű és hiánypótló.  

Az értekezés mind tartalmi, mind formai szempontból megfelel az NKE Doktori 
Szabályzatában megfogalmazott követelményeknek. A jelölt imponáló mennyiségű és 
pertinens forrásanyagra támaszkodva, korszerű kutatási módszereket alkalmazva készítette el 
doktori disszertációját. A hivatkozások bőségesek és visszakereshetőek, megfelelnek a 
tudományos munkával szemben elvárt követelményeknek. A disszertáció szerkezeti felépítése 
logikus, megfelelően tagolt, az egyes fejezetek jól követhető gondolatmenet alapján 
kapcsolódnak egymáshoz, arányuk azonban nem teljesen felel meg a kutatási célkitűzéseknek. 
A jelölt írói stílusa jó, mondanivalóját szabatosan, a szaknyelvi terminológiának megfelelően 
fejti ki. Az ábrák megfelelően szerkesztettek, jól illeszkednek a szöveges részhez, könnyebbé 
téve annak megértését. A szerző által választott kutatási módszerek biztosították a 
bevezetőben felvázolt célkitűzések elérését és hipotézisek igazolását, új tudományos 
eredmények elérését. A disszertáció hasznosítható ajánlásokat, elméleti és gyakorlati 
értékeket, eredményeket tartalmaz. 

A védés során a jelölt az elhangzott kérdésekre szakszerű válaszokat adott, amelyek tükrözték 
a témában való jártasságát.  

 

A bizottság a jelölt új tudományos eredményének fogadja el:  

1. Igazolta a XXI. század elejének kül- és biztonságpolitikai paradigmaváltását. Az új 
kihívások új feladatainak meghatározására egy problémaközpontú modellel feltárta a 
nemzetbiztonsági feladatellátás szempontjából releváns súlypontokat. 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.09



2. Kidolgozta a nemzetbiztonsági szolgálatok összehasonlításának komplex módszerét, 
mely eljárással fel lehet tárni az ország specifikus sajátosságokat, ugyanakkor be lehet mutatni 
a hasonlóságokat és kapcsolódási pontokat. 

A Bírálóbizottság mindezek alapján javasolja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori 
Tanácsának, hogy Benedek Márta részére a hadtudományi doktori (PhD) tudományos 
fokozatot ítélje oda. 
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