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

módszertani szempontból: 

 
A kutatási téma időszerű, fontos a politikai és katonai döntéshozók, politikai elemzők, 

valamint a témában oktató, kutató szakemberek számára. A dolgozat értékes munkát 

képvisel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola számára. A 

disszertáció témája különösen aktuális az elmúlt időszakban bekövetkezett orosz–ukrán 

konfliktus, illetve az azóta lezajlott orosz haderőfejlesztések és doktrinális elgondolások 

szempontjából. 

 

A kutatás célkitűzései összhangban vannak a tudományos probléma megfogalmazásával 

és az alkalmazott kutatási módszerekkel. A hipotézisek és a felhasznált módszerek 

relevánsak a téma kidolgozása szempontjából. A jelölt a kutatási kérdésekre meggyőzően 

válaszolt, a megfogalmazott hipotéziseket összetettségüknek megfelelően tárgyalta,  a 

kitűzött célokat elérte . Bár a disszertáns hatalmas mennyiségű idegen  

 

 

nyelvű szakirodalmat dolgozott fel, az eredeti orosz és grúz források számát, arányát 

célszerű lett volna növelni. 

 

Az értekezés felépítése világos, egy-két helyen tartalmaz átfedéseket, nyelvezete 

szakszerű és érthető.  

 

A dolgozat megfelel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Szabályzatában 

megfogalmazott formai és tartalmi követelményeknek. A téma kidolgozása korszerű 

kutatási módszerekkel történt, az értekezés az eddigi legrészletesebb és legátfogóbb 

magyar munka a témakörben.  

 

A jelölt az opponens, illetve a bizottság és a jelen lévők által feltett kérdésekre részletesen 

és meggyőzően válaszolt.  

 

A jelölt a disszertációjával bizonyította önálló problémafeltáró, elemző és szintetizáló 

képességét.  A dolgozat a szerző önálló kutatásának eredménye, amivel bizonyította  

egyéni kutatások végzésére való alkalmasságát. 

 

A Bizottság által elfogadott új tudományos eredmények a következők: 

 
1. A Jelölt bizonyította, hogy a 2008-as orosz-grúz háború egy olyan összetett konfliktus 

eredménye, melynek van egy helyi, belső grúziai etnikai ellentéteken alapuló szintje, 

egy orosz-grúz regionális, kétoldalú szintje, és egy nagyhatalmi, geopolitikai szintje. 

Rámutatott arra, hogy a konfliktus nem tekinthető önálló, elkülönülő eseménynek, az a 

posztszovjet térségben folyó geopolitikai játszma szerves része, ezért a 2008-as háború 
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okainak és következményeinek megértése elengedhetetlen Oroszország jelenlegi 

magatartásának megértéséhez. 

2. A disszertáns igazolta, hogy Oroszország regionális nagyhatalomként a posztszovjet 

térségben folytatott politikájával jelentős befolyást gyakorol Európa biztonságára, 

ezért e politikára adandó válaszokra az európai országoknak és intézményeiknek fel 

kell készülni. 

3. A Jelölt megállapította, hogy Oroszország realista kül- és biztonságpolitikát folytat, 

zéróösszegű játszmákban gondolkodik, előtérbe helyezi a katonai eszközök 

használatát, míg az Európai Unió és tagállamai liberális kül- és biztonságpolitikát 

folytatnak, nagy hangsúlyt fektetve a nemzetközi jogon és nemzetközi intézményeken 

alapuló, konszenzusos, az erőszak és az erőszakkal való fenyegetés minden formáját 

elutasító, békés megoldások kidolgozására.  

 

Mindezek alapján a Bíráló Bizottság javasolja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Doktori Tanácsa Benes Károlynak ítélje oda a PhD fokozatot. 
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