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11. Az új tudományos eredmények összefoglalása, a munka értékelése tatalmi
és módszertani szempontból, esetleges különvélemények, a bírálóbizottság
állásfoglalása a nyilvános vitában vitatott kérdésekről:
A bírálóbizottság véleménye szerint a jelölt rendkívül aktuális téma kidolgozására
vállalkozott. Feltárta a magyar hadseregben a tisztikar érdekvédelmének szerveződését, az érdekvédő szervezetek és a katonai, politikai vezetés közötti konfliktusok
dinamikájának és megoldási módozatainak lehetséges variánsait, valamint, az átalakuló honvédség humán jellegében az érdekképviselet és az érdekvédelem hangsúlyos megjelenésének időszerűségét.
A szerző lényegre törően elemezte a Magyar Honvédségen belül a rendszerváltozás után létrejött érdekvédelmi szervezetek tevékenységét, továbbá a tisztikar érdekvédelmének nemzetközi összefüggéseit és az európai szervezeti rendszerbe való
integrálódás szükségességét. Az elemzés értékes része a nyugat – európai országok egyes régióiban a katonai szakszervezeti tapasztalatok eddig nem publikált feldolgozásai.
A dolgozat a szerző önálló munkájának eredménye, amely a szakirodalom és levéltári anyagok széleskörű felhasználásán alapszik. A jelöltnek igen széles és sokoldalú forrásbázissal kellett dolgoznia, és felsorakoztatnia a téma bizonyítandó anyagaként. Ez azért lényeges, mert sok esetben nem állt a jelölt rendelkezésére felhasználható monografikus irodalom, sőt forráskötetek sem.
Az értekezés tartalmi és formai szempontból megfelel a ZMNE Doktori Szabályzatban rögzített követelményeknek, sőt egyes megállapításaiban túlmutat a hadtudomány problémakörén.
A nyilvános védésen a jelölt szakmai felkészültsége, következtetési készsége,
szakirodalmi tájékozottsága meggyőzte a bizottság tagjait, hogy javasolják a doktori
fokozat odaítélését.
A védés során a jelölt az elhangzott kérdésekre szakszerű válaszokat adott,
amelyekben széleskörű ismeretről tett bizonyságot.
A szakirodalmi feldolgozás és a tudományos eredmények igazolják a szerző alkalmasságát a tudományos munka végzésére.
A bizottság a jelölt új tudományos eredményeinek ismeri el:
1. A tisztikar érdekvédelme szerveződésének monografikus feltárását, az érdekvédő
szervezetek és a katonai, politikai vezetés között létrejött konfliktusok dinamikájának
és megoldási módozatainak leírását.
2. Annak bizonyítását, hogy a tisztikar nem függetlenítheti magát a piacelvű polgári
társadalomban zajló hazai és nemzetközi változásoktól, valamint azt, hogy a szociális párbeszéd intézményesülésének elmaradása biztonsági kockázatot rejt magában.
3. Tudományos igényű megerősítését annak, hogy az új típusú kihívásoknak leginkább megfelelő az önkéntes hadsereg; a szerződéses állomány tömeges megjelenése szükségesség teszi a NATO konform megoldások alkalmazását.

