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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:
A bírálóbizottság megállapította, hogy a jelölt által választott és kidolgozott téma időszerű, és
szervesen illeszkedik a Hadtudomány kutatási területeihez. A finn biztonság- és
védelempolitika alakulása, változásainak főbb jellemzői hatással vannak Kelet-Közép-Európa
biztonságára is, elemzése, értelmezése a hazai biztonságpolitikai kérdések értelmezésében is
segíthet. Az orosz-finn- és a finn-skandináv kapcsolatok értelmezése, tendenciáinak elemzése
pedig alapja lehet további tudományos kutatásoknak.
A kutatási téma és probléma meghatározása megfelelő, a hipotézisek és a célkitűzések jól
segítették a kutatás irányainak kijelölését, lefolytatását. A jelölt a témakör fogalmait és a
kutatandó területeket megfelelően határozta meg és alkalmazta. Az alkalmazott kutatási
módszerek megfelelően szolgálták a célok elérését. Következtetéseinek nagy része, bár egyes
kérdésekben némi eltérés ugyan érzékelhető, összhangban vannak a célkitűzésekkel.
A jelölt alapos elemző, értékelő munkát végzett, melynek során hiánypótló tevékenységet is
folytatott azzal, hogy áttekintette és összegyűjtötte a téma hazai és külföldi szakirodalmát.
Átfogó képet adott a finn biztonság- és védelempolitika helyzetéről, Finnország és az EU
valamint a NATO kapcsolatáról.
Erőssége a dolgozatnak, hogy a jelölt vázolta azt a folyamatot, hogy hogyan jutott el az
ország a semlegességtől a válságkezelő műveletekben való részvételig, valamint elemezte az
orosz-finn kapcsolatokat, és áttekintést adott Finnország skandináv térség országaival való
viszonyáról. A jelölt elemzéseiben megtalálta azokat a párhuzamokat, amelyek az elmaradott
régiók uniós fejlesztéséhez adhatnak ötleteket, valamint az Äland-szigetek autonómiája
vizsgálatával jó példát mutat arra, hogy hogyan lehet garanciákat adni a kisebbség-védelemre.
Helyenként a jelölt nem tudta ugyan megőrizni a leíró és az elemző, értékelő részek megfelelő
arányát, az elemző részek lehettek volna alaposabbak. Ezekben a bizottság hiányolja, hogy a
jelölt nem mindenütt jeleníti meg markánsan az önálló véleményét a vizsgált témáról. A
következtetésekben több esetben csak a korábbi megállapításokat összegzi.
A mű felépítése logikus, a levont következtetések néhány kivételtől eltekintve
megalapozottak, túlnyomórészt kellően alátámasztottak.

A Finnország NATO-hoz való

közeledésre vonatkozó megállapításoktól eltekintve a következtetések megalapozottak.

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

A néhány gépelési, nyelvtani, stilisztikai hiba, a tartalomjegyzék hibái és esetenként a
túltagoltság ellenére a dolgozat alapjában véve megfelel az értekezéssel szemben támasztott
tartalmi és a formai követelményeknek. A nyelvezete közérthető, olvasmányos, a
szakterminológia alkalmazása indokolt mértékű és pontos.
A jelölt a kutatásait és azok eredményeit előkutatásokra alapozva folytatta le, és a
tudományos értekezésekkel szembeni elvárásoknak megfelelően foglalta össze. Értekezésében
szakmai felkészültségről, és a téma összefüggéseinek ismeretéről tett tanúbizonyságot.
A védésen a jelölt a bizottság kérdéseire alapvetően kielégítő válaszokat adott, megfelelően
képviselte saját tudományos álláspontját.
A bíráló bizottság a jelölt új tudományos eredményeinek ismerte el a következőket:
1. Bizonyította, hogy a semlegesség fogalmának újradefiniálása lehetővé teszi
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koncepciójában meghatározóvá váltak a globális együttműködés elemei, továbbá a
NATO-val és az EU-val kialakított regionális együttműködés.
3. Bizonyította, hogy Finnország, mint kisállam és Oroszország, mint nagyhatalom
egyenrangú félként vesznek részt a kétoldalú kapcsolatok alakításában, ugyanakkor
Finnország stratégiai partnernek tekinti keleti szomszédját.

