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11. (Fábos Róbert) Az új tudományos eredmények összefoglalása, a munka értékelése
tartalmi és módszertani szempontból, esetleges különvélemények, a bírálóbizottság
állásfoglalása a nyilvános vitában vitatott kérdésekről:

A téma a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen meghirdetett kutatási követelményeknek minden
tekintetben megfelel. A jelölt által választott téma időszerű, mivel a honvédség által végzett
közúti szállítás szervezésének és kontrollingjának eddig méltatlanul elhanyagolt
kérdéskörével foglalkozik. A feldolgozott terület a Magyar Honvédség régóta függőben lévő
problémája. A téma kidolgozásának részletessége lehetővé teszi a disszertáció későbbi
felhasználását az MH gyakorlati tevékenységében. A munkahelyi vita résztvevői is
megerősítették, hogy az értekezés egyértelműen hiánypótlónak tekinthető.
Az értekezés szöveges része összhangban van a választott témával. Korrekt a tartalomjegyzék
és a hivatkozások jegyzéke, az értekezés az anyagot szemléletessé, szabatossá tevő
mellékletekkel van ellátva. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a disszertáció mindenben
megfelel az előírt formai és tartalmi követelményeknek.

A jelölt az eredményeit a kutatás során esettanulmányok és empirikus vizsgálatok
segítségével érte el. Kutatási eredményei híven tükrözik a katonai logisztikai területen szerzett
mélyreható tapasztalatait. A témakör magyar nyelvű szakirodalmát részletesen áttekintette és
elemezte, de az idegen nyelvű szakirodalom mélyrehatóbb tanulmányozása lett volna
indokolt. A disszertáció önálló kidolgozó, rendszerező, alkotó kutatómunkát tanúsít, melynek
alapján megállapítható, hogy a jelölt a kutatási témájával összefüggő területet alaposan ismeri,
hiszen abban a szerencsés helyzetben van, hogy korábbi beosztásában ezt a tevékenységet
művelhette a gyakorlatban is. Meghatározónak tekinthető az általa összegyűjtött 56 darab
mutatószám, melyek egy része saját definíció.
A disszertáció elkészítésével bizonyította, hogy képes az önálló kutató munkára, a
rendelkezésére álló információk kellő szintű analízisének elvégzésére és a szintézis
létrehozására. A végrehajtott kutató munka alapján új tudományos eredményeket ért el,
amelyek alkalmazásuk esetén alapot adhatnak a szakterület jelenlegi helyzetének javítására.

A nyilvános vitán a jelölt a bizottság kérdéseire korrekt válaszokat adott, megfelelően
képviselte tudományos álláspontját.

A bíráló bizottság a jelölt önálló új tudományos eredményének ismeri el:
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1. A polgári és a katonai közúti szállítás folyamatának elemzésével igazolta, hogy azok

csak a speciális feladatokból adódóan különböznek, a közlekedéstudományban
elfogadott üzemtani és szállításszervezési elveket, gyakorlati módszereket
érvényesíteni lehet a katonai szállításoknál is. Megállapította, hogy a polgári közúti
közlekedés információs rendszerének alapösszefüggései teljes mértékben érvényesek a
katonai szállításokra, vagyis alkalmasak a MH szállítási tevékenységét támogató
rendszer kialakítására is.
2. Vizsgálatainak eredményei alapján meghatározta azon adat- és információ igényeket,
a szállítási tevékenység elemzésére szolgáló mutatószámokat, illetve alkalmazásuk
alapelveit, amelyek elengedhetetlenek a katonai szállításokat támogató informatikai
rendszer működtetéséhez.
3. Vizsgálatainak egészét figyelembe véve meghatározta a katonai szállításokat támogató
informatikai rendszerek szükséges funkcióit, feladatait, és definiálta azok szükséges
kapcsolódási pontjait az egyéb informatikai támogató rendszerekhez.

