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„Jót  s  jól,  ebben áll  a  nagy  titok”  -  Dr.  Boda  József  dandártábornok eddigi  gazdag és 

eredményes életpályájának bemutatásaként Kölcsey Ferenc szavait idézhetjük. 

Dr. Boda József 1976-ban felderítő tisztként végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, 

majd  1987-ben  a  Zrínyi  Miklós  Katonai  Akadémia  felderítő  szakán  szerzett  egyetemi 

végzettséget. Katonai szolgálati ideje alatt a szolgálat példás ellátásáért hét kitüntetésben és 

számos egyéb elismerésben részesült. 

1991-ben  szolgálati  érdekből  került  áthelyezésre  az  ORFK  Rendőrségi  Különleges 

Szolgálatához.  A műveleti parancsnoki beosztásból pályája a továbbiakban két, egymással 

szorosan  összefüggő,  de  mégis  más-más  képességeket,  attitűdöket  kívánó  színtéren 

folytatódik. Az egyik vonal a missziós tevékenység, amelynek során fontos beosztásokban 

teljesített  szolgálatot  olyan  embert  próbáló  területeken,  mint  Kambodzsa,  Mozambik, 

Szerbia, Montenegró. Koszovó. Ezen tevékenysége és elért eredményei hazai és nemzetközi 

elismeréseként  2002-től  a  Genfi  Központ  Fegyveres  Erők  Demokratikus  Ellenőrzéséért 

elnevezésű nemzetközi szervezet rendőri tanácsadójaként dolgozik. 

 Mint elkötelezett, a munkáját hivatásként megélő és művelő ember, nem érte be a korábban 

megszerzett ismeretek, tapasztalatok alkalmazásával, hanem tovább szélesítette, mélyítette 

tudását.  

1995-ben „A mélységi felderítés fejlődése, helye, szerepe az új védelmi alapelvekben” című 

értekezésével egyetemi doktori fokozatot szerzett, majd 1996-ban elvégezte a Rendőrtiszti 

Főiskola  bűnügyi  átképző  szakát.  Hazai  tanulmányait  követően  2000-ben  az  amerikai 

Szövetségi  Nyomozó  Hivatal  Nemzeti  Akadémiáján,  majd  2002-2003-ban  az  Európai 

Rendőr  Akadémia  felső  vezetői  tanfolyamán  szerzett  képesítést.  2007-ben  ismét  hazai 

„pályán”, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen nyert el PhD fokozatot. 

Széleskörű gyakorlati  tapasztalata és a folyamatos képzés keretében elsajátított  ismeretei 

tették lehetővé, hogy elméleti szinten is színvonalas, példaértékű tevékenységet folytasson. 



Ennek  keretében  oktat  a  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemen,  a  Nemzetközi  Rendészeti 

Akadémián, 1999-2010 között a BM majd az IRM Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója 

és  az  IRM  Nemzetközi  Oktatási  és  Polgári  Válságkezelési  Központ  főigazgatója, 

válságdiplomácia  témakörében  pedig  óraadó  tanárként  a  Zsigmond  Király  Főiskolán 

tanított.  A 2010/2011.  tanévtől  a  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi 

Doktori Iskoláján témavezető. 

Elméleti  tevékenységében az oktatás  mellett  jelentős helyet  foglal  el  a  képzési  anyagok 

kidolgozása,  illetve  részvétel  azok  kidolgozásában.  Többek  között  részt  vett  az  ENSZ 

Békefenntartó  Főigazgatóság  felkérésére  a  békefenntartói  alaptanfolyam,  a  rendőri 

tanácsadói  és  kiképzői,  valamint  a  misszió  vezetői  tanfolyamok  angol  nyelvű  oktatási  

alapanyagainak, valamint az EBESZ megbízásából a szervezet rendőri alapképzéssel és a 

demokratikus  rendőri  munka  alapjaival  foglalkozó  angol  nyelvű  kézikönyveinek 

kidolgozásában.  

Dr.  Boda  József  sokszínű,  szerteágazó  gyakorlati  és  elméleti  tevékenységét  jól  tükrözi 

kutatási  területének  összetettsége  is.  Kutatási  területei:  katonai  és  bűnügyi  felderítés, 

hadtörténelem  és  rendvédelem-történet,  a  nemzetbiztonsági  szolgálatok  története, 

rendvédelmi  békefenntartás  és  polgári  válságkezelés,  válságdiplomácia,  kisebbségi  és 

emberi  jogok,  nemzetközi  terrorizmus,  nemzetközi  rendvédelmi  oktatás,  vezetőképzés, 

rendészeti jövőkutatás.      

Kutatási tevékenysége eredményeként több mint 40 publikációja jelent meg magyarul és 

angolul  a  békefenntartás,  had-és  rendvédelem  történet,  valamint  a  nemzetbiztonság 

témakörében.

Hivatástudattal  és  elkötelezettséggel  végzett  munkáját  hazai  és  nemzetközi  téren  is 

elismerik, és ez az elismerés nem egyszer újabb, nagyobb szabású feladattal, megbízással 

járt  és  jár  együtt.  2010  január  10-ével  a  Köztársasági  Elnök  rendőr  dandártábornokká 

léptette elő, illetve ugyanebben az évben a belügyminiszter javaslatára a miniszterelnök a 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  főigazgatójává nevezte ki.  2011.  január 1.  és  június 30. 

között a belügyminiszter utasítása alapján a magyar EU elnökség idején a CEPOL Vezető 



Testületét irányította.

Tudományos  tevékenysége  elismeréseként  az  Egyesült  Államokban  megjelenő  „Police 

Practice and Research An International Journal” szerkesztő bizottsági tagja, de ugyancsak 

tagja  számos  tudományos  és  társadalmi  szervezetnek  is.  10  éve  elnöke  a  Magyar 

Ejtőernyősök Bajtársi Szövetégének.  


