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„A világ folyamatos változásai ráirányították a figyelmet a gondolkodási és a 

cselekvési rendszerek fontosságára” – írta Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes egyik, 

2017-ben készített tanulmányában. Olyan szerzőtől származik a fenti gondolat, 

aki maga is a gondolkodás és a cselekvés párhuzamos működtetése érdekében 

fáradozik, és akinek mind a rendvédelmi szolgálati pályafutása, mind a 

rendészettudomány érdekében elért eredményei külön kiemelésre érdemesek. 

 

Dr. Gaál Gyula 1967-ben született Barcson. 1988-ban végzett a Kossuth Lajos 

Katonai Főiskola határőr parancsnoki szakán majd 1994-ben másoddiplomás 

képzésben vett részt a Rendőrtiszti Főiskola igazgatásrendészeti szakán. 2000-ben 

kitüntetéses oklevéllel fejezte be tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem Hadtudományi Kar határrendészeti- és védelmi vezetői szakán. Eddigi, 

mintegy három évtizedes határőr és rendőri hivatásos állományú szolgálati 

pályafutása elsősorban a Pécsi Határőr Igazgatósághoz majd a Határőrség 

megszüntetését követően a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysághoz köti. 

Határőr vezetőként számos szakmai beosztásban ért el kimagasló szolgálati 

teljesítményt: szolgált az államhatáron, volt adatvédelmi, később elemző-értékelő 

alosztályvezető, de vezette a Pécsi Határőr Igazgatóság idegenrendészeti osztályát, 

valamint bűnügyi-felderítői tevékenységét is. A Határőrség rendőrségi 

integrációját követően irányította a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 

bevetési és irányítási szolgálatát, jelenleg pedig a főkapitányság hivatalvezetője. 

 



 

2 
 

A hadtudományi és a rendészettudományi ismeretek iránti érdeklődése felsőfokú 

tanulmányai befejezését követően is élénk maradt. A Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában elsősorban 

határrendészeti és bűnügyi felderítő vezetői szakmai tapasztalatait kamatoztatva 

kezdte meg tanulmányait és tudományos kutatásait. Ennek eredményeként 2005-

ben summa cum laude minősítéssel védte meg „Az embercsempész tevékenység 

megjelenési formáinak és módszereinek változásai a Magyar Köztársaság 

államhatárán 1991-2003. között” címmel. Kutatómunkája és tézisei tudományos 

jelentősége elismeréseként doktori disszertációja monografikus formában is 

megjelent a Határrendészeti Tanulmányok különszámaként. További tudományos 

teljesítményét minősíti, hogy – a Magyar Tudományos Művek Tára nyilvántartása 

szerint – szolgálati feladatai mellett ezidáig ötvennyolc saját közleménnyel 

rendelkezik. Ezek közül tudományos folyóiratcikkeinek és közleményeinek 

száma megközelíti az ötvenes, míg ezek hivatkozásai a százas mérőszámot. Írásai 

olyan – a Magyar Tudományos Akadémia által tudományos minősítéssel ellátott 

– folyóiratokban olvasható, mint a Belügyi Szemle vagy a Rendészeti Szemle, a 

Hadtudomány, a Jura, a Magyar Rendészet, a Szakmai Szemle, az Új Honvédségi 

Szemle, illetve a Határrendészeti Tanulmányok. Számos publikációja olvasható 

szerkesztett tanulmánykötetekben, de munkái közül jelent meg külföldön, idegen 

nyelven is. 

Dr. Gaál Gyula fentebb vázolt, szerzői és kutatói tevékenysége mellett jelentős 

tudományszervezői tapasztalattal rendelkezik. 1995 óta tagja a Magyar 

Hadtudományi Társaságnak, alapító titkára a Társaság Határőr Szakosztály Pécsi 

Szakcsoportjának. Működése során alelnöke volt a Belügyminisztérium 

szerveinél doktori képzésben résztvevők kollégiumának, tagja volt a Határőrség 

Tudományos Tanácsának, míg napjainkban alelnöke a Rendőrség Tudományos 

Tanácsának. Mindezek mellett alapító és aktív tagja a Magyar 

Rendészettudományi Társaságnak és annak pécsi csoportjának. Ebbéli 

tisztségében – Zámbó Péter nyugállományú rendőr ezredessel és Dr. Hautzinger 
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Zoltán egyetemi docenssel közösen – kezdeményezője és szervezője a Szent 

László napja tiszteletére szervezett rendészettudományi nemzetközi 

konferenciasorozatnak, illetve társszerkesztője e konferenciák tudományos 

értékeit megörökítő és rendszerint a Magyar Tudomány Ünnepére megjelenő, a 

2017. esztendőben tizenkilencedik alkalommal kiadott Pécsi Határőr 

Tudományos Közlemények tanulmánykötet sorozatnak. Szerkesztői 

tevékenysége mindazonáltal nemcsak e sorozatra koncentrálódik. 

Társszerkesztője volt többek között a Magyar Rendészettudományi Társaság 

tízedik évfordulójára „Rendészettudományi gondolatok” címmel közreadott 

kiadványnak, de működött már közre professzori tisztelgő kötet, illetve 

rendészettudományi írások válogatott közreadásának szerkesztői feladatai 

ellátásában is. 

Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes tudományszervezői elismerése egy gazdag és 

folyamatosan fejlődő tudományos, kutatói, rendezvényszervezői és 

tanulmánykötet szerkesztői életpálya eredménye. Ezzel olyan rendőri példakép 

kerül díjazásra, aki tudományos és tudományszervezői tevékenységét nem 

munkaköre részeként, hanem hivatásos szolgálati jogviszonya mellett, a 

rendészettudomány fejlesztése érdekében fejti ki. Munkájára nagyban jellemző az 

általa gyakran hangoztatott mottó, miszerint gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan! 


