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1987-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr parancsnoki szakának 
elvégzését követően avatták határőr tisztté. 1992-ben kollégiumi nevelőtanári 
diplomát szerzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskola pedagógiai szakán. 1995-
ben fejezte be tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Hadtudományi Kar határrendészeti- és védelmi vezetői szakán. 2002-ben a 
Hadtudományi Doktori Iskola befejezése után abszolutóriumot, majd PhD 
doktori fokozatot szerzett „A határőrségi csapaterő határrendészeti 
alkalmazásának szükségessége, elvei, módszerei és lehetőségei” témában. 
2008 márciusában habilitált a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.  

A Kossuth Lajos Katonai Főiskolán majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karán volt oktató és tanszékvezető. A 
rendőrség és határőrség integrációját követően a Rendőrtiszti Főiskola 

Vezetéselméleti Tanszékén tanított, ahol továbbra is támogatta a hadtudomány szervezési és vezetési 
feladatait. 2009-ben rendőr ezredessé léptették elő, 2013-ban pedig tábornoki kinevezést kapott. 2012 
januárjától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vezetéselméleti Tanszék 
vezetését látta el megbízott tanszékvezetőként, egyetemi docensi beosztásban. Jelenleg a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen oktatási rektor-helyettese és egyben az Egyetem Rendészettudományi Kar 
Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék vezetője. Rektor-helyettesi beosztásánál fogva képviseli a 
Hadtudományi és Honvédtiszt-képző Kar érdekeit is. 

Többször volt külföldi tanulmányi úton (Törökország, Makedónia, Németország, Anglia) és több évet 
töltött el külszolgálatban európai uniós hosszú távú szakértőként (Törökország).  

2002-től 2008-ig a Határőrség Tudományos Tanácsának tagjaként tevékenykedett. 2002-2007 között 
a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának elnöki feladatait látta el. Ebben az 
időszakban a Határőr Szakosztály a Társaság egyik legaktívabb, legnagyobb létszámú és legtöbb 
rendezvényt lebonyolító szervezeti egységeként funkcionált. Többek közt Ő írta a szakosztály húsz 
évéről szóló fejezetet a Hadtudomány jubileumi számában. A 2008. évi küldöttgyűlésen elismerő 
oklevelet kapott. 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja. A Magyar Rendészettudományi Társaságnak 
alapító tagja, a rendészettudomány jövőbeni fejlesztésének aktív szereplője és az MRTT hathatós 
támogatója, aki eredményesen segíti a hadtudomány és rendészettudomány közötti összhang 
megteremtését, erősítését és a sikeres tudományos együttműködés kialakítását, eredményes 
végzését. 2012 decemberétől az elnökség tagja, amely keretében aktívan segíti az MRTT és az 
MHTT közötti eredményes együttműködést. 

Tudományos munkássága jelentős, 6 idegen nyelvű és 44 magyar nyelvű publikációja jelent meg. 
Publikációi alapvetően hadtudományi és rendészettudományi témakörébe tartoznak, de foglalkozott 
olyan témákkal is, mint a balkáni stabilizáció perspektívái, a komplex biztonság, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, mint a közszolgálati képzés bázisa. 

Angol és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van, török nyelvből pedig alapfokú vizsgával 
rendelkezik. 

 

 

 

 

 


