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Szakmai önéletrajz 
 

 

Szakképzettség, tanulmányok 
 

1984-1992: IV. számú (Dienes Valéria) Általános Iskola (Szekszárd) 

1992-1996: Garay János Gimnázium (Szekszárd), német nyelvi speciális osztály. Mind a 

négy tanévet „Kiváló tanulmányi munkájáért dicséretben részesült” elismeréssel végeztem. 

Kitűnőre érettségiztem, és a ballagásomkor megkaptam a Garay János Gimnázium 

Emlékérem kitüntetést. Gimnáziumi tanulmányaim utolsó évében, 1996-ban országos 

negyedik helyezést értem el a Ki miben tudós? (történelem) televíziós vetélkedőn. 

1996-2001: Janus Pannonius Tudományegyetem (ma: Pécsi Tudományegyetem) Állam- 

és Jogtudományi Kar – jogász. „Summa cum laude” minősítésű egyetemi oklevél.  

1998-2003: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar – közgazdász. „Jó” 

minősítésű egyetemi oklevél. (Pénzügyi eszközök és intézmények specializáció.) 

2001-2003: ELTE ÁJK – gazdasági büntetőjogi szakjogász. „Jó” minősítésű, 

szakirányú egyetemi oklevél. 

2004-2006: PTE ÁJK – európajogi szakjogász. „Jeles” minősítésű, szakirányú egyetemi 

oklevél. 

2008: jogi szakvizsga, „Jó” minősítéssel. 

2010-2012: PTE KTK, „Jeles” minősítésű, Master of Business Administration (MBA) 

közgazdász egyetemi oklevél. 

2017: NKE Vezető- és Továbbképzési Központ: titkos ügykezelő. 

 

Tudományos fokozatok és címek 
 

PhD 

A disszertáció címe: „A pénzmosás elleni küzdelem közgazdasági és  büntetőjogi kérdései”. A 

2005. május 17-én megtartott nyilvános vitán 100%-os eredménnyel védtem meg a 

dolgozatot, ez alapján a PTE EDHB 2005. június 21-én summa cum laude PhD fokozatot ítélt 

meg részemre. 

 
Habilitált doktor (dr. habil) 
 

A 2010. február 16-án tartott habilitációs előadásaim és a PhD fokozat megszerzése utáni 

tudományos teljesítményem alapján a kari habilitációs bíráló bizottság 100%-os pontszámmal 
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megtett javaslatára 2010. március 22-én a PTE EHHB ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

summa cum laude „dr. habil” címet adományozott nekem.   

 

Munkahelyek 

 

Korábbi munkahely 

 

Magyar Tudományos Akadémia, Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 

2012. szeptember 1. – 2014. augusztus 31.: igazgató 

 

Jelenlegi munkahelyek 

 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék 

2001-2004: óraadó és állami ösztöndíjas PhD hallgató 

2004-2006: egyetemi tanársegéd 

2006-2010: egyetemi adjunktus  

2010-2016: egyetemi docens 

2016. szeptember 1. - : tanszékvezető egyetemi tanár 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet, Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék 

2014. május 1. - : egyetemi docens 

2017. október 1. – egyetemi tanár 

 

 

Nemzetközi tisztségek 

 
 a Sanghai Academy of Social Sciences, Institute of Law, Research Center for European 

Criminal Laws (Sanghaj, Kína) nemzetközi kutatóintézet igazgatója vagyok 2013 óta 

 Az East-European Criminal Law  című nemzetközi szakfolyóirat (MTA: nemzetközi C 

besorolás) szerkesztőbizottságának elnöke vagyok 2014-től, 

 Nanjing Audit University (Nanjing, Kína) visiting professor 2015 óta 

  East-China University of Political Sciences and Law guest professor 2015-2018 

  az eszéki Strossmayer Egyetem Jogi Karának tudományos folyóirata, a Pravni vjesnik (The 

Journal of Law) nemzetközi szerkesztő bizottságának a tagja (MTA: nemzetközi D besorolás) 

vagyok 2015 óta 

 a freiburgi Max-Planck-Institute für Ausländisches und Internationales Strafrecht és a Pécsi 

Tudományegyetem által közösen finanszírozott Sommerkurs című nemzetközi konferencia 

szervezője vagyok minden második évben, 2007 óta 

 

 

Egyéb tisztségek és feladatkörök 


 az MTA Pécsi Területi Bizottság Tudós Klub elnöke vagyok 2017 óta, 

a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének a tagja vagyok 2006 óta, 

 a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága IX. Gazdaság- és 

Jogtudományok Szakbizottságának az elnöke voltam 2011-2013 között, 

 A Büntetőjogi Szemle című elektronikus szakfolyóirat (MTA: hazai D besorolás) 

szerkesztőbizottságának elnöke vagyok 2012-től, 
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 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által felkért külső szakértőként vettem részt 

Magyarország Új Büntető Törvénykönyvének megalkotásában 2011-2012-ben,  

 A Magyar Jogász Egylet Büntetőjogi Szakosztályának a titkára vagyok 2010 óta, 

 A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja vagyok 2008 óta, 

 a Magyar Büntetőjogi Társaság tagja vagyok 2008 óta, 

 

Ösztöndíjak, kitüntetések 


 Köztársasági ösztöndíj (PTE ÁJK, 2000/2001. tanév) 

  az MTA PAB régió legjobb PhD munkája (2006. október 12.) 

 az MTA Pécsi Területi Bizottság kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal kutatója (2008. 

november 5.) 

 Max Planck posztdoktori ösztöndíj (3 hónap, 2008/2009 őszi félév)  

 az MTA Bolyai János kutatói ösztöndíja (2009-2012) 

 Max Planck posztdoktori ösztöndíj (1 hónap, 2010 január)  

 Max Planck posztdoktori ösztöndíj (1 hónap, 2011 január)  

 Max Planck posztdoktori ösztöndíj (1 hónap, 2011 augusztus)  

 Max Planck posztdoktori ösztöndíj (1 hónap, 2012 augusztus)  

 az MTA Bolyai János kutatói ösztöndíja, második ciklus (2015-2019) 

 Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíj (2017-2018) 

 Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíj „Bolyai+” (2018-2019) 

 

 

PhD témavezetői és oktatási tevékenység, részvétel a fokozatszerzési 

eljárásokban (PTE ÁJK Doktori Iskola) 
 

 

 2013. december 5-től tagja vagyok a PTE ÁJK Doktori és Habilitációs Tanácsának 

 15 PhD hallgató témavezetője voltam illetve vagyok, közülük eddig nyolcan megszerezték 

a PhD tudományos fokozatot, négy további PhD hallgatóm abszolutóriumot szerzett, és a 

fokozatszerzési eljárásuk folyamatban van, továbbá egy volt PhD hallgatóm 2014-ben 

habilitált  

 Önálló doktori témám címe az iskola képzési rendszerén belül, a Bűnügyi Tudományok 

alprogramban: „A pénzmosás és a pénzügyi visszaélések kriminológiai kérdései és 

büntetőjogi szabályozása” 

 Rendszeresen részt veszek a doktori fokozatszerzési eljárásokban PhD szigorlati 

bizottságok tagjaként, opponensként illetve bíráló bizottsági tagként. Emellett a PTE ÁJK 

Doktori Iskolájának felkérésére előadást tartottam a doktorandusz hallgatóknak 2009-ben, 

a Doktori Iskola törzstagja vagyok 

 

Oktatási, vizsgáztatási tevékenység 
 

 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar   

 Büntetőjog Általános rész  

 Büntetőjog Különös rész  

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 

 Nemzetbiztonsági szakági jogi ismeretek I-II.-III. 

 Jogi alapismeretek 

 Alkotmányjog 
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 Államtan és a magyar állam szervezete 

 A közigazgatás funkciói és működése 

 Biztonsági kihívások és büntetőjogi válaszok 

 

 

Nyelvtudás 
 

 német nyelv: középfokú „C” típusú általános- és középfokú „C” típusú gazdasági 

nyelvvizsga 

 angol nyelv: középfokú „C” típusú gazdasági nyelvvizsga 
 

 

Külföldi tanulmányutak és vendégprofesszori meghívások 
 

 2006 május, Basel (Svájc): 1 hetes szakmai tanulmányút   

 2008 ősze, Freiburg (Németország): 3 hónapos Max Planck posztdoktori ösztöndíj  

 2009 január, Freiburg (Németország): 1 hetes szakmai tanulmányút  

 2009 május, Krakkó (Lengyelország): 1 hetes szakmai tanulmányút  

 2009 szeptember, Freiburg (Németország): 1 hetes szakmai tanulmányút 

 2010 január, Freiburg (Németország): 1 hónapos Max Planck posztdoktori ösztöndíj 

 2011 január, Freiburg (Németország): 1 hónapos Max Planck posztdoktori ösztöndíj 

 2011 augusztus, Freiburg (Németország): 1 hónapos Max Planck posztdoktori ösztöndíj 

 2012 január, Missoula (Montana, USA) 1 hetes szakmai tanulmányút 

 2012 március, Dubrovnik (Horvátország) 1 hetes szakmai tanulmányút 

 2012 augusztus, Freiburg (Németország): 1 hónapos Max Planck posztdoktori ösztöndíj 

 2012. október, Peking, Nanjing, Shanghai (Kína): 2 hetes szakmai tanulmányút 

 2013. október, Peking, Nanjing, Shanghai (Kína): 2 hetes szakmai tanulmányút  

 2014. április, Peking, Nanjing, Shanghai (Kína): 2 hetes szakmai tanulmányút 

 2014. október, Shanghai (Kína): 2 hetes szakmai tanulmányút  

 2015. november, Shanghai (Kína): 1 hetes szakmai tanulmányút 

 2016. augusztus, Los Angeles (Amerikai Egyesült Államok): 1 hetes szakmai tanulmányút 

 
 

Számítástechnikai ismeretek 
 

 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkezem (Microsoft Word, 

~Excel, ~Access, Power Point, Internet) 
 

Gépjárművezetői engedély 

 B-kategóriás gépjárművezetői engedélyem van (1995 óta). 

 

Személyi adatok, hobbik 
 

Születési dátum: 1978. január 27. 

Családi állapot: elvált 

Édesapám 2001-ben elhunyt, halálakor a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeleti 

osztályvezetője, r. alezredes volt. Édesanyám matematika-fizika-pedagógia szakos 

középiskolai tanár Szekszárdon. 
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HOBBIK:  

 Shotokan karate stílusban jelenleg 2. Dan (J.K.A.) fokozatom van, és tagja vagyok a Japán 

Karate Szövetségnek (JKA). 

 Szabadidőmben vadászni járok. 

 
 

 Budapest, 2018. szeptember 1. 

 
 

 

Prof. Dr. Gál István László 

 


