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Europass  

Önéletrajz  

 
  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) PADÁNYI József 

Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.  

Telefonszám(ok) Vezetékes: 

+36-1 432 9039  

Mobil: 

+36 30 971 4691  

 

Fax(ok) +36-1 432 9095  

E-mail(ek) padanyi.jozsef@uni-nke.hu 
  

Állampolgárság Magyar 
  

Születési dátum 1959. március 20. 
  

Betölteni kívánt 

munkakör / 

foglalkozási terület 

 

  

Szakmai tapasztalat  

mailto:padanyi.jozsef@uni-nke.hu
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Időtartam 

 
Foglalkozás/beosztás 

 

Főbb tevékenységek és   

feladatkörök 
 

A munkáltató neve és címe 

 

Tevékenység típusa, ágazat 
 

 

Időtartam 

 
Foglalkozás / beosztás 

 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
 

 

A munkáltató neve és címe 

 
Tevékenység típusa, ágazat 

 

                                                       

Időtartam  
 

Foglalkozás / beosztás 

 

 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

 

 

A munkáltató neve és címe 
 

Tevékenység típusa, ágazat 

 

 
                          Időtartam 

2020. január 1- 

 
Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője 

 

A doktori iskola munkájának vezetése. 

 
 

NKE HHK Budapest, 1101. Hungária krt. 9-11. 

 

felsőoktatás 
 

 

2015. január 1 – 2019. december 31. 

 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettes 

 

- minőségbiztosítási rendszer működtetése, egyetemi tudományos 

rendszer működtetése, tehetséggondozás, doktori képzés és 

fokozatszerzés, KFIS kidolgozása 
 

NKE Budapest, 1101. Hungária krt. 9-11. 

 

felsőoktatás 
 

 

2012. január 1 - 2014. december 31. 

 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési 

rektorhelyettes 

 

- IFT kidolgozása és karbantartása 

- KFIS kidolgozása 
- minőségbiztosítási rendszer működtetése 

 

NKE Budapest, 1101. Hungária krt. 9-11. 

 
felsőoktatás 

 

 

2011. március 25 - 2011. december 31. 

Foglalkozás / beosztás Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem megbízott rektor 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- az egyetem vezetése 

- az egykaros szervezetre való áttérés irányítása 

- az objektum működési rendjének kialakítása 

A munkáltató neve és címe Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 1101, Hungária krt. 9-

11. 

Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 

 

Időtartam 2010 szeptember-2011 február  

Foglalkozás / beosztás Bolyai János Katonai Műszaki Kar megbízott dékán 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- kari oktatási-kutatási munka tervezése, szervezése, irányítása; 

- kari adminisztráció vezetése; 

- kar képviselete az egyetem vezetésében. 

A munkáltató neve és címe Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 1101, Hungária krt. 9-

11. 

Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 
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Időtartam 2008-  

Foglalkozás / beosztás stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi integráció ZMNE szintű előkészítése; 

- egyetemi minőségbiztosítás; 

- felsőoktatási minőségi pályázatok; 

- akkreditációs és intézményfejlesztési pályázatok; 
- K+F+I pályázati tevékenység irányítása; 

- egyetemi PR és marketing; 

- stratégiai tervezés; 

- egyetemi informatikai szolgáltatások;  
- hallgatói, oktatói és törzs mobilitási programok (ERASMUS). 

A munkáltató neve és címe Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 1101, Hungária krt. 9-

11. 

Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás 
 

Időtartam 2007- 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanár 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- oktatás (éghajlatváltozás és a katonai biztonság; műszaki támogatás; 

CIMIC; katasztrófák elleni védekezés); 
- tudományos kutatás a fenti területeken; 

- tehetséggondozás (TDK); 

- nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. 

A munkáltató neve és címe Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 1101, Hungária krt. 9-
11. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 

Időtartam 1999-2007 

 

Foglalkozás / beosztás Doktori és Habilitációs Központ igazgató 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- doktori (PhD) oktatásszervezés; 

- tudományos kutatásszervezés; 

- tehetséggondozás (TDK). 

A munkáltató neve és címe Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 1101, Hungária krt. 9-
11. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 

 

Időtartam 2004-2005 

Foglalkozás / beosztás Dandár parancsnokhelyettes (vezényléssel) 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- kiképzés vezetés-irányítás; 

- továbbképzés szervezés-irányítás; 

- gazdálkodási kérdések. 

A munkáltató neve és címe II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár, Szentes, 6600, Csongrádi út 116.  

Tevékenység típusa, ágazat Honvédelmi 

 

Időtartam 1999 

Foglalkozás / beosztás SFOR műszaki főnök 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- a műszaki támogatás tervezése, szervezése, irányítása az SFOR 

felelősségi területén Bosznia-Hercegovinában és Horvátországban 

(útépítés, hídépítés (benne a mosztári Öreg-híd), táborépítés, 

aknamentesítés).  

A munkáltató neve és címe NATO HQ, Sarajevo, Camp Butmir 

Tevékenység típusa, ágazat Nemzetközi katonai békefenntartás 
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Időtartam 1997-1998 

Foglalkozás / beosztás SFOR Magyar Műszaki Kontingens parancsnokhelyettes, 
törzsfőnök 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- műszaki támogatás tervezése, szervezése, irányítása a kontingens 

szintjén; 

- a kontingens biztonságának fenntartása; 
- a hadműveleti munka irányítása.  

A munkáltató neve és címe SFOR Magyar Műszaki Kontingens 

Tevékenység típusa, ágazat Nemzetközi katonai békefenntartás 

 

Időtartam 1995-1997 

Foglalkozás / beosztás hadműveleti főtiszt, Honvéd Vezérkar Szárazföldi 

Főcsoportfőnökség, Műszaki Főnökség; 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

- műszaki támogatás tervezése, szervezése, irányítása a Vezérkar 
szintjén; 

- a katasztrófák elleni védekezés műszaki támogatási feladatainak 

szervezése, tervezése; 

- részvétel a hadműveleti munkában.  

A munkáltató neve és címe Magyar Honvédség 

Tevékenység típusa, ágazat Honvédelmi 

 

Időtartam 1994-1995 

Foglalkozás / beosztás törzsfőnök, 301. műszaki-mentő ezred; 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- az ezred hadműveleti munkájának közvetlen irányítása; 

- részvétel a hadműveleti munkában.  

A munkáltató neve és címe Magyar Honvédség 

Tevékenység típusa, ágazat Honvédelmi 
 

Időtartam 1991-1994 

Foglalkozás / beosztás tudományos ösztöndíjas, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia; 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- a katasztrófák elleni védekezés műszaki támogatási feladatainak 

kutatása, rendszerszemléletű összefoglalása; 
- a kandidátusi mű elkészítése, megvédése.  

A munkáltató neve és címe Magyar Honvédség 

Tevékenység típusa, ágazat Honvédelmi 

 

Időtartam 1988-1991 

Foglalkozás / beosztás hallgató, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia; 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- műszaki hadműveleti szintű ismeretek elsajátítása.  

A munkáltató neve és címe Magyar Honvédség 

Tevékenység típusa, ágazat Honvédelmi 

 

Időtartam 1981-1988 

Foglalkozás / beosztás szakasz és századparancsnok, 301. műszaki-mentő ezred; 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

- alegység parancsnoki feladatok ellátása.  

A munkáltató neve és címe Magyar Honvédség 

Tevékenység típusa, ágazat Honvédelmi 
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Tanulmányok  
  

Időtartam 2002 (3 hónap)   

Végzettség / képesítés Angol nyelvtanfolyam STANAG 3333 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Szövegértés, beszéd, írás, 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

York University, Nagy-Britannia 

 
 

Időtartam 1996 (3 hónap)  

Végzettség / képesítés ISOOC nemzetközi törzstiszti tanfolyam  

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Békeműveletek, szervezés, tervezés;  

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Holland Katonai Akadémia, Hollandia, Delft 

 

 

Időtartam 1991-1994   

Végzettség / képesítés TMB ösztöndíjas (kandidatúra) 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Hadászat, hadművelet, munkaszervezés, vezetéselmélet, tudományos 

kutatás elmélete és gyakorlata; 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
 

 

Időtartam 1988-1991   

Végzettség / képesítés Hadműveleti-harcászati képesítésű tiszt 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Hadászat, hadművelet, munkaszervezés, vezetéselmélet; 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 

  

Egyéni készségek és 

kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 

értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 

beszéd 

 

orosz  
B1 

Önálló 
nyelvhasználó 

B1 
Önálló 

nyelvhasználó 
B1 

Önálló 
nyelvhasználó 

B1 
Önálló 

nyelvhasználó 
B1 

Önálló 
nyelvhasználó 

angol  
B2 

Önálló 
nyelvhasználó 

B2 
Önálló 

nyelvhasználó 
B2 

Önálló 
nyelvhasználó 

B2 
Önálló 

nyelvhasználó 
B2 

Önálló 
nyelvhasználó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és 

kompetenciák 

- csapatjátékos; 

- külföldi beosztásokban és tanulmányok során elsajátított jó 
alkalmazkodási képesség a multikulturális környezethez; 

- megfelelő vezetői képességek; 

- jó kommunikációs készség. 
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Szervezési készségek és 

kompetenciák 

- vezetőként megszerzett jó szervezési készségek (50 fős nemzetközi 

törzset vezettem, a dandárnál 800 fő munkájáért feleltem, jelenleg is 
vezetőként dolgozom); 

- több K+F+I pályázat előkészítését vezettem (tudomány 
disszeminációja TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR); 

- 2002-ben és 2006-ban irányítottam az intézményfejlesztési terv 
elkészítését, 2009-ben az egyetemi akkreditációs felkészülést;  

- részt vettem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában, 

felelőse voltam az egyetem első Intézményfejlesztési Terv 

létrehozásának.   
  

Műszaki készségek és 

kompetenciák 

- szakközépiskolában szerzett géplakatos szakmunkás bizonyítvány; 
- több híd és útépítési projekt vezetése Bosznia-Hercegovinában (közte 

a mosztári Öreg-híd helyreállításában való részvétel); 

- 40 év műszaki tiszti gyakorlat; 

- 15 év magasabb vezetői tapasztalat a felsőoktatásban. 
  

Számítógép-felhasználói 
készségek és 

kompetenciák 

- a Microsoft Office felhasználói szintű ismerete. 

  

Egyéb készségek és 

kompetenciák 

- évekig NB-s szintű futballistaként sportoltam, ma is tagja vagyok az 

öregfiúk csapatának az egyetemen; 

- évek óta részt veszek Zrínyi-Újvár műszeres kutatásában és 

feltárásában, a csata- és hadszíntérkutatás módszereivel.  
  

Járművezetői 
engedély(ek) 

B 
C 

  

 


