MAGYAR EJTŐERNYŐSÖK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI ÉLETRAJZ

Dr. Boda József (elnök)
1969. május 2-án hajtotta végre élete első ejtőernyős ugrását, a
szandaszöllősi sportrepülőtéren, AN-2-es szállítógépből, D-1 típusú ernyővel.
Ugrató parancsnoka Hüse Károly törzsőrmester volt.
1976-ban végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, mint csapatfelderítő tiszt
és 1981-ig Szolnokon a 27. önálló felderítő századnál, valamint a 34. önálló felderítő
zászlóaljnál szolgált mélységi felderítő csoport parancsnokként.
1977-ben tagja volt a MH Katonai Ejtőernyős Válogatottjának.
1981-84 között Szombathelyen dolgozott a 42. önálló felderítő zászlóaljnál,
mint mélységi felderítő századparancsnok. Szakasz és század parancsnokként
több száz mélységi felderítő katona, tiszthelyettes és tiszt ejtőernyős felkészítését
hajtotta végre.
1984-87 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia felderítő szakán
folytatta tanulmányait. 1987-1991 között a 34. önálló felderítő zászlóalj
törzsfőnökeként ismét Szolnokon szolgált.
1988-ban megkapta az „Aranykoszorús I. osztályú, ejtőernyős tiszt” kitüntető
címet és jelvényt. Katonai szolgálata alatt hét kitüntetésben és számos egyéb
elismerésben részesült a szolgálat példás ellátásáért.
1991. augusztus, 1-vel, szolgálati érdekből áthelyezésre került a Rendőrség
Különleges Szolgálatához, parancsnokhelyettesi (műveleti parancsnoki) beosztásba.
Az ejtőernyőzést azonban tovább folytatta.
1995. október 4-én hajtotta végre ezredik ugrását régi bajtársai körében Szolnokon.
Jelenleg 1033 ugrással rendelkezik.
Ugyanebben az évben szerezte meg egyetemi doktori fokozatát „A mélységi
felderítés fejlődése, helye, szerepe az új védelmi alapelvekben” című
tanulmányával. A magyar és a külföldi ejtőernyőzés történetével kapcsolatban
számos előadást tartott és hat cikke jelent meg. Ő volt a felelős szerkesztője az
Európai Ejtőernyős Szövetséghez tartozó országok katonai ejtőernyős történetét
bemutató kiadványnak. Angolból felsőfokú, németből alapfokú nyelvvizsgával
rendelkezik. 1996-ban diplomát szerzett a Rendőrtiszti Főiskolán.
1999-2010 között a BM majd az IRM Nemzetközi Oktatási Központ
igazgatója volt. Ebben a beosztásában a rendvédelmi szervek tagjainak
békefenntartó és különleges feladatokra történő felkészítéséért volt felelős. 2000ben elvégezte az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal Nemzeti Akadémiáját (FBI
NA).
Négy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által szervezett rendőri
békefenntartó misszióban szolgált különböző parancsnoki beosztásokban (BoszniaHercegovinában, 1996-97-ben, Grúziában 2004-06-ban, Kambodzsában 1992-931

ban, Mozambikban 1994-ben), melynek során helytállásáért a Belügyminisztertől
Bátorságért Érdemjelet és Dísztőrt kapott, a grúziai Zugdidi város Díszpolgárává
választotta, a Köztársasági Elnök pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti
Keresztjét és Köztársasági Érdemjelet adományozott számára.
A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) és elődszervezete
munkájában, külföldi szolgálatai miatti kisebb megszakításokkal, 1989 óta vesz
részt. 2001-ben lett tagja az Országos Elnökségnek és a 2002- 2014 között a
MEBSZ elnöke volt.
Nevéhez fűződik a 2002-ben megrendezett katonai ejtőernyős történeti
konferencia megszervezése, a 2003-ban, a Hadtörténeti Intézet-és Múzeumban
létrehozott ejtőernyős történeti kiállítás megrendezése, a MEBSZ 15 és 20 éves
történetét bemutató kiadvány létrehozása.
Vezetésével 2005-ben a MEBSZ csatlakozott az Európai Ejtőernyős
Szövetséghez. 2008-ban a Honvédelmi Miniszter a Tiszti Szolgálati Jel I. fokozata
kitüntetésben részesítette a honvédelem ügyéhez nyújtott támogatásáért. 2008.
október 23. és 2009. szeptember 26. között ő töltötte be a tíz tagszervezetből álló
Európai Ejtőernyős Szövetség soros elnöki tisztét. Két, a katonai ejtőernyőzés
történetével foglakozó kiadványt („Levegőből harcba” és „Legendák és titkok katonái”
jelentetett meg a Zrínyi Kiadó 2014-ben, melyek összeállítását és szerkesztését az
általa vezetett MEBSZ Szerkesztő Bizottság végezte.
2010-2014 között a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 2015-ben a Szervezett
Bűnözés Elleni Koordinációs Központ főigazgatói beosztását töltötte be.
2015. június 1.-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Karának dékánja.
Vezetésével 2015-ben kiadásra került a magyar polgári ejtőernyőzés
történetét feldolgozó, a Zrínyi Kiadó gondozásban megjelent „Ejtőernyősök” című
könyv.
Nős, négy gyermeke és öt unokája van.
Budapest, 2016-03-20.

2

