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Szentesen született 1942. február 23-án. Az általános iskolát szülővárosában, a 

középiskolát Szegeden végezte. Érettségi után jelentkezett az Egyesített Tiszti Iskola 

felderítő szakára, a tisztképzés mellett elvégezte a Szegedi Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola földrajztanári szakát is. Az első tiszti beosztását a 7. 

hadosztálynál (Kiskunfélegyháza) kezdte, ahol először szakasz-, majd mélységi 

felderítő századparancsnoki beosztást töltött be. Sikeres csapattiszti beosztás 

követően, felvételi vizsgák és beiskolázás után 1969-1972 között a ZMKA felderítő 

szakát végezte el. A diploma megkapása után a 34. önálló felderítő zászlóalj (Szolnok) 

hadműveleti alosztály-vezetői, majd a parancsnoki beosztásokat látta el. 1977-től a 

ZMKA, majd a Nemzetvédelmi Egyetem oktatója lett. Az oktatói munkát évekig a 

felderítő, majd 1982-től a hadászati tanszékeken végezte, ahol 1989-ben 

tudományos fokozatot szerzett. 1992-től tanszékvezető helyettes, 1993-tól 

tanszékvezető volt. A katonai akadémia hallgatói és az oktatói többségi szavazatával 

a „ZMKA kiváló oktatója” címet érdemelte ki (1991).  

A katonai felsőoktatás átalakulásával a Felső Szintű Vezetőképzés (Vezérkari 

Tanfolyam) nemzetközi szintű tanulmányozása és külföldi tapasztalatszerzés után 

tanszékével, a tematikájának a kidolgozásáért és az oktatási rendszerébe 

illesztéséért volt felelős. Szolgálati nyugállományba vonulásáig, annak vezetésével is 

meg volt bízva. A képzés során teljesült az a cél, hogy a nemzeti felsőfokú 

vezetőképzés olyan vezetőket készítsen fel magasabb beosztásokba, akik képesek 

megfelelni annak a sokoldalú elvárásoknak, amely akkor a nemzeti honvédelem 

megvalósítása érdekében velük szemben támasztottak.  



1995-96-ban a felsőoktatás és azon belül a katonai felsőoktatás átalakítása során, 

kidolgozója volt a Biztonság- és védelempolitikai szaknak az intézmény első polgári 

szakának, majd 1996-tól a szakért felelős vezető oktató volt 1999. februárig.  

A Hadtudományi Doktori Iskolának alapító tagja és az 1996 szeptemberében indult 

PhD program „C” stúdiuma tematikájának a kidolgozója, majd tanszékével ellátta a 

képzés vezető tanszéke szerpet. 

Oktatói tevékenysége elismeréseként 1995-ben megkapta a „Magyar Köztársaság 

Érdemrend Kiskeresztje” kitüntetést. 

1996-tól szolgálati nyugállománya mellett, az Egyetem vezetőoktatója maradt. 1999. 

március. 01-től öt évre megbízták a ZMNE összevont főiskolai és egyetemi 

tanszékeiből alakult Felderítő Tanszék tanszékvezetői teendők ellátásával. Szűkebb 

oktatási területe a válságkörzetek, a katonai ország-ismereti tantárgyak és a háborús 

térségek, illetve az ott folyó haditevékenységek értékelése volt. Habilitációs 

témájában is ezzel összefüggésben a Kárpát-Balkán régió biztonsági helyzetével 

foglalkozott.  

A Magyar Hadtudományi Társaság megalakulásakor (1990. november 18-án) dr 

Héjja István alapító tagként szerepelt és szerepelhetett, mivel Kiss Károly 

Hadtudományi Klubnak – mint előd szervezetnek- kiemelkedő szerepe volt a 

Társaság létrehozásában és ő annak markáns egyénisége volt. A klub szellemi 

műhely jellegével segítette a nemzeti honvédelemnek az ország védelmével 

összhangban álló megvalósítását. A hadtudomány egyik tudományos műhelyeként 

fogta össze azokat a kollektívákat, amelyek alkotó módon teremtették meg az új 

elgondolásokat és rajzolták fel a fejlődés perspektíváit, illetve inspirálták azok 

megvalósítást. Ezekben a folyamatokban a munkájának eredményességét a MHTT 

„Tanárki Sándor Díj”-jal ismerte el. A további időszakban a NATO majd az EU 

csatlakozás hadtudományi előkészítése volt a cél, a Kiss Károly Hadtudományi 

Klubnak feladata maradt e fejlődés szolgálata, de most már a fiatalabb nemzedékek 

bekapcsolása a tudományos életbe is egyre inkább előtérbe került. A  felsőoktatás 

átalakulásával párhuzamosan-, a díjazott vállalta ennek a munkának a szervezését 

is. Az oktatói munkájában a nemzetbiztonsági képzés (alap-, mester- és a doktori 

képzés) teljes folyamatának a megvalósításában vett részt. A tudományos 

képzésben 12 főnél eredményesen segítette a tudományos fokozat megszerzését   

A MHTT „Életmű –Díj” kitüntetést és azzal együtt, arany pecsétgyűrűt adományozott 

Dr. habil. Héjja István nyá. ezds.-nek szakmai életútja, kiemelkedő tudományos 



tevékenysége, a magyar és az egyetemes hadtudomány értékeit gazdagító 

tevékenysége elismeréseként. 2017. március 31.-én a közgyűlés jelenlévő tagjai 

egyöntetű szavazatával. 


