
                                                 Szakmai életút                                                    

Dr. habil Krizbai János ny.ezds. (1954),  okleveles szociológus, villamos mérnök, 

  Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével): hadtudomány kandidátusa (PhD), (emberi 

erőforrás gazdálkodás 1994) 

Az eddigi szakmai  teljesítmény, életút: 

1977-től parancsnoki,  vezető beosztások híradás szervezői munkakörökben 

1980-as évek végén  tudományos kutató munka (aspirantúra) 

1990-es évek eleje tanszéki oktató, kutató munka (ZMNE szociológia tanszék) 

1990-es évek közepétől vezető beosztások Magyar Honvédség Vezérkarában  

1996-2000  Magyar Honvédség Személyügyi Csoportfőnök, (főcsoportfőnök helyettes)  

2000 –2006 a Honvédelmi Minisztériumban  Humánpolitikai főosztályvezető helyettes 

2007-  2010 Humánpolitikai szakértői tevékenység  Honvédelmi Minisztérium 

2006-2009   Önálló kutató, oktatói tevékenység  egyetemeken (ZMNE, SZIE) 

2010 - 2013        ZMNE, NKE közalkalmazott  egyetemi docens  

2013-          NKE, SZIE óraadó, önálló kutató, illetve doktori témavezető 

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok: 

Hivatali és tudományos társasági életem során számos konferenciát szerveztem, tudományos előadást 

tartottam, illetve szakmai anyagot dolgoztam ki. Közel 10 évig vezetője, részese voltam a Visegrádi 

országok katonai humánszekciója munkájának.   Megközelítőleg 70 hazai és 6 külföldi publikáció, 10 

szakértői anyag angol  nyelven. 

Az első évektől tagja vagyok a Magyar Hadtudományi Társaságnak. Közel 20 éve a  Humánerőforrás 

fejlesztési szakosztályának elnöke, illetve  a társaság szakértője.  Mellette más tudományos 

társaságokban, szakmai tudományos testületekben, műhelyekben is dolgoztam, illetve dolgozom. 

 Eddigi életutam során számos alkalommal ismerték el jutalommal, hazai és külföldi kitüntetéssel 

munkámat. Közülük a  legjelentősebbek:  2002. Cseh Köztársaság Védelmi Miniszter érdemkereszt    

III. fokozat;  2003. Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje  Köztársasági Elnök;  2003  

Lengyel Köztársaság Védelmi Miniszter kitüntetés I.o; 2006. Hunyadi János díj; katonai, Honvédelmi 

Miniszter 

 

A tudomány és a napi gyakorlat, illetve az egyes területek szereplői távol kerültek, alig ismerik 

egymás munkáját. Ennek oldására az elmúlt években a Társaság égisze alatt több szakmai work-

shopot, illetve konferenciát szerveztem. Az IB tagjaként részt vettem a társaság stratégiai fejlesztése és 

arculatformálása kidolgozásában, valamint az MHTT által alapított és adományozott díjak,  

elismerések rendszere megújításában. 

Azt tapasztalom, hogy a hivatali szféra kapacitáshiánnyal küzd, ugyanakkor a tudományos 

szürkeállomány nem tudja kamatoztatni tudását. Az új biztonságpolitikai kihívások szaktudományos 

válaszokat várnak, melyben a Hadtudományi Társaságnak nagyobb szerepet kell vállalni.  Ennek 

érdekében a jövőben a Társaság vezetésének több irányú, nagyon intenzív proaktív munkát kell 

végezni, melyben továbbra is  szívesen veszek részt. 

 

 

 



  

 


