
Az MHTT 2020. évi Tanárky Sándor-díjasa

KRAJNC ZOLTÁN

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége 2020 novemberé-

ben Tanárky Sándor-díjat adományozott prof. dr. Krajnc Zoltán

ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és

Honvédtisztképzõ Kar tudományos dékánhelyettese, az Össz-

haderõnemi Mûveleti Tanszék egyetemi tanára számára a Hadtu-

dományi Társaság Légierõ Szakosztály titkáraként hosszú idõn át

végzett eredményes munkájáért, a Hadtudományi lexikon. Új kötete fõszerkesztõjeként

a diszciplína egésze szempontjából kiemelkedõ jelentõségû sikeres erõfeszítéseiért,

valamint több évtizedes oktatói és tudományos munkássága elismeréséül.

Az 1962-ben Miskolcon született Krajnc Zoltán 1985-ben a Zalka Máté Katonai

Mûszaki Fõiskola honi légvédelmi rakéta szakán szerzett híradástechnikai üzem-

mérnök diplomát. Hivatásos katonai pályafutását a Magyar Néphadsereg 104/4. Lég-

védelmi Rakéta Osztálycsoportjánál kezdte, ahol 1985–1994 között üzemeltetõ mér-

nök, rendszerparancsnok, osztálytörzsfõnök, majd osztályparancsnok beosztást töl-

tött be. Csapattisztként 1991–1992 között elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadé-

mia törzstiszti tanfolyamát, majd a Miskolci Egyetem, Dunaújvárosi Fõiskolai Kar

mûszaki tanár pedagógiai kiegészítõ ágazatát. 1994-ben beiskolázták a Zrínyi Miklós Ka-

tonai Akadémia repülõ és légvédelmi haderõnemi szakra, ahol 1996-ban hadmûvele-

ti-harcászati képesítésû tiszt diplomát szerzett.

Pályafutása ettõl kezdve a katonai felsõoktatás változó nevû intézményeiben folytató-

dott: 1996-ban nappali doktorandusz hallgatóként fölvételt nyert a Zrínyi Miklós Nem-

zetvédelmi Egyetem Doktori Iskolájába, s még tanulmányai folytatása közben, 1998-tól

egyetemi tanársegédi beosztást kapott a ZMNE Hadtudományi Kar Légierõ Hadmû-

veleti Tanszékén. A doktori képzés végeztével, 2001-ben a hadtudomány PhD fokozato-

sa lett, summa cum laude minõsítéssel, és kinevezték a Légvédelmi Tanszék egyetemi ad-

junktusává. 2006-ban habilitált.

2007-tõl a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Légierõ Mûveleti Tanszék

egyetemi docense, majd tanszékvezetõje, utóbb a Kar oktatási dékánhelyettese,

2012-tõl a jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-

képzõ Kar Vezetõképzõ Intézet, Összhaderõnemi Mûveleti Tanszék egyetemi docen-

se, 2016-tól egyben tanszékvezetõje. 2017-ben egyetemi tanárrá nevezték ki és
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megkapta az ezredesi rendfokozatot. 2019-tõl az NKE HHK tudományos dékán-

helyettese.

Kiemelkedõ szerepet játszik a doktori utánpótlásban, a tehetséggondozásban,

eddig négy témavezetettje szerzett doktori fokozatot, s jelenleg tíz doktorandusz tu-

dományos pályafutását egyengeti.

Oktatói tevékenysége mellett jelentõs oktatás- és tudományszervezõi tevékeny-

sége, valamint tudományos munkássága is. Aktív résztvevõje az egyetemi OTKA,

TÁMOP és KÖFOP pályázatoknak, és mintegy kéttucat, más állami vezetõ/intézmény

(Országgyûlés Elnöke, Külügyminiszter, MH Vezérkar, MH Tudományos Szervezõ

Tanács, Új Honvédségi Szemle, Haditechnika folyóirat stb.) által kiírt tudományos pá-

lyázaton kapott elismerést. A Magyar Hadtudományi Társaság cikkpályázatain példá-

ul háromszor részesült díjazásban. Pályafutása során kétszer nyerte el a Bolyai János

Kutatási Ösztöndíjat (2000–2003; 2006–2009) és egy alkalommal (2003–2006) a Békésy

György Posztdoktori Kutatási Ösztöndíjat.

Krajnc Zoltán széleskörû publikációs tevékenységet folytat elsõsorban a légierõ

hadmûvelet-elmélet, doktrína-fejlesztés, mûveletek tervezése témakörében. Össze-

sen 197 publikáció, köztük 11 könyv és több mint 80 folyóiratcikk fûzõdik a nevéhez.

Pályafutása során számos kitüntetésben részesült: 1988-ban megkapta a Haza

Szolgálatérét Érdemérem Bronz fokozatát, kétszer tüntették ki a Babérkoszorúval

Ékesített Szolgálati Érdemjellel (2008, 2011) és legutóbb, 2020-ban elnyerte a Magyar

Érdemrend tisztikeresztje (katonai tagozat) kitüntetést.

Krajnc Zoltán 2001-tõl tagja az MTA köztestületének, emellett 2017-tõl az MTA

Hadtudományi Bizottságának is, és 1993-tól vesz részt a Magyar Hadtudományi Tár-

saság Légierõ (korábban Repülõ, Légvédelmi és Ûrhajózási) Szakosztályának mun-

kájában, amelynek 2014 óta folyamatosan a titkára.

Az egyik legaktívabb és legnépesebb Szakosztály mûködésében, rendezvényei-

nek szervezésében való aktív közremûködése és az Hadtudományi lexikon. Új kötet lét-

rejöttében játszott elévülhetetlen érdemei elismeréseként az MHTT elnöksége 2020-ban

a Légierõ Szakosztály javaslatára Krajnc Zoltánnak ítélte a Tanárky Sándor-díjat.

Katonai, oktatói és tudományos pályafutásához további sikereket kívánunk!

Tanárky Sándor-díj – 2020




