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A 2017-2020 AKADÉMIAI CIKLUSRA UJJÁALAKULT 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

LOGISZTIKAI OSZTÁLYKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA 

Köztudott, hogy a MTA-n a tudományos szervezetek (osztályok, 
bizottságok) 3 éves ciklusokban végzik a munkájukat. Az időszakok 
kezdetére szakbizottságonként a köztestületi tagság titkos szavazás-
sal megválasztja a tudományos osztályokhoz tartozó bizottságok tag-
jait, majd a tagság ciklusbeli első ülésén megválasztja vezető tiszt-
ségviselőit. Ezt követően kezdődhet működésük az új ciklusban. Álta-
lános tapasztalat, hogy a bizottságok tagságában, illetve a vezető 
tisztségviselőket illetően ciklusonként mintegy 10-15% változás kö-
vetkezik be. 

Az osztályközi állandó bizottságok – ilyen többek között a Logiszti-

kai Osztályközi Állandó Bizottság is – mintegy fél-egy esztendővel 

később, az érintett osztályok szakmailag illetékes bizottságai szemé-

lyekre vonatkozó javaslatai alapján újulnak meg. Akadémiai működé-

sük időszaka is ennyivel eltolódok. 

Az elmúlt időszak (2014-2017) zárásaként, 2017 őszén voltak vá-

lasztások, és álltak fel azok a bizottságok, amelyek felkérést kaptak 

tagok delegálására az osztályközi állandó bizottságokba. A logisztika 

esetében erre a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály részéről a 

Gazdálkodástudományi Bizottságnak, a másik érintett, a VI. Műszaki 

Tudományok Osztály részéről pedig a Közlekedés- és Járműtudomá-

nyi Bizottságnak volt lehetősége. A delegálás az előzőekben kialakí-

tott arányoknak megfelelően történt, de a lehetőségek kitöltése nem 

mindig teljes. 

Az előzőekben vázolt folyamat eredményeként a Logisztikai Osz-

tályközi Állandó Bizottság 2018. november 5-n ült össze először az új 

ciklusban, a következő összetételben: 

Bohács Gábor, PhD, BME  a VI. osztály delegáltja 

Bóna Krisztián, PhD, BME a VI. osztály delegáltja 

 Chikán Attila, az MTA rendes tagja, BCE a IX. osztály delegáltja 
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 Demeter Krisztina, az MTA doktora, BCE a IX. osztály delegáltja 

 Dobos Imre, az MTA doktora, BCE a IX. osztály delegáltja 

 Földesi Péter, a közlekedéstudomány kandidátusa, SZE  

  a VI. osztály delegáltja 

 Gelei Andrea, PhD, BCE a IX. osztály delegáltja  

 Horváth Annamária, PhD a IX. osztály delegáltja 

 Kiss János, PhD, BCE a IX. osztály delegáltja 

 Kovács Gábor, PhD, BME a VI. osztály delegáltja 

 Kovács Zoltán, a kémia tudomány kandidátusa, PE 

  a IX. osztály delegáltja 

 Losonci Dávid, PhD, BCE a IX. osztály delegáltja 

 Mandják Tibor, PhD a IX. osztály delegáltja 

 Matyusz Zsolt, PhD, BCE a IX. osztály delegáltja 

 Mészáros Ferenc, PhD, BME a VI. osztály delegáltja 

 Pató Gáborné Szűcs Beáta, PhD, PE a IX. osztály delegáltja 

 Rohács Dániel, PhD, BME a VI. osztály delegáltja 

 Tátrai Tünde, PhD, BCE a IX. osztály delegáltja 

 Török Ádám, PhD, KTI a VI. osztály delegáltja 

 Turcsányi Károly, az MTA doktora, NKE a VI. osztály delegáltja 

 Vastag Gyula, az MTA doktora, SZE a IX. osztály delegáltja 

 Vörösmarty Gyöngyi, PhD, BCE a IX. osztály delegáltja 

 Wimmer Ágnes, PhD, BCE a IX. osztály delegáltja 

A bizottságba 4 új tag került be, a VI. osztály részéről Mészáros 

Ferenc és Török Ádám, a IX. osztály javaslata alapján pedig Kiss Já-

nos és Losonci Dávid.  

Az alakuló ülést, amelyen a Logisztikai Osztályközi Állandó Bizott-

ság megválasztotta vezető tisztségviselőit, Halmai Péter az MTA le-

velező tagja, osztályelnök-helyettes vezette le. A tisztségviselőkre a 

jelölést a levezető elnök terjesztette be, amelyhez a tagok további 

javaslatokat tehettek. 
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A titkos szavazás eredményként megválasztott vezető tiszt-

ségviselők a jelen akadémiai ciklusra: 

Elnök: Turcsányi Károly, az MTA doktora 

Társelnök:  Chikán Attila, az MTA rendes tagja 

Alelnökök:  Wimmer Ágnes PhD (a IX. osztály részéről) és 

Földesi Péter a közlekedéstudomány kandidátusa 

(a VI. osztály részéről) 

Titkár:  Vörösmarty Gyöngyi, PhD 

Az alakuló ülésen a bizottság a tanácskozási jogú állandó 

meghívottak körébe az alábbiakat választotta meg: 

Bányainé Tóth Ágota, PhD, ME  

Benkő János, a közgazdaságtudomány kandidátusa, SZIE 

Duleba Szabolcs, PhD, BCE 

Gritsch Mátyás, PhD, BCE 

Halászné Sipos Erzsébet, a közgazdaságtudomány kandidátusa, 

BCE 

Hegedűs Ernő, PhD, NKE 

Illés Béla, a gépészeti tudományok kandidátusa, ME 

Keszthelyi Gyula, PhD, MKLE 

Kőhegyi Anita, PhD, MLBKT 

Mondovics János, BGE 

Monostori László, az MTA rendes tagja, MTA SZTAKI 

Némon Zoltán, MLE, MLBKT 

Pónusz Mónoka, PhD, KRE 

Sebetyén László, BGE 

Tóth Rudolf, PhD, NKE 

A 2018-2021 időszakra a tudományos ülések és rendezvények 

tervét a bizottság ez év decemberében készíti elő, és 2019. január-

ban fogadja el. A Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság és a Lo-

gisztikai Osztályközi Állandó Bizottság elnökségei közötti egyeztetés 
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és megállapodás alapján, a tervnek már részét képezi a 2019 őszi 

közös kihelyezett tudományos ülés, amelyen  

„Az autonóm (önvezető) és elektromos járművekkel kapcsolatos 

K+F+I időszerű kérdései”  

témakör lesz napirenden, konferencia és bemutató keretében. 

A katonai logisztika szempontjából érdemes aláhúzni, hogy az MTA 

Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságot az új ciklusban is több 

katonai logisztikus képviseli:  

Hegedűs Ernő őrnagy, PhD, Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok, PhD, Magyar Katonai Logisztikai 

Egyesület 

Tóth Rudolf ny. dandártábornok, PhD, NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola 

Turcsányi Károly ny. ezredes, az MTA doktora, NKE professor emeritus. 

Megválasztásukhoz gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

Autonóm on- és offroad járművek katonai 
alkalmazhatóságának lehetőségei címmel szervezett 
tudományos konferenciát az MH Logisztikai Központ 
Zalaegerszegen, a ZalaZone Járműipari tesztpályán 

„Autonóm on- és offroad járművek katonai alkalmazhatóságának 
lehetőségei” címmel tudományos konferenciát tartottak Zalaegersze-
gen, amelyet a Magyar Honvédség Logisztikai Központ és az Autó-
ipari Próbapálya Zala Kft. közösen szervezett. 

2018. november 12-én „Autonóm on- és offroad járművek katonai 
alkalmazhatóságának lehetőségei” címmel került sor tudományos 
konferenciára Zalaegerszegen, a ZalaZone Járműipari tesztpálya fo-
gadóépületében. A konferenciát a Magyar Honvédség Logisztikai 
Központ, illetve a zalaegerszegi Autóipari Próbapálya Zala Kft. szer-
vezte. A konferencia célja az volt, hogy megvizsgálja az autonóm on- 
és offroad járművek katonai alkalmazhatóságának elméleti lehetősé-
geit. A pálya környezetében egy a tesztekre alkalmas „okos várost” 
(Smart City Zone) alakítottak ki. A tesztpálya az önvezető járművek 
fejlesztéséhez szükséges 5G-s informatikai hálózattal rendelkezik. 
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A konferencián dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondott kö-
szöntőt. A honvédelmi miniszter elmondta, a Magyar Honvédségnél 
induló nagy jelentőségű fejlesztések időszakában különösen fontos a 
tudományos élet szereplőivel való együttműködés. „A kormány azt 
várja tőlünk, hogy erős, ütőképes, modern, korszerű honvédséget 
hozzunk létre, amihez nagyon nagy szükség van a kutatásra, fejlesz-
tésre, innovációra.” A hadiipar mindig mozgatórugója volt a fejleszté-
seknek és mozgatta a polgári tudomány fejlődését is. A Zrínyi 2026 
program során a honvédség és a katonai fejlesztő mérnökök ismét 
előtérbe kerülhetnek. 

Ezt követően dr. Palkovics László innovációs és technológiai mi-
niszter nyitotta meg a rendezvényt. Az innovációs miniszter rámuta-
tott, hogy a technológiai fejlődés eddigi rangsora az űrtechnológia, 
majd a hadiipari alkalmazás volt, később kerültek a fejlesztések a civil 
világba. A miniszter elmondta, az elektronikusan irányított járművek 
rendszerét tekintve a hazai járműipar a világon vezető pozícióban 
van, és az e téren született magyarországi fejlesztéseket alkalmazza 
a világ több neves autógyártója. Mesterképzések indultak szeptem-
berben az ELTE-n és BME-n az autonóm járműirányításról, valamint 
a zalai megyeszékhelyen e technológia tesztelése is lehetővé vált. A 
hadiipar fejlesztéseit is jól szolgálja majd a zalaegerszegi járműipari 
tesztpálya. A ZalaZone ugyanis „magyar állami tesztpálya”, tehát a 
haditechnikai fejlesztések számára is megfelelő környezetet tud biz-
tosítani, akár a vezető nélküli harcjárművek tesztelésére, de szükség 
esetén offroad pályát is építenek hozzá. 

Dr. Szalay Zsolt, a BME Gépjárműtechnológiai Tanszékének, illet-
ve a ZalaZone Járműipari tesztpálya kutatási és innovációs vezetője 
beszélt arról, hogy a gépjárműfejlesztés területén megfigyelhető az 
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automatizáltság folyamatos térnyerése. Mivel ez egy viszonylag friss 
és gyorsan változó terület, Magyarország szeretne az élmezőnyben 
lenni a fejlesztésekben, ezért épül ez az egyedülálló tesztpálya Zala-
egerszegen, ahol minden körülmény adott lesz az önvezető autók 
kipróbálására. A zalai tesztpályával Magyarország felkerülhet az au-
tonóm járműgyártás térképére, sőt, az élmezőnyébe is. A tanszéknek 
is van már autonóm járműve, egy átalakított Smart. 

Dr. Porkoláb Imre ezredes, a Kormánybiztosi Hivatal Kutatás-
Fejlesztési és Innovációs szakreferense „A stratégiaelméletek fejlő-
dése és az autonóm járművek védelmi célú fejlesztésének trendjei” 
című előadásában elmondta, hogy napjainkban a digitális technológi-
ai forradalomnak köszönhetően rendkívül gyorsan következik be stra-
tégiai paradigmaváltás, és egyre elképesztőbb kihívásokkal találjuk 
szembe magunkat. Egy, a korábbitól eltérő, gyökeresen új hadviselés 
küszöbén állunk, amelyben a stratégiai szemléletmódok integrációja, 
valamint az ember-gép szimbiózisa teljesen új távlatokat nyit a hadvi-
selő felek számára. Az amerikai haderő már nagy számban fejleszt 
és alkalmaz autonóm katonai járműveket. 

 

Dr. Kiss Péter egyetemi tanár, a SZIE Gépészmérnöki Kar tudo-
mányos dékánhelyettese „Offroad autonóm járműfejlesztés terep-
járáselméleti sajátosságai” című előadásában ismertette a terepjárás 
elméleti hátterét. Dr. Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. 
ügyvezető igazgatója és projektvezetője „A zalaegerszegi járműipari 
tesztpálya által kínált lehetőségek az önvezető járművek fejlesztésé-
nek támogatására” címmel tartotta meg előadását.  

A Katonai Logisztika 2019. évi 1-2. számában részletesen beszá-
mol a konferencia előadásairól.  

(Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő és Szivák Petra) 
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Logisztikusok-napi események 

Több évtizedes hagyománya van annak, hogy december 1-én, a 

logisztikusok napján, ünnepélyes keretek között emlékezünk meg a 

logisztikai szakterületen dolgozók hivatástudattal teli áldozatvállalásá-

ról. Az állománygyűléshez ma már egész rendezvénysorozat kapcso-

lódik.  

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy kimagasló színvonalú 

szakmai-tudományos konferenciát rendezett a „Katonai Logisztika 

Időszerű kérdései” témakörben. Az ünnepi állománygyűlés után az 

MH Anyagellátó Raktárbázison, a haditechnikai parkban álló Ellátó 

Katonák emlékművének koszorúzására, majd a kerek évfordulós lo-

gisztikus bajtársak köszöntésére került sor.  
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Az ünnepi állománygyűlésen eddig soha nem tapasztalt számban 

jelentek meg a meghívott vendégek: polgári és egyházi méltóságok, 

alakulatparancsnokok, aktív és nyugállományú logiszti-kusok, hogy 

együtt emlékezzenek.  

 

Örökségünk megőrzése és hagyományaink ápolása mellett azon-

ban figyelemmel kell lennünk arra is, hogy ma már egy globálisan is 

folytonosan és dinamikusan változó világban élünk, katonáink jelen-

tős része a nemzetközi szerepvállalásainknak megfelelően határon 

túl teljesít szolgálatot, Európa számos országában eluralkodott a ter-

rorizmus, a migránsnyomás miatt határzár felállítására kényszerül-

tünk. Teret nyer az elektronikus hadviselés, kibertámadásokkal kell 

szembenéznünk, elérkezett az önvezető harcjárművek és a pilóta 

nélküli repülőgépek kora. 

A logisztikusoknak is igazodniuk kell ezekhez a változásokhoz és 
továbbra is állandó készenlétben kell lenniük, mert nap, mint nap 
újabb és újabb kihívásokkal találjuk szembe magunkat, melyekre 
azonnal reagálni kell. A logisztika sohasem gyakorol, a logisztikusok 
mindig, háborúban és békében egyaránt, élesben végzik a feladatai-
kat. A személyi állomány kellő időben és megfelelő minőségben tör-
ténő ellátása és kiszolgálása, a haditechnikai eszközök hadrafogha-
tóságának a biztosítása elengedhetetlen fontosságú. Mind a felső 
vezetés, mind az ellátott állomány természetesnek veszi és minden-
kor el is várja, hogy a logisztikai ellátásban ne legyen fennakadás. 
Leszögezhetjük, hogy a logisztikusok valójában sohasem hibázhat-
nak, de ez nem csak elvárás, belső indíttatás is egyben, amihez a 
körülményektől függetlenül tartani kell magunkat. 
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A körülmények pedig nem mindig teszik lehetővé, hogy a logiszti-

kai tevékenységek széles spektrumának végrehajtása során érvé-

nyesüljenek alap értékeink: a szakértelem, a gazdaságosság vagy 

éppen a következetesség. Ha nem áll rendelkezésre a szükséges 

költségvetési forrás, vagy az nem kellő időben biztosított, a szüksé-

ges anyagokat, eszközöket nem lehet beszerezni. A törvényi előírá-

sokat is mindenkor be kell tartani, elég csak a közbeszerzési eljárás 

bonyolult, szigorúan szabályozott folyamatára utalni, melyet nemhogy 

megkerülni, de még csak felgyorsítani sem lehet. Egyes közbeszer-

zési eljárások eredménytelenségének vagy elhúzódásának okait a 

rendszer egészének átfogó vizsgálata tárhatja csak fel. 

A nemzetközi környezetben is tapasztalható, hogy aminek nem 

ismerjük a működését, annak a fontosságát alábecsüljük, kevesebb 

figyelmet fordítunk rá. Mindezt alátámasztják James G. Foggo admi-

rális, a NATO Nápolyi Parancsnokság parancsnokának 2018. június 

11-én, a TRIDENT JUNCTURE 2018 gyakorlat sajtótájékoztatóján 

elhangzott szavai is: „ … rádöbbentünk, hogy a hadviselésnek van 

egy másik tartománya is, ez a logisztika, melyre az elmúlt évtizedek-

ben nem fordítottunk figyelmet … vagy természetesnek vettük, vi-

szonylag mellőzött volt.” 

Megszívlelésre érdemesek ezek a szavak, és nem csak szövetségi 

tagságunk miatt, hanem a jól felfogott érdekeink is azt diktálják, hogy 

a logisztika fontosságáról soha sem szabad megfeledkezni. Ennek 

alátámasztására álljon itt még egy másik idézet, ezt Norman H. 

Schwarzkopf tábornok, az 1991. évi Öböl háborúban a „Sivatagi Vi-

har” hadművelet parancsnoka mondta: „Békében mindenki nagy stra-
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téga, de a háborúban kénytelen logisztikussá válni!” Mindent meg kell 

tennünk azért, hogy a logisztika fontossága ne csak a háborúban ér-

tékelődjön fel, hanem békében is kellő súlya legyen, amit a logisztikai 

rendszer átalakítása során is szem előtt kell tartani. 

Bizonyos idő elteltével szinte törvényszerűen szükség van a válto-
zásra, a megújulásra. A mostani átszervezés talán minden eddiginél 
nagyobb horderejű. Kedvező hír, hogy lényegesen több költségvetési 
forrás fog rendelkezésre állni, ami lehetővé teszi majd, hogy a meg-
újuló Magyar Honvédség logisztikai biztosítását még hatékonyabban, 
nagyobb erővel, jóval több képességgel, modernebb és felszereltebb 
körülmények között végezhesse a szakállomány. Mindez azonban 
csak akkor valósulhat meg, ha minden egyes költségvetési forintot 
megfontoltan, gazdaságosan, hatékonyan és rendeltetése szerint 
használunk fel. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a több költ-
ségvetés nem csak több lehetőséget, hanem nagyobb felelősséget is 
jelent. 

Akárhogy is alakul a logisztikai rendszer átalakítása, a logisztikára 
még az eddiginél is nagyobb figyelmet kell fordítani. A logisztikusok 
munkájára a jövőben is szükség lesz. Bárhogyan is nevezik majd az 
új logisztikai szervezeteket, bárhol is helyezkednek el az új struktúrá-
ban, hatékonyabban kell együttműködniük. 

Az összefogásnak rendkívül nagy ereje van. Ha segítjük, tanítjuk 
egymást, a feladatokat is könnyebben, összehangoltabban és gördü-
lékenyebben tudjuk végrehajtani. Kiemelkedően igaz ez az új feladat- 
és feltételrendszerrel szembesülő, elhivatott szakemberekre, de nem 
szabad megfeledkezni a logisztikusi pályára újonnan belépőkről sem. 
Az iskolapadból kikerülő, frissen végzett logisztikusok elméletileg 
ugyan jól felkészültek, de gyakorlati tapasztalataik még nincsenek, 
segíteni kell őket, hogy minél előbb képesek legyenek az önálló mun-
kavégzésre és teljes értékű logisztikusokká váljanak. 

Függetlenül attól, hogy hosszú évek tapasztalatával felvértezve 
vagy fiatalos tenni akarással, a zászlót mindenkinek vinnie kell. Új 
szemléletre és új gondolkodásmódra készen állva, egy csapatban és 
egy szellemben, eltökélt szándékkal és hittel mindenkinek fel kell so-
rakoznia, mert csak így biztosítható, hogy a Magyar Honvédség meg-
feleljen az elvárásoknak és mindenkor készen álljon a haza védelmé-
re. 

Fotókat a hunvédelem.hu bocsájtotta a rendelkezésünkre. 


