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Hírek, események 

A Magyar Tudományos Akadémia 

Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságának 

tervegyeztető ülése 

2020. február 13-án a Budapesti Corvinus Egyetemen tartotta elnök-
ségi ülését az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottsága (LOÁB). 
Napirenden volt az akadémiai cikluszáró év bizottsági programjának 
megvitatása és elfogadása. Az ülésen Turcsányi Károly egyetemi tanár 
(elnök), Chikán Attila egyetemi tanár (társelnök), Wimmer Ágnes egye-
temi tanár (alelnök) és Vörösmarty Gyöngyi egyetemi docens (titkár) 
vettek részt. 

1. Napirendi pont: MTA folyóiratlista 

Az Elnökség egyetértett abban, hogy jelenleg viszonylag kevés 
olyan minősített folyóirat szerepel az MTA Gazdaságtudományi, Köz-
lekedés- és Járműtudományi illetve Hadtudományi Bizottságainak lis-
táján, amelyben a logisztikához kapcsolódó tudományos témákban 
publikálni lehet. Éppen ezért fontos áttekinteni azokat a feltételeket, 
amelyeknek meg kell felelnie egy folyóiratnak ahhoz, hogy a IX. Gaz-
daság- és Jogtudományi Osztály besorolt folyóiratainak listájára felke-
rülhessen. Az osztály ez irányú szempontjairól a bizottság tájékozta-
tást kér a IX. osztálytól (Vörös József és Bakacsi Gyula professzorok). 
Chikán Attila javaslatával egyetértve a LOÁB vezetősége megvizsgálja 
egy új, a bizottság tudományterületéhez kapcsolódó hazai szakfolyó-
irat indításának lehetőségét.  

2. Napirendi pont: bizottsági rendezvények 

A tervezett programok a következők: 

- 2020. első félév: Logisztikai életpályák és a logisztika a doktori 
képzésben, a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában; 

- 2020. második félév: Magyar hadiipar fejlesztési lehetőségei, az 
MH és a hadiipari szervezetek gondozásában; 

- 2020 november: Precíziós mezőgazdaság és műszaki logiszti-
kai kérdései tudomány napi konferencia, Földesi Péter SZE 
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rektor, LOÁB alelnök gondozásában, az agrártudományokban 
illetékes MTA bizottsággal együttműködve. 

3. Napirendi pont: egyebek 

- Kiadvány előkészítése a LOÁB 2019 évi tudomány napi konfe-
renciája alapján;  

- A bizottság újraválasztása 2021 tavaszára várható. Ennek elő-
készítése 2020. ősz folyamán esedékes.  

A Kovid-19 korlátozásai miatt a tavaszi konferenciát halasztani kel-
lett. Újabb elnökségi egyeztetés szükséges az őszre tervezett progra-
mok tekintetében, az egyik rendezvény következő akadémiai ciklusra 
halasztása látszik reálisnak.  

(Összeállított: Dr. Turcsányi Károly) 

Tábornoki előléptetés 

 

Schmidt Zoltán dandártábornokot, a Magyar Honvédség Parancs-
nokság logisztikai haderőnemi szemlélőjét, folyóiratunk Szerkesztő Bi-
zottságának tagját a honvédelmi miniszter felterjesztésére Magyaror-
szág köztársasági elnöke 2020. május 21-i hatállyal vezérőrnaggyá 
léptette elő. 

Vezérőrnagy Úr! 

Gratulálunk! Felelősségteljes munkádhoz sok sikert kíván a Szer-
kesztő Bizottság! 


