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Á logisxika -

és részekénta katoaai logisztika is - eglre bővüIő és
tudoml nyos is mercfrartalomtul rerulelkező íudonuín!lza*, anulynek van sajű elméIeti és pakorlati megköulíűs móilja, szenlélaa Leer6södő

hetne még sorolni jellenaőit,

hella a

szetepét a gazdasógban, a tet-

melésben, a s7olgtíhaósban es a afusadalni lét minden terüIetén. Ma ez
nuúr kö7tudott, evidencía , ezert bi7onygaaísa nem szjikséges, Á logürztíka
előretörése globdlís jeknsés, íejlődese önmagóbaq de uglanígt nás is-

meretrendszerekhez víszonyítoltan is, kiemelkedően ünamikus. Ezt bizonyítja többeh közöfr magaronúgi eőrctihése is különösea a rendszerydltósl kövelő évtízeüen

Az

1990-es évek közepére elérkezett tehát arrnak ideje, hogy a logisz-

tika a Magyar Tudományos Akadémián is rnegkapja a működéséhez szükséges szervezeti kereteket és az eÁlta| megteremtődó, minőségében más
és új lehetőségeket.

A magyar tudomrinyos közelet legfelsó szinten közismerlen ery, köz_
ponti tudományos intézrrrényhez, a Magyar Tudományos Akadémiához
kapcsolódik. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) az orság legfelsőbb fudományos központjq a hazai és a maryar tudományos élethez és
közéleüez kapcsolódó külfirldön élő kutatók köáestiilete: Az MTA-n a
tudományszenezés és a tuiloruínyok művelése 1I oszlóty keretében, azon
belül az oszltillokhoz furtozó es oszlólyközi, inlerdiszciptinórb bizottsó-

gokban

folyílc

Minden ismeretrendsze1 tudomriny, tudományszak fejlődésének,
szerveódésének folyamatában eljön az az időszak, amikor produktumai
és elfogadottsága alapjr{n megtalálja (megkapja) helyét és szerepét a tu-

1.

Prof DrTurcsányi Károly ezíedes, ZMNE VSZTK Hadit€chnikai

táDár, dékán h9lyettes

tanszéh tanszékv€z€tó

€gy€t€mi

9l

dománymüvelés akadémiai rendszerében. Ennek ideje, módja és kerete
ismeegyrészt az adott tudományszak megerősödésétől, önállásodásától,
retrendszeének gazdagságáól, úgynevezett tudományos potenciáljától,
másrészt az aá művelók tudományos közéleti szerepvállalásától, a tudományos kömyezet általi elfogadottságától, aktív közreműködésétől fiigg.
tudonuínyos közélaben, az )WIA szintjén elő
l996-ban jelent meg, amikor az MTA IV Agrártudományok Oszrálya
által irányított és a IV és IX. Gazdasági és Jogtudományok Osztilya osáá[ykö.zi bizottságaként működő (interdiszciplinári§) MAI{KETING BIZOTT-

sür

A logiszlika a mag)af

SAG, az albizottsá8ai szIímát növelve, megalakította a Logisztikai Albizottságot. A Tomcsónyj Príl akadémikus, a MTA rendes tagj a vezette Marketing
Bizottság ekkor 6 logisztikust választott sorai közé, köztiik 2 katonai logisztikust, Janzl Kórolyt és Turcsónyi Kórolyt

Az

albizottság elnökévé a magyaí logisztika kiemelkedő személyi
ségét,egyik legielesebb úttörőjét, rroll Imre professzortválasáo§a. A20
fős albizotts{g, amelynek törzsét a Marketing Bizottság logisztikus tagjai
alkottáLk, további katonai logisztikusokat is sorai közé yrílasztott, nevezetesen Szenes Zohónt, Kunos Blílintot és Réger BéItíl.

Az első akadémiai ciklusa során a Logisztikai Albizottság bebizonyította, hogy helye van a Magyar Tudományos Akadémián, a tudományok nemzeti műhelyében. Az albizottság összefogta a polgIíri és katonai logisaikusok kiemelkedő személyiségeit, és rajtuk keresztül az egész logisztikus "trírsadalmat|'. Sikeres rendezvényeivel, a Marketing Bizottság munkájának támogaüísával és erősítésévelnövelte a logisztika tudományos elismertségét,
bizonyosan véglege§sé tette helyét a Magyar Tudomátryos Akadémián. Ez az
idószak tehát a magyar logisáika szempontjából "íörténelmi" idószaknak
tekinüetó, amety új működési, önkifejezési lehetóségeket, a logisaika hazai
fejlödésének új ívétés új szakaszának megalapoását jelentette.

A logiszti*a szempontjóból az első akadémiai ciklus lezórása és a mósodik ciklus tís4tségvbelőinek megvólasztása - a MTÁ akadémiai ciklusvúltósának szerues úszeként- 1999 őszén történl. Ekkor valamennyi
osztíly, bizottság és albizottság újra választotta tisáségviselőit. Minden
szintpn az első válaszlísi forduló a tagság megválasáisával, a második
forduló vezetóvál asztÁssal zinJlt. Az MTA IV AgrrÁrtudomrinryok osztálya,
a IX. Gazdasági és Jogtudomárryok Oszüílya egyetértés,éve!1999. októbet
IGán az 1999-2002, akadémiai ciklusra az ügyrendnek megfelelően 20
fős bizottságot, a megválasáott Marketing Bizottság pedig november l9-én

további 10 íös állandó meghívotti kört válasáott. A bizottságba a 3

albi

zottságnak megfelelően, albizottságonként 6 fó került megválasztiásía.

Az MTA IV Agrártudomrfuryok Osztálya a Marketing Bizottság el_
nökévé ismét Tomcsáryti pdl akadémikust válasáotta é§ kéítefel, a titkár
pedig Berdcs József tanszékvezető egyetemi tanar lett,
A Marketing Bizottság logisztikus tagiai:
. Proí.Dlchikdn Altila

+,anszékyezető es/et€mi

pesti Közgazdaságtudományi

tanár, rektor Buda-

és ÁIlamigazgalisi Egyetem

' Ptof,Dr.Cselényi Jóuef tansúklezeíő egyetemi

@KÁE).

tanlír, dékínMis-

kolci Egyetem (ME).

. ProJ,Dr.KnoIl hnre a Magyar Logisztikai Eryesület elnöke.

' DlKovlics

Zoltón egyetemi docens, dékán helyettes Veszprémi
Egyetem (VE),

. Ploí,DlTánczos Ltíszlóné tanszékvezető egyetemi tanár Budapesti Műszaki ós Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE),
. ProJDr.Turcsányi Károly tarczékvezető egyetemi tanar, dékáut
helyettes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE).

A bizottság 10 fős állandó meghívottai körébe az alábbi logisztiku§okat vála§ztották meg:
. PtoJDnBenkő ,Iónost

tAnszékYezelő es/etemi tanár Szent I§tván

Eryetem (SZIE),
. PloJ:,Dr.Hu§ti Istvdnl tznszékvezető egyetemi tanar SZIE.
. ProJ,DnKuIcsór Bélól tanszékvezető egyetemi tanár BMGE.
. DnKunos BóIinío' Honvédelmi Minisaérium osztá|yvezető.

Megtisáelő és a katonai logisáika számrára a tudományos elismerés
jele, hogy mind a bizottsigban, mind az állandó meghívottak körében 1-1
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íövel képviselve vagyunk. A logisztika nem sok teíülete mondhatja e| ezt
magáról,
AzD.dTlg az osztítyok es a Marketing Bizotbág ügrendjének negfelelően a logiszíikai albizottságba további 10 főt választottak meg:

' DnBdnyainé DnTűh Ágotát
. Demeter

K

egyetemi adjunktus,

szlindl eg:rctemi adjunktus, BKÁE

' HahísznéDnSipos Efzsébetet

.

egyetemi docens,

Eirkó BóIintot főiskolat docens, Szechenyi Istvrárr Föiskola
(SZIF), Györ
docens, SZIE

Nagl LtíszlótElektrolux Lehel Hűtögépryrár Kft., logisztikai igazgató

' DiPrezen§üi Jósuíeí egyetemi

.

BKÁE

Dt

' Dllakner Zolüíní e$/etemi

'

ME

magáLntanár

Dr.Rappert Ldszlól Kőz|ekedéstudományi Rt., trrdományos igazgató

' DeSzegedi Zoltőn egyetemi docens, BKÁE

.

lfiir?rmef Ágne§t egyetemi adjunktus,

BI(ÁE.

A Marketing Bizottság az 1999, november 29-én az MTA szekh.ízában tartott alakuló ülésénmegválasáotta a bizottság alelnökeit, a három
a|bizottság elnökeit és alelnökeit, A válasáíst megelöóen Tomcsá,rryi Pá|
akadémikus i§mertette az akadémiai bizotts.igok és különösen az osztályközi bizottságok helyzetét. A IV oszüílyhoztattozó 1l bizottságból hétnél
új elnök lett. Annak érdekében,hory a köztestíileti tagok minél nagyobb
köre szerepeljen a bizottságokban és a fiatalabb generáció is bekapcsolódjon, szükség van a vezetes rctáciőjára is. Ennek szellemében tette meg
javaslatait a különbözö
bizottsági és albizottsági tagoka és az albizoltságok vezetóie, Az ügyrend szerint az alakuló.ülésen minden jelenlévőnek
lehetösége volt további jelöltek állínásáfa. A titkos szavrzás alapján a
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Marketing Bizottság a Logisztikai Albizottság vezetőivé válasáotta:

elnökké: TurcsónyiKdrolyt,
alelnökké: Chikdn Altillíl,

Knoll Imre az alelnöki megbízatrás helyett - az új elnökkel történt
egyeáetés és egyetértésalapján - 4 tiszteletbeli elnökké választást követően ezt a cimet kérte véglegesnek tekinteni.

Az ülesen Tomcsányi Príl akadémikus megbízta az albizottsági
elnököket, hory:
'

az újonnan megválasztott tagok felé továbbítsak a hivatalos meg-

bízístegyben

hívjá.k össze az albizottságokat;

'

az albizottság alakuló ülésén válasszák meg-az albizott§ágok

.

alakítsák ki az albizottság munkaprogramját (üIései és rendez-

titkárait és l0- 10 állandó meghívott tagiát;

vényei tervét), amelyek a Marketing Bizottság egyetertése esetén a bizottság munkaprogramjának is részétképezik.

A Marketing Bizottság az akadémia és az irányító osztály
tudománypolitikai és tudományfejlesztósi irányelveinek megfelelően a
ciklus során kiemelten kíván foglalkozni;
. az akadémiai doktori követelrnényekkel;
új tudományos

'

az

.

a fudomány globalizálódása és a magyar tudományos nemzeti

fokozatot szerzett kollégrik megismertetésével;

érdek kérdéseivel.

Ezek a kérdések tehát valamennyi albizottság működésében is meg kell
kapják a megfelelö helyet és fis.elmet a vezetés és a tagság munkíjában.
A Ma*eting Bizottsdg Logísaikai Albízottság alakuló ülését2000. febfudr 9-én tafioítr nug a Zinyi Miklós Nemzetvédelmi Egletem konferencia
termében-

Az ülésen részt vett

a Marketing Bizottság elnöke és titkrira is.
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Az ülés napirendjén szertpell:
l.) Álhndó meghívottak megválasztasa;
2.)

Titkír megválasztása;

3.) A ciklus munkatervének megvitatása és elfogadása;
4.) Esrütünüködés ajánltisa a Magyar Professmrok Vilrigtanácsa eryik
munkabizottságával.

Az átlandó meghivottak megválasáásának jelölő listája az elnök felkérésérea tagok réúérölbeérkezett javaslatok alapján került ö§szeállÍtás,
ra. Az ülésen az előz,etesen javasolt 14 fő mellé Knoll Imre professznt
javaslatára további 1 íöt vett fel az albizottság ajelölő listíra. A titkos szavazís eredményeként, Tomcsdnli akadémikus egyetértésével,12 fó kapott
állanitó meghívást az albizot§ág munkíjába, akik a kapott szivazatok
sorrendjében:

Dr.Mang Béla egetemi docens, ME.
DnTóth Lajos egyetemi docens,

SZr (BMGE).

Dr.Kovócs Lászhó egyetemi docens, ME.

Dt Nagt Géza főiskolai kari öigazgató Kossuth Lajos Tudományeryetem, Debrecen.

Szucsókné Dr.Ónodí Ágnes friskolai docens, Budapesti Gazdasági
Föiskola.
Dr.Szűcs Ltíszló eryetemi docens, ZMNE,

Dr.Réget Béla egyetsmi docens, ZMNE.

Lenglel Jdnos egyatemi adjunkfus, ZMNE,
DnTarnai ,Itúlia egyetemi docens, BMGE.
DnKerepesi Kaíalín tanszékvezető eryetemi docens, BMGE.
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DlFöaesi

Péter fóiskolai

tanrár,

SZIF.

Dr.Némah Ernő MH Logisztikai Főigazgaóság közlekedési smlgálatíőnök.
Hasonló szavazísi eljrá,rással a Logisztikai Albizottság a titkrári te€n-

dők elláásfua Lenglel Jdnost választalla meg, A titkár jelölése és választása során az albizottság követte aá a gyakorlatban jól bevá|t hagyomrfult,
hogy a titkár abból a körből kerüljön megválasztásrq amellyel az elnök a
munka szervezését és az albizottsági működést a legracionálisabb módon
tudja irányítani.

A

Logisztikai Albizotlstig taüai es az úIlandó meghívoíak löbb

egelemel, íőiskoltút, kulató helyet és gazül*odó szemezeíeí rcprezentólnak. Az arányok részben kifejezik a logisztika múvelésénekhelyzeté!
reszben pedig a kutatói közéleti aktivitast, Igen jelentős a képviselet a
Budapesti Közgazdaságtudomanyi és Allamigazgatási Epetemról (5 fő),
a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemről (5 fö), a Miskolci Eryetemről (4 fő) és a Zfinyi Miklós Nemzewédelmi Egyetemrö| (4 6). Ez
utóbbi a katonai logisaikusok tudományos kutatói és közeleti szerepvállalásának igen magas szintű elismerese. Még jelentősebb ez a sznrep akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a gazdálkodó és államigazgatási szektort

képviselők között további két katonai logisztikus kapott he|yet. Megalapozott lehól úgl fogalmaaú, hogl a katonaí logbztika vezető ludós sze,
mélybégei a jekn akademíai ciklusban meghaároaő szerepet jólszanak
a mlglar logisdika egéuénekfejlesztésében, a Magtar Tudoruínyos Akaümián elfoglalt helyének további erősítésébea.

Természetesen ez egy ritka lehetőség, amely a katonai logisztika sámáfa nemes kihívrás, méltó feladat. Minden hatonai logiszlikus felelőssége,
hogl az egész maglar logisztika é?dekébel tudjuak élni a fel*índlt lehe-

tőséggeL

A Logisztikai Albizottság az alakuló

ülésénlegfontosabb napirendi

pontként az elnök elóte{eszlesével a hiirom éves akadémiai ciklus tervét
vitatia meg és fogadta el. Az albizottság tudományos stratégióját is kifejezik ez ülések programjai, amelyek éves bontásban az alábbiak:

20ü)-ben
1,)

Az élelmiszeripar logisztikai problémái.
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2.) Logisztika a felsőfokú képzésben és a PhD felkészítésben.

3.) A Magyar Honvédséglogisztikai rendszere, szervezetei és működési fejlesztési elgondolásai a stratégiai felülvizsgálat után,
4.)

A termelés globaliációja és logisáikai összefiiggései

(a teljes

Mar-

keting Bizottság részvételével).
2001-ben
1.)

A fenntartható közlekedés.

2.) A marketing és a logisztikai kutaások helyzete és összefiiggései
Magyarorságon (a teljes Marketing Bizottság részvételével).
3.) A Miskolci Egfetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéke,
mint logisáikai oktató-kutató bázis (eredmények a " Recxcling logisz-

tikában'l).
4.)

A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ - az állam

és a ma-

gánszektor szerepe a fejlesztésben és az üzemeltetésben.

2002-ben

l,) A logisztika nemzetgazdasági szerepe és aspekfusai (a teljes Marketing Bizottság részvételével).

A logisztika mint tudományág hazai he|yzete és kutaüisának eszköáára a SZIE-n.
2.)

A logisztika belső tagozódás4 funkcionális és folyamat§zemlélet a
logisztikában.

3.)

4.) A beszerzési és elosaási togisáika integrációja a termelési logisz-

A Logisáikai Albizottság meggyőzódése, hogy ez a tudományos program - színvonalas m€gvalósítás esetén - egy tartalmas, a logisztika tudomanyrinak fejlődését hatékonyan segítő folyamat gerincét képezi. Megerósíti az albizottságot ebben egyrésúa neves kutatóink nagyfokú egyet-

értése, másrészt az a ény, hogl a Marketing Bizottság változtatás nélkül
fogadta el és az egész bizottság szempontjából gazdagnak és értékteremtónek ítéltea "küelölí utal'|.

_

A föirrfuryok meghatírozása mellett az albizottság üímogatta az elnök
elgondolását abban, hogy az albizollság ad hoc munkacsopórtja vállaljon
keÁeményező szerepet egy többnyelvű értelmező szakszóüír sorozat
logisztikai kötetének elkészítésében.A szótársorozat elkészítésea Magyar
Professzorok Világtanácsának kezdeményezése, amelynek célkitűzése:a
haaíron tuli - Kárpát medencei _ magyarok oktaását tr{m ogatni azzal,hogy
felsőfokú tanulmráLrryaikhoz kapcsolódóan a szakterületek izakkifejezéseii,
azok értelmezésétanyanyelvükön is megtanulhassák. A szükségei anyagi

üímogatás megszerzésétkövetően Michelberger Príl akadémikus vezetesével kezdi meg a szerkesáő bizottság a kidolgozó munkát, amely sonín
Turcsdnyi Kdroly, a Magyar Professzorok Világtanácsa etnöki tanácsadó
testületének tagjaként az összekötó és koordináló szerepkört vállalja fel.

A Magyar Tudomiárryos Akadémián tehát ery új idószakot kezdett
meg a működésének második ciklusába lépő Logisáikai Albizottság. A
maryar logisaika első kiemelkedő sikerének tekinthető az albizottság létrejötte l996-ban, Jelen ciklusnak a katonai logisztika szempontjábói van
egyedi j_elentősége, amikor a logisztikai tudományos közeletben meghaározóan fontos szerepet bíztak rá.
ÉIiank ióI a tehetőségge| aimogassuk eg,ütt mi katonai logisaíkumagar logisztikai
köúki szeqepl^e
erdekében
so,k tudonuinyszakunk fejlőüsét, magunk és a teljes
elmélet és glako at erősítése és siketes tudomóqlos
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