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KÖSZÖNTJÜK   
PROF. EMERITUS, DR. KNOLL IMRÉT  

A magyar logisztika doyen-jét 85. születésnapja alkalmából 

Németh Ernő1 

Ez év szeptemberében volt a 85. születésnapja a katonai logisz-
tikusok által is jól ismert és tisztelt Knoll professzornak. Mérnök-
közgazdász, MTA doktor, a Magyar Logisztikai Egyesület alapítója, 
jelenleg tiszteletbeli elnöke. Nemzetközileg jegyzett tudós és tudomány-
szervező, egyben nagyvállalati projektek szakmai vezetője ma is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Születésnapján a Magyar Tudományos Akadémia zsúfolt díszter-
mében köszöntötték tudóstársak, a hazai és nemzetközi gazdasági és tu-
dományos közélet képviselői, katonák, valamint barátok és családtagok 
azt az embert, aki immár évtizedek óta munkálkodik azon, hogy egyre 
korszerűbb logisztikai tudományos módszerekkel segítse elő a hazai és a 
nemzetközi gazdaság mobilitását. 

                                                      
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, MLBKT-MLE ta-
núsított logisztikai szakértő. 
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Pályafutása során munkásságát számtalan hazai és külföldi kitünte-
tés, elismerés fémjelzi, eddig 25 könyve jelent meg. Szeptemberben a 
Gödöllői Szent István Egyetem „honoris causa” díszdoktorává avatta. 

Korábban megkapta a HONVÉDELEMÉRT kitüntetés első osztály 
fokozatát, amire többek között nagyon büszke. Ezt az elismerést azért 
kapta, mert az elmúlt évtized elején mondhatni elsőként ismerte fel a pol-
gári és a  katonai logisztika kapcsolódási lehetőségét, szükségszerűség-
ét. Kapcsolatai, emberi hozzáállása révén sokat tett annak érdekében, 
hogy a katonai és a polgári logisztikusok minél szélesebb körben megis-
merjék egymást, szakmai ismereteiket, tapasztalataikat kölcsönös kicse-
réljék. 

Az ünnepségen történt beszélgetés során arra a kérdésre, hogy 
milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a jó logisztikusnak?, az 
alábbit válaszolta: 

„Nem minden ember születik logisztikusnak. Kooperációs készség 
és széles látókör szükségeltetik hozzá. Nekem, mint mérnök-
közgazdásznak alapvetően rendszer-szervező „fejem” van. Nem gép-
konstrukciók részletes megtervezésével foglalkozom, hanem a már elké-
szült berendezések, hardver-szoftver elemek optimális rendszerbe állítá-
sával, melyhez természetesen kapcsolódik az integrált informatika is. A 
logisztikus 360 fokban figyeli maga körül a jelenségeket, de nem poli-
hisztor, azonban mindig tudnia kell, kivel, hogyan működjön együtt”. 

Professzor urat ma is szellemi és fizikai frissesség jellemzi, lenyűgö-
ző, mindenkit magával ragadó emberi magatartása, kapcsolatteremtő kés-
zsége, sajátos humora. 

A katonai logisztikusok nevében kívánunk további hosszú, aktív 
életet, jó erőt- egészséget, magánéletében boldogságot!    

 




