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2011 őszén volt 60 éves a Miskolci Egyetem Anyag-
mozgatási és Logisztikai Tanszéke. Az idén, május 24-25-
én egy nemzetközi konferencia keretében jelentős számú 
külföldi résztvevő és ipari szakember jelenlétében ünne-
peltük meg az évfordulót.

A tanszék 1951 őszén Emelőgépek Tanszéke elnevezés-
sel létesült. Ebben az időben a Gépészmérnöki Karon a 
Tanszék biztosította a vasszerkezetek és emelőgépek okta-
tását, valamint a bányagépészeti szakon a bányaművelés-
tan, a bányaszállítógépek, a jövesztő- és rakodógépek, a 
levegősűrítők és szellőztetők tantárgyainak megtartását is. 
1951 szeptemberében a Tanszék telephelye a Déryné utcai 
iskola helyisége volt. 1952 nyarán költözött át az újonnan 
épülő Egyetemváros E/5 kollégiumának három helyiségé-
be, egy évre rá pedig a C épületbe. 1955-ben a Tanszék az 
A/5 épület első emeletének két helyiségébe költözött. A 
Tanszék jelenleg is ebben az épületben található. 

A Tanszék fennállása alatt eddigi vezetői voltak:
Esztergályos Gusztáv egyetemi docens (félállású) 1951-

1952 megbízott
Bitvai Tivadar egyetemi adjunktus 1952-1956
Dr. Vankó Richárd egyetemi tanár (félállású) 1956-1966
Dr. Lévai Imre egyetemi tanár 1966-1984
Dr. Cselényi József egyetemi tanár 1984-2001
Dr. Illés Béla egyetemi tanár 2001-

1956 őszétől a Tanszék neve Szállítóberendezések Tan-
széke névre változott. Az 1957-től Kossuth-díjas Vankó 
Richárd tanszékvezetői tevékenysége egy lelkes fi atal 
oktató-kutató gárda kialakulását eredményezte. Ezen 
időszakban került a Tanszékre ifj. Sályi István és Farkas 
József, akik mint későbbi professzorok hozzájárultak a 
Tanszék szakmai hírnevéhez.

1966-ban Lévai Imre a Tanszék vezetője. Két évvel ké-
sőbb 1968-tól Cselényi József lett a tanszékvezető helyet-
tes. Ebben az időszakban erősödött meg az anyagmozgató 
rendszerek és folyamatok kutatása és oktatása, valamint 

az ezekkel kapcsolatos optimalizálások kialakítása. A 
fémszerkezetek, hegesztett szerkezetek tudományterüle-
tén Farkas József irányította az oktató-kutató munkát. A 
Tanszék oktatási palettáját Lévai Imre Gépszerkezettan c. 
tantárgya bővítette. 1973-tól a szilikátipari gépek és szili-
kátipari technológiák tudományterületén Szaladnya Sán-
dor irányította az oktató-kutató munkát.

1984-től Cselényi József a tanszékvezető, helyettese 
Kovács László, a tanszéki titkári feladatokat Illés Béla 
látta el. Ebben az időszakban jelentősen megerősödtek a 
Tanszék nemzetközi és ipari kapcsolatai. Magyarorszá-
gon itt került először az oktatásba a logisztika tématerü-
lete. Ennek megfelelően 1992. július 1-től a Tanszék neve 
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékre változott.

A Gépészmérnöki Karon a logisztika több beinduló 
képzésben súlyponti helyet kapott. A Tanszéken évente 
80-100 diplomaterv készült. Az 1992-ben indult doktori 
(PhD.) képzésbe a Tanszék is bekapcsolódott.

1966-ban Farkas József nyugdíjba vonulása után Jármai 
Károly vette át a fémszerkezeti szakcsoport vezetését, 1997-
ben pedig Szaladnya Sándor nyugdíjazása után Németh Já-
nos látta el a szilikátgépészeti szakcsoport vezetését. 

2001-től Illés Béla vette át a tanszék vezetését. Erre az 
időszakra esett a BSc, MSc képzésekre történő átállás, a 
logisztikai mérnöki BSc, MSc szak létesítése és indítása 
valamint a logisztikai menedzser MSc szak létesítése és 
indítása. Ebben az időszakban számos, nagy volumenű 
projekt futott és fut a Tanszéken.

A 60 év alatt elért szakmai tudományos eredmények, a 
hazai és nemzetközi sikerek a Tanszék valamennyi volt 
és jelenlegi oktatója és munkatársa közös erőfeszítésének 
köszönhető.

Köszönet és hála mindannyiuknak!

Prof. Dr. Illés Béla
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár

60 ÉVES AZ ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI 
TANSZÉK


