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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LOGISZTIKAI BIZOTTSÁGÁRÓL 
 
 
Az MTA Almanachja (MTA, Bp., 2006) már tartalmazza a IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztály keretében működő tudományos bizottságok között a Logisztikai Bizottságot. 
Dokumentum is közzéteszi tehát azt a tényt, hogy a logisztika képviselete a tudományos 
közéletben megerősödött, immár bizottsági szinten van jelen. A tudományos közéletben ez 
igen jelentős előrelépés, amely további lehetőségeket nyit meg a logisztika akadémiai 
közszereplése, szaktudományi integráló-koordináló szerepének kiteljesedése előtt. 
 
Néhány gondolat az előzményekről 
 
A Magyar Tudományos Akadémián a logisztika meglehetősen későn, csupán 1996-ban jelent 
meg szervezeti keretek között. Ekkor is egy „jó rokon„, a marketing előrelátásának és 
befogadó készségének köszönhetően. Tomcsányi Pál akadémikus, az MTA IV. 
Agrártudományok Osztály Marketing Bizottság elnöke támogatta bizottságán belül egy 
logisztikai albizottság létesítését. Az albizottság alapítója és első elnöke Knoll Imre 
professzor volt. A következő két akadémiai ciklusban az elnöki teendőket Turcsányi Károly 
professzor látta el. 
Az 1996-2005 között elért eredmények nem csekélyek, hiszen sikerült általuk lépést tartani a 
hazai logisztika nagyütemű fejlődésével és néhány vonatkozásban követni tudtuk a logisztika 
fejlődésének nemzetközi tendenciáit is. Néhány eredmény ennek érzékeltetésére: 

−  számos felsőoktatási logisztikai kutatóhelyet részletesebben is megismerhettünk, a 
kutatóhelyek és az elért eredmények bemutatásán keresztül. Közülük kiemelést 
érdemelnek a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, a Szent István Egyetem; 

−  fiatal kutatók bevonása, születő félben lévő PhD kutatások megismertetése és 
segítése. Erről az albizottság egy MTA kiadványt is megjelentetett „Logisztika a 
felsőfokú szakképzésben és a PhD képzésben „címmel, amelyben szerzőtársi szerepet 
vállalt több neves professzor (Chikán Attila, Cselényi József, Turcsányi Károly) is. A 
kiadványban bemutatták munkáikat azóta már maguknak szakmai elismerést nyert 
fiatal kutatók : Wimmer Ágnes, Gritsch Mátyás, Vernyik Attila, Horváth Enikő, 
Gyarmati József, Hangya Gábor.  Összesen 44 logisztikai kutatási téma nevesítésre 
került, megjelölve a doktorandusz nevét, témáját és intézményét. Bízom abban, hogy 
az ilyen rendezvények, amelyeket évente azóta is megtartottunk, folytatódnak. Többen 
várják a kiadvány második kötetét is; 

−  jó eredmény az évente megtartott 2-3 tudományos konferencia az MTA termeiben 
számos szakértő illetve kutató hallgatósága előtt. Egyet emelek ki közülük, amelyet az 
albizottság 2005.-ben az MTA-n tartott, logisztikai társszervezetek közreműködésével. 
Ez a konferencia„ Magyarország, mint logisztikai központ „ címmel, egy potenciálisan 
a nemzet számára is stratégiai jelentőségű témát tárgyalt több mint 120 állami és 
logisztikai vezető, kutató hallgatósága előtt. 

 
Az önálló bizottsági működés jelentőségéről 
 
A Logisztikai Bizottság létrejötte növekvő elismerését jelzi a logisztika nemzetgazdasági, 
társadalmi valamint az üzleti világban és a tudományos közéletben betöltött szerepének. A 
bizottság keretet biztosít e tudományterület multidiszciplináris, integráló szemléletű 
művelésének akadémiai támogatásához, egyben újabb lehetőséget teremt a szakma 
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művelői számára az együttműködés kiterjesztéséhez, a különböző szakterületek koordinált 
együttműködéséhez. 
Az önálló bizottsági lét az előző gondolatok tükrében korszakos eredménynek tekinthető. 
 
Célok, feladatok, elgondolások az új akadémiai ciklusra 
 
Az MTA IX. osztály Logisztikai Bizottsága 2006. januári ülésén (Chikán Attila elnök 
vezetésével) tárgyalt a Bizottság előtt álló célokról, a tudományos és a szakmai 
feladatokról. Javaslatokat fogalmazott meg a programok lehetséges irányaival és a 
bizottsági munka prioritásaival kapcsolatban. 
 
A bizottság kiemelt célja, hogy rendezvényeivel közös fórumot teremtsen a 
logisztikatudomány elméletével foglalkozó és azt a gyakorlatban művelő szakemberek 
számára, s a multidiszciplináris szemlélet ösztönzésével elősegítse a különböző 
szakterületek művelőinek párbeszédét. Célja a logisztikához kapcsolódó 
tudománypolitikai és kutatásszervezési tevékenységek, szakmai törekvések összefogása a 
kutatás, az oktatás a gazdaságpolitika területén és az üzleti szférában 
 
A bizottság feladatai: 
 
−  az előző három akadémiai ciklusban még albizottsági keretek között elvégzett, illetve 

megkezdett munka szerves folytatása; 
−  az új tudományos szemlélet és a korszerű logisztikai szemléletmód szakmailag 

megalapozott képviselete; 
−  a logisztikai szemléletmód terjedésének támogatása szakmai fórumokon és 

tudományos rendezvényeken; 
−  együttműködési formák és lehetőségek felhasználása a kapcsolódó szakterületeken 

működő akadémiai bizottságok tapasztalatainak hasznosítására; 
−  együttműködés a logisztikai szakma hazai és nemzetközi képviselőivel, így a 

különböző logisztikai szakmai szervezetekkel, a logisztikai szakterületen működő 
kutató intézetekkel, oktatási intézményekkel, az érintett gazdaságpolitikai szereplőkkel 
és vállalati szakemberekkel 

o A következő időszakban a logisztikához kapcsolódó szakmai törekvések 
összehangolása mellett nemzetgazdasági szinten kiemelt kérdésként jelenik 
meg a logisztikai prioritások megfogalmazása a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 
keretében. 

o Hasonlóképpen kiemelt kérdés  kell legyen a logisztikai oktatásban előttünk 
álló kihívások áttekintése, melyet különösen aktuálissá tesz az új felsőoktatási 
törvény és a bolognai folyamat miatti változások figyelembevétele. 

o A következő három évre tervezett szakmai rendezvények témái között 
szerepelnek: a logisztika nemzetgazdaságban betöltött szerepe, kapcsolata a 
versenyképességgel, a fenntarthatóság követelményeivel; a logisztikai 
teljesítmény és a vállalatközi kapcsolatok összefüggései; a logisztikai 
szolgáltatások fejlődésének értékelése makro- és mikro szemléletben 

o A szakmai kommunikáció elősegítését hivatott támogatni a logisztikai 
témákban kutató PhD hallgatók és értekezéseiket a közelmúltban megvédettek 
fóruma, valamint a hazai szakmai lapok bemutatkozását és a hazai logisztikai 
szakirodalom fejlődését követő és fejlesztését ösztönző programtervek. 
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Az MTA Logisztikai Bizottsága szakmai programjaival és tudományszervező 
tevékenységével közös fórumot kíván teremteni e szakterület valamennyi elméleti 
és gyakorlati művelőjének, ösztönözve a multidiszciplináris szemlélet 
megerősödését, kiteljesedését. 
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