
rÁ.rÉrozruró - rxponuÁcró
A MAGyAR TtmovrÁxyos .q.KADÉ,N{rÁ, MARKETING

ntzorrsÁc LoGI§zTIKAI ar,nrzorrsÁcÁxar
ruooulirwos uuxxÁ"la 2000-BEN

Turcsd.tlyi Károly l

1.) A Logisztikai Albizottság helye az MTA rendszerében és a
bizottsági, albizottsági munka szervezésében és tervezésében

A Maglar Tudomőnyos Akadémia oszttilyain és tudomónyos
bizoltsdgaiban a tudorruinyszenezés és a tudományos kutatds 3 éves cik-
Iusokban tudotmínyos mankaíenek és kutatási elgondolások keretei kö-
zött történik Ez a rendszel megíelelő előreláttist bízlosű és lehetővé teszi
az akadémiai kutalóhelyek mellelt ruís kuaó bózisok könnyű kapcso-
Iódásdt a temezeshez es a feladaok végrehajtásához

A Marketing Bizottság (MB), mint oszuílyközi, interdiszciplináris
tudományos bizottság a kialakult kapcsolat rendszerének megfelelően
egyarrá,nt kapcsolódik a rV. Agrártudományok Oszttílyához és a D(.
Gazdasági es Jogtudományok Osztályához is. Irányíását egyértelműen
a IV. Agrárfudományok Osxálya látja el. A bizottság fetadata - a hasonló
akadémiai bizottságok gyakorlaának megfelelően - a marketing tudo-
mányos vonatkozIásainak gondoás4 beleértve a piaci munka technológiai
és szervezési vonatkozásait valamint a logisztika szakterületét is. Az MB
íagait - az osztályközi bizottságokra érvényes szabályok szerint - a
közremúködó osáályok delegáljtík (firyelembe véve a Bizottsághoz jelent-
kezett köztestiileti tagok ajánlásait) illetve ennek alapján az irányíió osz-
ály válaszlja meg az akadémiai ciktus 3 éves időtartamára. Az MB ós
albizottságai (Altalános Marketingelméleti Albizottság, Agrármar-
keting Albizottság és a Logisztikai Albizottság) összefogja a szakterü-
letén tudományos tevékenyseget folytatóka| biaosítja részüke - az MTA
kialakult működési rendszerének megfelelóen - a lehetőséget nyilvános
rendezvónyeibe történő bekapcsolódáshoz. Az MB arra törekszik, hogy
működési teriiletén a tudományos fokozatot szerzók a köztestíiletbe belép-

1, Píof Dr Turcsányi Kfuoly mk. ezrcdes, ZMNE tan§zékvezetó egyeiemitanár, dékánhelyettes,
a MagyaI Tudományos Atadémia Márk€ting Bizotts€ Logisztikai Albizottság €lnöke
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jenek, azok közül kerüljön ki a 20 személyből álló tagsága, míg további l0
állandó meghívott közé tudományos fokozattal nem rendelkező kivá]ó szak-
embereket is beválaszthat.

Az MB és albizollságai munkalefveiket a höveíkeő írőnyok alapjdn
dolgozttik ki:

a.) A testiileti munka íő céljainak és stratégiájrának meghatározása és
továbbfejlesztése;

b.) Az ülések és rendezvények tárgyának meghatároása az adott
akadémiai ciklusra, illetve éves bontásban részleteiben. Ez módosulhat a
lehetőségektöl ffiggően és bővülhet az MTA tudományos osáályai által
adott feladatokkal, illetve a gyakorlati életben felmerülő aktuális problé-
mákkal. Az albizottságok feladattervüket a Bizottság elnökével egyeztetik,
aki felkérheti az albizottságokat további feladatok megoldására;

c.) Vitaülést és véleményezést a feladatterven felüli kérdésekben is
lehet tartani és végezni, saját kezdeményezésre, az albizottság elnöke
útján, vagy az akadémia magasabb szintű testíileteinek kívá,rrságrira.

2.) Az MB Logisztikai Albizottság programja az akadémiai
ciklusra és 2000. évi feladatai

Áz akadémiai ciklust átJogó elgondoltísok a vdtraszltisokal követően,
az első ülesen fogalmaúdtak meg. A biznttsáry elnöke az MB részére
égyíés^ az 

^lapveíő 
irányokat meghaüírozó közös feladatok at, másrészt az

albizottságok sajátos követelményeit és munkájuk integrálhatóságrfurak
veúrelveitbatfuozía meg. Á7 1999-2002 akadémiai cihlusra ezek ígl össze-
gezhetőek:

' Tudományelrnéleti kutatások folytatrása, a marketing és a logisz-
tika helyének vizsgálata és pozícióinak erősítése a tudomáLrryok
rendszerében;

' A tudományosság kritériumainak és azok teljesülésének vizsrgálaía
mindkét területen (marketing és logisztika) szakértő csoport mű-
ködtetésével, a megalapozó marketingvizsgálatok esetében a bizott-
ság elnökének közvetlen felügyelésével és közreműködósével;
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' A tudományos fokozattal rendelkezök szimára bekapcsolódási
lehetőség bizosítrása az akadémiai és a kutatóhelyi munkákb4 a
kutatóhelyek között - igény esetén _ a híd szerepének betöltése;

. A gyakorlati szakemberek, marketing és logisztikai vezetők köz_

reműködésének és szerepvállalásanak elősegítése, ösztönzése;

. A szaktBületeket érintően az MTA doktori fokozat megszerzése
f€ltételeinek vizsgálat4 az ilyen irányú kutatások és azt végző
p ály á.:'ók ö szlönzése és támo gatasa;

' A marketing és a logisztika kapcsolatrendszerének elemzése,

értékelése, a további út meghaároása;

o A jubileumi tudomiinynapi rendezvények szakmai elökészítése, a
marketing fejlődésének bemutaása az MTA IV. Osztály aka-
démiai tudományos rendezvényén;

. A globalizáció és a magyar tudományos nemzeti érdek érvé nye-
sítésének kérdése.

A Logisztikai Albizottság (LA) a ciklusra vonatkozó munkatevének
összeillítiása soran ezeket a szempontokat figyelembe vette. A LA a logisz-
tika tudomrinyos fejlódésének elősegítését céIozva, egy rendszerszemléle-
tű, az elmélet és a gyakorlat egységét, a különböző logisztikai kutatóhe-
lyek kiegyenlített szerepvállalását biztosítani szándékozó munkatervet
fogadott el.

A munkaterv az elnök elóterjesztésére évente konkét programokat
hatiirozott meg, eltérve attól a gyakorlattól, hogy a feladatok reszletes
meghaüírozását csak a trá,rryév kezdésekor, az elnökség ülésén fogalmazza
meg. A végleges munkaterv az előzetesen megküldött iniciálójavaslatokra
épített, de vrirta és befogadóan kezelte mindazon javaslatokat, amelyek az
alakuló ülést követően a tagok részéről beérkeztek.

A 2000- február 9-ei albizottsági ülésen beterjesztett előzetes ajánlás
és a szóban, illetve írasban tett módosíó, kiegészítő indítványok figyelem-
bevételéve| az MTA MB Ltl munkaleme a jelen akadémiai cíklusra:

. É,vente átlagosan 4 tudomrinyos ülést;
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. Évi 1-2 vezetőségi ülést;

. 2 külön programfeladatot (az elnök vezetésével illetve közre_
működésével a Marketing B imttságban);

o Évente ery, az MB egészét érintő program meg§zervezesét tar-
talmazza.

, 4 LA az évenként egy alkalommal az MB egésút érintő program
elókészítését és megszervezesét a bizottság elnOkévil és titkí,rávi - áki a
j_elenlegi ciklusban ewűltal az MB alelnöke is _ egyetértésben, veliik
folyamatos egyeztetéssel végzi, Az egyes programok felelöiei mind a l4 prog-
rampont esetében megszervezik a programot, ezzel biaosíWa a megfelelő
előretekintést és az egyértelmű feladalkihelyezést.

A 2_000. évi fdadalok a íervezelt idő, hely, felelő\ és eglüfrműködők
megjelöIésével:

l,) Az élelmiszeripar logisztikai problémái

2000 első félév

Szent István Eryetem

Dn Lakner Zoltóa

ELIE TTK és Veszprémi Egyetem

2.) Logisztikai felsófokú képzésben és Phd felkészítésben (eset-
tanulmány és konzekvenciáik)

Tervezett idó: 2000 nyár

Hely: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigaz-
gaüísi Eryetem

Felelős: Wimmer Ágnes

Egüttrnűködök: ProJ. Dn Chikón Afrila, Prof, Dn Csetényi József,

Prof, Dr. Turcsónyi Kátoly

Tervezett idó:

Hely:

Felelős:

Egytittnűködők:



3.) Az ME logisztikai rendszert, szervezetei es műkfiési -
fejlesztési elgondolásai a stratégiai felülvizsgálat után

Tervezett idő: 2000 második fele

Hely: Honvédelmi Minisztérium

Felelós: Dn Kunos Btilint

Eryüttrnűködők: Kopasz Jenő ddíblt", Dobó Péter vőrgt
Prof. Dn Turcsáryli Károll

(A pontosítások elvégzése a cikk megirásakor folyamatban van.)

4.) A termelés globaliációja és togisztikai összeíiiggései

Tervezett idő: 2000 ősz+él

HeIy: 
JvlagyarTudományos Akadémia vagy a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Felelős: ProJ, Dr. Kulcsór Béla

Eg5züttműködő: Prof, Dr, Cselényí rózsef

,A ryogram szerint az utolsó ülés a tetje§ Merketing Bizottság rész_
vételével kerül megszervezésre. Ebben a marketing szaiemberek -bekap-

csolódása mát az által is biáosított, hogy az Úkészítés a bizottság
elnökével eryiittrnűködésben történik, aki- egyúttal a magyar tudomá-
nyosság legismertebb és legkiválóbb marketing szakíroja éí kutatója, az
MTA rendes tag|a.

__ _A munkaterv szerinti programokon tul, az MB által megfosalmazott
általános elvrÁrásoknak megfelelöen, mint a LA elnöke réú Íetem az
YT Y.Aer*.9o1iryok Osztálya májusi jubileumi ülésszaka és nyil_
vános ülése elökészítésében, a bizottság reszéról ott elhansá előadások
áttekintésében és szakvéleményezésébei.
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3.) A 2000. évi feladatok teljesítése és a bizottság elvégzett
egyéb tudományszewezői tevékenységeinek

összegzése és értékelése

Egl akaümiai ciklus új elnökéggel, új vagl részben új tagsdggal,
új elveh alapjón elkeszítefl progrummat bizonyára érdanes anq hogt
ruír az indulósnól önvi?§gdlalot végeuen, é§ azt köué tegle. Ez u, oka
annak, hogl a cíklusidő egl hatoddnak ebeaéí követően mírís bemu-
tatjuk, és éttékelni örekszünk az elvégutíeket.

A tervnek közel megfelelóen eddig két akadémiai ülés és az alakuló,
választással egybekötött ülés került megrendezésre. Idöben első nagy ren-
dezvényiink a logisztika felsőfokú képzésben elfbglalt helyét és a PhD
felkészítésben betöltött szerepét vizsgálta. A program neves elóadókat
mozgatott meg és bevont 4 PhD hallgatót eddigi munkájuk bemutatásával.

Egletenuk logiszlikai kepzéseit - nnűtglait, tanteneit, szakbólyait
- mutatlók be:

. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Erye-
lemről proJ dn Chihín Attila rektor, tanszekvezetÖ egyetemi

talár;

' A Miskolci Egy etemrőí proJ. dr, Cseknyi József dékín, tanszék-

vezető egyetemi tanár;

' A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemröl dr.

Tarnai rúüa egeíemi docens;

' AZrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemrő! ptof. dr. Turcsónyí
Kóroly dékánhelyetttes, tanszékvezetö egyetemi tanár.

A PhD hallgaűk is ezekrőI._az eg)elemekríil mularlák be eddig
elvégzett munkájuk eredményéL Ok es térruii* a bemutatós sofrendjében
a következők voltak:

' Wmmer Ágnes 1aXAr): Teljesítrrrénymérés az értékteremtés

szo lgálataban.



. Gyafnuli Jóuef A Magyar Honvédség fenntartási anyagfel-
használó és elláto rendszere korszerűsítési lehetőségeinek vizs-
gálata száínitóEéppel segített matematikai modellezési módsze-
rekkel

' l/e?nlik Attila (VE): Virtuális vállalatok modellezése kisvállala-
tok beszerzési és elosáási logisáikai feladataira.

' Sznbó Ferenc (BMGE): A logisaikai központok szercpe az átru-

sállíttísi láncok fejlesztésében.

Á PhD hallgatók munkóik különböző ftúzisában tartotlak. Bemu-
tatkozísuk ezért nem igényelt semmilyen formában közvetlen összemé-
rést. Ezt a témrá,k sem tették volna szükségessé és lehetségessé. Az eltérő
munkafiázisok miatt a megvitaás és a tanácsadás is eltérő jellegű és tar-
talrnú volt. A LA jelen lévő jeles képviselői egyetemeik kutaíási jelle-
gének, eredményeinek, erősségeiknek megfelelően szímos kérdésben igen
lényeges segítséggel tudtak szolgálni a kutatómunka továbbvitelét illetően.
Jelezték ugyanakkor, hory ilyen szakai kommunikáció rendkívül hasznos
nem csupán a PhD hallgatóknak, hanem a logisztika kutatóinak, műve-
lóinek is. Igt a levezető elnök funkcíójőból az elhangzoltakul és a vita
tanulsőgair összegezve nugóllapítoaat4 hogy :

. Amit más egyetem jól művel, aa hatékonyabb áwenni, mint újra

kitalálni;

. A véleménycsere több együttműködési lehetőség körvonalait is
felvillantotta, a folytatás most már az érintettek lehetősége;

. F€lvetődött a logisaikai diplomamunkák kölcsönös megvizs-
gálrisrirrak általános haszna is;

. A LA világosan látja, hogy a tudományos előrehaladris csak a

saját, önálló, új metodika alkalmazísával elért eredmények
útjrá,n lehetséges, Megerősítést nyer tehát az ókori kínai katonai
teoretikus Szun Ce megállapíüása:

"Az aki nem előrelótóan cseleksaik, hanem elleafeleit lükrözi, biz-
tosan azok Jogsógtúba kerül" (Szun Ce: A háboru művészete).
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Ezpn az akadémiai ülésen íatÁroaa el a LA vezetösége a BKAE
egyetemi adjunktusával, Wimmer Ágnessel együtt, hory az ilyen ren-
dezvénl hagyományossá kell tenni, abhoz az anyagi tárnogatást is meg
kell szerezni, Ezért pályázalot adtunk be a Logisztikai Fejlesztési Központhoz.

"Szakmai szemezetek és oktalísí intézmények logisztikai íémőjú
eseményeinek és rendezvényeinek tőmogatása"

témában, a fenti rendezvény sorozattá bővítése és az elöadások egy kiad-
várryban történö meg|elentetése !ímogatására,

A MB LA ez évi második nyilvános ülését az élelmiszergazdaságtan
időszerű logisztikai problémái témában a Szent István Egyetem Elel-
miszertudoriányi Karán tartotta az lilelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék
és a Maryar Elelmezésipari Tudomrányos Eryesület közös rendezésében, a
LA elnökének vezetésével,

A nyilvános üles szakmai prograt4ja önmagáért beszél, amel! a
kövelkező előadáso kat tarlalm0zta:

1.) A logisztikai szemlélet helye és szerepe az élelmiszeripari szak-
emberek képzésében:

Előadó: Hajdű Istvónné Csc, íanszékvezető.

2.) Az élelmiszergazdaság logisztikai problémái a korszerű rendszer-
szemlélet tiikrében.

Előadők: prof. Somogti Sdndor, prof Kocsondi JózseJ, Kajár Karulina
PhD Yeszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudomátryi Kar,
Gyakorlati Szervezési és Vezetési Tanszék.

3.) A dinamikus agrárpiacok megismerése és szabályoása,

Elődók: Vízvóri Béla CSc es Kovács Gergely ELTE Operációkutatasi
Tanszék,

4.) A gazdaságpolitikai eszközrendszer lehetséges szerepe az élelmi
szergazdasíg logisáikai rendszerének fejlesáésében.
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Előadő:. Lakner Zoltán CSc, e§/etemi docens SZIE Élehiszertr-
dományi Kar, É,lelmiszeripari Gáas7gi Tanszék.

5.) Tangazdaság és botanikus kert bemutaása.

. .A 2909 évi munkaprogram eddig megtartott k ét gazdag rendezlénye
arról tanúskodik, hogy a tudomrányos kutaásban és a kutatráiszervezésbón
az MTA MB, LA eredményes munkit végez. A munkaterven kívül elvég-
z,ettek igaz.olját<" hogy az albizottság képes eleget tenni a bizottság és-a
maryar tudományos közélet egyéb, fontos és aktuális elvrfuásainak is. Ezek
\a1.é tzttgzik eg,részt a tudomrinyelméleti kutatásokhoz kapcsolódás, a
jubileumi akadémiai emlékülés megszervezéseben a közreműködés és az a
kezdeményezés, hogy albizottságunk kapcsolódjon be a Magyar
Professzorok Világtanácsa részéróI koordinálf tObboláalú, kétnyelvű ériel-
mező szótáIsorozat programtervének kidolgozásába, a munkálatok elö-
ké§zítésébe. Ez elsősorban a Kárpát medencii maryar tudományosság és
a hallgatoság részére lenne nélkülöáetetlen segédanyag, amety eg5,1íttat
ryorsítaná ezeknek a régióknak a felzarkőzását és kOzvétve elóiegithetné
eáltal is orságaink EU integrációs csatlakoását is.

Nemesek a célok és naglok a feladaok. Ilyen akaümiai ciklusban
tígl hiszen érdemes kjzreműkiidnl a fetclősségel es a munkű a kalonai
é1 a, 49lgóti logbzrikusok érlékeremtő egiifimííködésében egafdní
feIvólIaIní
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