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A SZAKOSZTÁLY JÖVŐKÉPE 
 

Mottó: korszerű anyagok, modern technológiák, tiszta környezet, megújuló energiák 

Szakosztályunk 2004-től, a legutóbbi tisztújítást lövetően, még fokozottabban igyekszik figyelembe venni az 
új gazdaságpolitikai helyzet szakmai szervezetekre ható áramlatait és annak megfelelően, 
hagyománytisztelő szakmai színvonalát megtartva, egy új hatékonyabb jövőképet kialakítani. 

A rendszerváltást követően a szakmai szervezetek központi támogatása fokozatosan elapadt. Az eddigi 
szponzorok, privatizálásukat, átszervezésüket követően úgyszintén visszavonultak. Ezt követően, a 
tudományos élet társadalmi alapokon nyugvó fellegvárai szakmai sorvadásnak indultak. Az energiát és a 
szűkös anyagi kereteket a működési kiadás emésztette fel, szakmai célokra egyre kevesebb jutott. Az 
Anyagtudományi szakosztály hasonló sorsra jutott, tagságának azon része, amelyik a felhalmozott 
tudásanyag javát hordozza, ezen értékeket már egyre nehezebben tudta pénzre váltani. Az oktatási 
tevékenysége, a központi oktatási tervek miatt megszűnt, szakmai rendezvényei egyre inkább 
önköltségessé váltak, nagyrendezvényei -a magas költségek miatt- is csak komoly rászervezéssel kerülték 
el eddig a vesztességet.  

A kialakult nehézségek ellenére, a Szakosztály eltökélt szándéka, hogy az SzVT megújult vezetésével 
közösen, kidolgozott stratégiai tervek szerint, ismét a szakmai élet anyagtudományi területének 
meghatározó szakmai műhelyévé váljon. Erre különösen nagy kihívást jelentett, hogy 2011 tavaszától 
társaságunk, mint új nevében, mint szakmai tevékenységében fémjelzi a kutatási és fejlesztési tevékenység 
egyre nagyobb jelentőségét.  

A Szakosztály jövőbeni szakmai tevékenységet, az Anyaggazdálkodási konferenciák által már korábban 
mottóként meghatározott négy téma köré tervezi felépíteni: korszerű anyagok, modern technológiák, tiszta 
környezet, megújuló energiák. Nyitás szakmai társszervezetek, oktatási intézmények és vállalkozások felé, 
azok szakembereinek bevonása a Szakosztály életébe. Szakmai szolgáltatást nyújtó műhelyként szakértői 
szolgáltatást nyújtani kis- és középvállalkozások részére, akik ellenszolgáltatásként jogi tagként, 
szponzorként támogatják a Szakosztályt. 

A Szakosztály változatlanul megrendezi, sőt bővíti szakmai programjait. Széleskörű, egyre bővülő 
kapcsolattal biztosítható a magánszemélyek által nehezen elérhető, közismert cégek szakmai 
meglátogatása, ami eddig is nagy népszerűségnek örvendett (Audi-, Opel-, Suzuki autógyárak, Lőrinci 
Hengermű, Rába, Samsung, Philips, Biohő-Szentendre, Hajdúsági Iparművek, Elektrolux, Ikarus, Taszári 
Repülőtér, Aeroplex-Ferihegy, Dorogi Hulladékégető, Lakics Gépgyár, Gépforg-Kóka, Hauni-Pécs, Pintér 
Művek, Antenna Hungaria, Bombardier, Woldem-Budapest, MÁV üzemek, KAPPA párkányi papírgyár, 
magyar és szlovák sörgyárak, stb.).  A 2006-2010. évre, azt követően öt évenként, a Menedzserek 
Országos Szövetségével és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal közösen, 5 
éves programot szervez.  Meghirdette a nyitott cégnapok „Gazdasági roadshow” programját. A 
céglátogatásokon folyamatosan sor kerül a vendéglátók általános és szakmai bemutatkozására, 
megismerhető logisztikai, technológiai, a környezetvédelmi és pályázati tevékenységük, K+F programjuk, 
valamint az ISO alkalmazási rendszerük. A cég működéséhez több szakmai előadás is kapcsolható. 

További tervezett céglátogatások: Samsung-Göd, Bombardier-Mátranovák, Bosch-Hatvan, Intrmetal-
Csepel, Allison-Szentgotthárd, Elektromont-Pásztó, NRHT-Bátaapáti,  Salgglas-Salgótarján, Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem-Piliscsaba, logisztikai cégek, élelmiszeripari cégek, stb. 
 

Az elmúlt években, eddig már huszonnyolc alkalommal került sor az országos nagyrendezvény, az 
Anyaggazdálkodási Konferencia megrendezésére.  
 

Nagy múltra tekintenek vissza az Anyaggazdálkodók Klubja rendezvényei, amelyeket megújult formában, 
szakmai klubként, kerekasztal beszélgetések formájában rendezi meg. A szakmai témák ismertetésére 
közismert szakelőadókat, felsőfokú intézmények professzorait kéri fel.    
 

Megújhodó szakmai ismeretek bővítésére további együttműködést tervez, nemcsak a már jól működő hazai 
intézményekkel, hanem felvidéki kapcsolata mellett, Újvidéki és Erdélyi kapcsolat kialakítását is tervezi.  
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