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A SZAKOSZTÁLY OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE 
 

A Szakosztály 1977-től 2003-ig, minden évben végzett oktatási tevékenységet. 

Az oktatás főként az SZVT keretében folyt, de 1978 és 1988 között, a TIT keretében is végzett 
oktató tevékenységet a Szakosztály oktató gárdája. 
 
Az oktatott tantárgyak ezen időszak alatt váltakozó címmel, de lényegében közel azonos 
tartalommal kerültek előadásra, az évek és a korok mindenkori elvárásaihoz igazodva: 
 
ANYAG-ÉS ÁRUISMERET 
SZÁLLÍTÁS – SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA 
SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ISMERETEK 
GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK – A GAZDÁLKODÁS LOGISZTIKÁJA 
KERESKEDELEMPOLITIKAI ISMERETEK 
LOGISZTIKAI ELVŰ GAZDÁLKODÁS 

Az egyes tantárgyak jegyzetírói, szerkesztői és lektorai, kivétel nélkül a Szakosztály tagságából 
kerültek ki! 

Kezdetben -az állam által elismert Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés 
megszerzésére irányuló képzések megjelenéséig- a tanfolyamok vizsgáztatói is a Szakosztály 
tagjai voltak. Az OKJ bevezetése után a Magyar Beszerzési Készletezési és Logisztikai Társaság 
delegálta a vizsgáztatókat és értelemszerűen a bizonyítványt is. 

A Szakosztály a 27 éven keresztül folytatott oktatási tevékenysége alatt alap-, közép- és felsőfokú 
anyaggazdálkodóvá, illetve raktárgazdálkodóvá, majd a 90-es évek végétől logisztikai 
ügyintézővé, illetve logisztikai menedzserré képzett ki mintegy 3500 főt! 

A tananyag szerzői illetve a tanfolyam előadói, a teljesség igénye nélkül, az alábbi szakosztályi 
tagok voltak, akik közül már jelentős számban eltávoztak az élők sorából: 

A távlati elképzelések között szerepel, hogy a Szakosztály 
valamilyen formában szeretné oktatási tevékenységét felújítani, 
erre az erőteljesen fejlődő logisztikai tevékenység térhódítása 
késztet. Ennek feltétele azonban a modern kor ismereteivel 
rendelkező szakembergárda felkutatása és a társszervekkel való 
jövőbeli együttműködés szélesebb körű kialakítása. 
 
Végezetül nem mehetünk el anélkül, hogy a közel három 
évtizedes oktatói tevékenységben résztvevő kollégákra, 
tagtársakra és barátokra ne emlékeznénk és munkájukat ezúton 
is, ne köszönnénk meg.  
 
 

Az ANYAGTUDOMÁNY nagy öregjei által 

átadott tudás nélkülözhetetlen alapja  
volt és lett a ma logisztikájának! 
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