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Mit tettünk küldetésünkért?
Az MLBKT küldetése a logisztikai, beszerzési szakterület fenntartható fejlesztését helyezi
működése fókuszába. Ennek jegyében, a szakmai elkötelezettség mellett, igyekszünk
mindennapjaink részévé tenni a környezet, a társadalom és a gazdaság iránti
felelősségérzetet.
Rendezvényeink, utazásaink és kiadványaink ökológiai lábnyomát igyekszünk a
lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb mértékben csökkenteni. Törekszünk arra, hogy a
küldetésünk ne csak egy‐egy projektre vagy eseményre szóljon, hanem szakmai
tartalmaink folyamatosan reflektáljanak a fenntarthatóságra.
A Logisztikai Híradót és egyéb kiadványainkat FSC papírra nyomtatjuk, a kongresszuson
teljesen átálltunk az előadások digitális átadására és idén már a honlapon tettük
elérhetővé a rendezvény nyitónapján. A vállalatlátogatások során igyekszünk telekocsi
szolgáltatást szervezni, hogy csökkentsük a közlekedésből adódó széndioxid kibocsátás
mértékét. Több tucat hírt, cikket, tanulmányt gyűjtöttünk össze és osztottunk meg
tagjainkkal az MLBKT honlapján, tagi oldalain, hírlevelében és a Logisztikai Híradóban.
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Küldetésünk
Az MLBKT azoknak az ellátási
lánc menedzsmenttel foglalkozó
szakembereknek a közössége,
akik hatékony, fenntartható és
etikus ellátási láncokat hoznak
létre és működtetnek.
Feladatunk, hogy
tevékenységünkkel
hozzájáruljunk ahhoz, hogy a
globális és helyi ellátási láncok
ne sodorják veszélybe bolygónk
és következő nemzedékek
jövőjét.

1. A legfontosabb eredmények rövid áttekintése
A 2012‐es nehezebb gazdasági év után, 2013‐ban lassan, de elindult a Társaság a helyreállás,
növekedés útján. Elnökségünk 2013 folyamán folyamatosan vizsgálta és elemezte a kialakult helyzet
okait és a kilábalás lehetőségeit. Több formában fordultunk tagjainkhoz, hogy feltárjuk, melyek azok
a szolgáltások, tevékenységek, melyekre leginkább igényük van. Reméljük, hogy 2014‐es évben meg
tudunk felelni ezeknek az elvárásoknak.
Tagságunk aktivitását és a pezsgő szakmai életet jól példázza a már hagyománnyal rendelkező
tagozatok számos eseménye, a vállalatlátogatások széles kínálata (ezekről a Függelék 1. és 2.
pontjában olvashat részletesen) és a továbbra is a szakma legnagyobb látogatottságú rendezvénye,
az MLBKT őszi éves kongresszusa. A nagyobb tömegeket mozgató események sorába csatlakozott az
aktualitás előnyére építő használatarányos útdíj konferencia és a minden év áprilisának 3. hetében
megrendezésre kerülő „Logisztika Napja” (bővebben ld. 5. oldal).

Az MLBKT
stratégiai céljai
2012‐2014
 Versenyképes feltételekkel nyújt
valamennyi – tag és nem tag ‐
igénybevevője számára élvonalbeli,
kiemelkedő minőségű, bizonyos
szakterületeken egyedülálló,
speciális szolgáltatásokat.

 Az információ és tudásáramoltatás
hatékonyabbá tétele és a fenti cél
érdekében kompetencia központtá
válva tudatosan erősíti szolgáltató

Oktatási tevékenységünk örömteli módon lassan bővülni kezdett az előző évhez képest. Továbbra is
sikeresen indítottuk a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös logisztikai és beszerzési szakirányú
képzéseinket, több kihelyezett képzésre kaptunk megbízatást, és több nyílt képzést tudtunk
megvalósítani. Folytatódott és utolsó részéhez érkezett a 2012‐ben megkezdődött új,
modulrendszerű képzési struktúra kialakítása. A feladat átívelt a 2013‐as éven, és 2014 őszén
tervezzük a nyilvánosság elé tárni új képzési palettánkat.

jellegét.

 A szervezet információs tőkéjének
hatékonyabb hasznosításával
professzionális kapcsolati
menedzsmentet valósít meg a
jelenlegi és potenciális tagság felé,

A legjobb hazai gyakorlatra szakmai díjakkal – Az Év Logisztika Menedzsere, Az Év Beszerzési
Menedzsere, Logisztikai Kiválóság Díj és Tanúsított Logisztikai Szakértő – hívjuk fel a figyelmet. A
2013‐es díjazottakról részletesen a 11. oldalon számolunk be.

erősítve a tagságban a kompetens

Az MLBKT a szakmai érdekérvényesítő képességét a Logisztikai Egyeztető Fórumon keresztül
gyakorolja (részletesen ld. 17. oldal). 2013 a siker évét jelentette: a Kormány ősszel elfogadta a
Középtávú Logisztikai Stratégiát, amit az IFKA a LEF tagok közreműködésével készített el és
hivatalos, stratégiai együttműködési megállapodást jött létre a Nemzeti Fejlesztés Minisztérium és
LEF között.

 Felelős társadalmi szerepvállalással

Az idő szorításából a virtuális lehetőségek hasznosításával igyekszünk kitörni. Minden eddiginél
nagyobb volt aktivitásunk a közösségi oldalakon, 221 levelet küldtünk eseményekről, szakmai
hírekről, folyamatosan frissítjük a honlapunkat és a kongresszus programja idén már mobil
alkalmazáson keresztül is elérhető volt. (Kommunikációnk részleit a 9. oldalon olvashatja.)

 Zavartalan működését továbbra is

szakmai közösséghez tartozás pozitív
élményét.

párosulva törekszik
véleményformáló szakmai
befolyásának és lobbi erejének
növelésére.

döntően saját erőforrásból
finanszírozza, a fejlesztéshez
szükséges pénzügyi eszközök
biztosítása érdekében tudatosabb és

Egyre több tagunk keres meg minket, hogy ajánlunk szolgáltatókat különböző témában (pl.
raktárfejlesztés, különböző termékek szállítása adott relációban). Független szakmai szervezként
ilyenkor tagjaink segítségét és ajánlását kérjük. Hatalmas lehetőségek vannak a tagjainknál
felgyülemlett tapasztalatok, tudás, a közös jó érdekében történő kihasználására és még csak az út
elején járunk!
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hatékonyabb pénzügyi
tevékenységet kíván folytatni.

2. Események
A
2013‐as
évben
is
sűrű
volt
rendezvénynaptárunk, bár a rendezvények
száma némiképp csökkent. Ez részben
köszönhető annak, hogy két tagozat működése
szünetelt ebben az évben. Programjainkon több
ezer szakember vett részt.
Az események felsorolása a Függelék 1.
pontjában található, itt csak három eseményről
számolunk be részletesebben.

E‐útdíj konferencia
Az MLBKT igyekezett tagjait és a szélesebb szakmai közönséget a legégetőbb kérdésekről széleskörűen, hitelesen és
időben tájékozatni. Ezt bizonyította a július 1‐én bevezetett elektronikus útdíj várható hatásairól rendezett
egynapos konferencia június 14‐én. „A matricák kora után” című rendezvényen több mint 150 cégvezető és
logisztikai vezető vett részt. A szabályozási környezet bemutatása mellett beszélgetést szerveztünk a bevezetés
várható kihívásairól, a technikai megoldásról; valamint arról, hogy a megbízói oldal számára milyen
következményekkel jár az útdíj bevezetése. Az eseményen túl az e‐utdíj.logisztika.hu oldalon összegyűjtöttük az
aktuális híreket, az aktuális sajtónyilatkozatokat, és szakértői anyagokat; mellékletet készítettünk a Logisztikai
Híradó augusztusi számához.

Éves MLBKT Kongresszus
Az év legnagyobb eseménye továbbra is az éves kongresszus. 2013‐ban rengeteg újdonsággal és nagyon erős
kampánnyal igyekeztünk megfelelni az egyre magasabb elvárásoknak. Soha ennyi különféle szekciót, workshopot,
ennyi sztárelőadót és szórakoztató‐kapcsolatépítő programot nem sikerült még összehoznunk a kongresszus három
napjára. Igyekeztünk kielégíteni azok kíváncsiságát, akik a stratégiákról, trendekről, gazdasági irányokról szerettek
volna hallani és azonnal hazavihető ismereteket, gyakorlatokat mutattunk azok számára, akik ezt részesítik inkább
előnyben.
Mobil applikációval és felhőben megosztott előadásokkal igyekeztünk a technológia‐függők kedvére tenni,
terepasztalokkal és ügyességi játékokkal, tesztvezetéssel és masszázzsal, jógával, zenével és ritmussal fűszereztük a
programot.
2013‐ban a hallgatói konferencia résztvevőit nem számítva összesen 447 fő regisztrált a három nap valamelyikére
vagy mindegyikére. A hallgatókkal együtt 505 fő fordult meg a kongresszuson.
A résztvevők összesen 210 különböző cégtől/szervezettől érkeztek (2009‐ben: 173, 2010‐ben: 205, 2011‐ben: 185;
2012‐ben 179).
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A háromnapos rendezvény 21 plenáris és szekció ülésén, mintegy 70 előadás, kerekasztal‐beszélgetés hangzott el.
„Lábunk a földig ér – Kongresszus a jövőképes logisztikáról és beszerzésről” címmel olyan témákat kerestünk,
melyekkel mindennap szembesülnek a szakemberek, de érdemes új szemszögből is megvizsgálni, beszélgetni róluk.
Alan McKinnon, a Kühne Logistics University professzora és, többek között, a World Economic Forum, az OECD, az
International Transport Forum, az International Energy Agency tanácsadója „Low Carbon Logistics” előadása és
Küllői Péter, Bátor Tábor Alapítvány professzionális civilekről szóló előadása vezették a legsikeresebb előadások
listáját.
A tavalyi évhez képest nőtt a szekciókkal kapcsolatos átlagos elégedettség (4,19).

Országos Hallgatói Konferencia
A már hagyományos Országos Hallgatói Konferenciát az éves kongresszus első napjának délelőttjén, 2013.
november 13‐án rendeztük Siófokon. Tagvállalati támogatás biztosítása révén a hallgatói konferenciára és a
kongresszus első, illetve második napjának szakmai programjára ingyenesen meghívtuk a diplomamunka pályázat
győzteseit. A támogatásnak köszönhetően a kongresszus első napjának szakmai programjaira ingyenesen tudtuk
fogadni a felsőoktatási intézmények érdeklődő diákjait. A kongresszus további napjaira jelentkezőknek, illetve az
oktatóknak kedvezményes, lényegében önköltséges részvételi feltételeket biztosítottunk.
Ennek eredményeként a konferencián, valamint a kongresszus további szakmai napjain összesen 69 egyetemi és
főiskolai hallgató vett részt. A konferencia és az azt követő kongresszusi részvétel idén is jó lehetőséget kínált arra,
hogy a nappali tagozatos logisztikus hallgatók, oktatók, illetve részt vevő gyakorló szakemberek megismerhessék
egymást; a szakma mélységeit, lehetőségeit és a döntéshozók elvárásait a fiatal szakemberekkel szemben.
Az idei hallgatói konferencián újításokat vezettünk be, melynek jelmondata az interaktivitás volt. A Lőrincz Péter
diplomamunka‐pályázat eredményhirdetése és két kategória győztes előadása után a hallgatók tematikus
asztaloknál, gyakorlati szakemberekkel kis csoportokban és kötetlenül beszélgethettek, míg a program végén
bemutatkoztak azok a vállalatok is, akik szerda délután, mint kiállítók, vettek részt az MLBKT Hallgatói Állásbörzéjén
(Bonafarm Csoport‐ Pick Szeged Zrt. és Sole‐Mizo Zrt., Robert Bosch Kft., Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.)

A Logisztika Napja 2013
Az MLBKT 2012‐ben csatlakozott először a Német Logisztikai Társaság (BVL) kezdeményezéséhez, A Logisztika Napja
programsorozathoz, melynek elsődleges célja, hogy megismertesse a szakma kulisszatitkait az érdeklődőkkel.
Magyarországi koordinátorként felhívást tettünk közzé: bármely cég, felsőoktatási intézmény, nonprofit szervezet
bekapcsolódhat a programsorozatba, ha kinyitja kapuit, és meghívja magához az érdeklődő szakmabelieket és
laikusokat. azzal, hogy széles körben meghirdette a hazánkban először megrendezett szakmai napot.
A siker osztatlan már második éve és országszerte több százan vettek részt április 18‐án a Logisztika Napja 2013
programsorozaton. A tapasztalatok szerint azokon a rendezvényeken vettek részt a legtöbben, amelyek különleges
programot kínáltak az érdeklődőknek és ahol a szervezők aktívan felhasználták saját kapcsolataikat, hírlevelüket a
kommunikációra.
A debreceni repülőteret működtető Xanga cégcsoport egy hatalmas beruházás keretében többek között vasúti
átrakót létesít a légi kikötőben, melynek nyilvános alapkő letételét a Logisztika Napján rakták le. Az ISD Portolan
Kft. dunaújvárosi kikötőjében a darufülkékbe való betekintési lehetőség, az „öböl körút” a kikötői rendezőhajóval,
valamint az egyik portáldaru tervezett karbantartása keltette fel a leginkább a programon résztvevő középiskolás és
szakmai csoportok figyelmét. A BI‐KA Logisztika Kft. főiskolai hallgatók részvételével sikeres konferenciát tartott a
Szolnoki Megyeháza Dísztermében. A Vonalkód Rendszerház Kft. programjára ellátogató érdeklődők egy mozgalmas
azonosítás‐technikai időutazásban is részt vehettek, ahol a régmúlt idők eszközeinek bemutatásán keresztül kaptak
betekintést korunk modern vonalkódolvasó, adatgyűjtő és vonalkódnyomtató megoldásaiba. Az esetenként 25‐30
éves eszközök több esetben csaltak mosolyt a résztvevők arcára.
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3. Oktatás
Általános jellemzők
Az MLBKT oktatási tevékenységét a folyamatos fejlesztések és a lehetőségek, piaci igények figyelemmel kísérése
jellemzi. Képzési palettánkon 44 bejegyzett képzés szerepel, ami mellett kiemelt helyet foglalnak el a Budapesti
Corvinus Egyetemmel együttműködésben szervezett Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú
továbbképzés és a 2010 őszén indult Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés, valamint a 2013‐ban
először indíott Nemzetközi disztribúció szakirányú továbbképzés.
Az OKJ területén nagyon nehéz továbbra is versenyezni az országos lefedettséggel bíró és olcsóbb képző
intézményekkel ‐ ez 2013‐ban sem sikerült‐, így fókuszba továbbra is inkább a tréningek, továbbképzések és
szakirányú továbbképzéseket helyeztük. A posztgraduális képzések piacán az MLBKT tartja pozícióját, bár a bővülő
kínálattal az egy képzésre jutó hallgatók száma kissé csökkent. A képzés jobb megismertetése érdekében 2 nyílt
napot szerveztünk májusban és egy bemutató napot júniusban, ahol 5 előadót kértünk fel, hogy 1‐1 30 perces
órarészlettel keltse fel a részvevők kíváncsiságát a program iránt.
Szakmai továbbképzések, tréningek területén is nagy a verseny, de eddig nagyobb energiaráfordítással, figyelemmel
meg tudtuk tartani a nyílt és kihelyezett továbbképzések, tréningek számát és sikerét (és ezzel a későbbi visszatérő
ügyfelek számát is). A 2012‐es visszaesés után 2013‐ban ismét növelni tudtuk mind a képzések számát, mind a
hallgatói létszámot. A megvalósult képzések részletes felsorolása a Függelék 4. pontjában található.

Képzési stratégia
Képzésfejlesztés
2012‐ben is a 2011 őszén elfogadott képzési stratégia mentén folytattuk képzési tevékenységünket, egész évben
fejlesztettük a tréningek, továbbképzések üzletágat.
Ennek eredményeképpen 2013 végéig a következő feladatokat végeztük el:
- Az MLBKT képzési tevékenységének újrapozícionálása végett, szakértői gárda bevonásával meghatároztuk
azokat a képzési szinteket, melyekben képzéseket kívánunk nyújtani;
- 2012‐ben kezdődött az a fejlesztési munka, melynek célja a hazai igényekhez illeszkedő, rugalmas és jól
átlátható képzési struktúra kialakítása. A logisztikai ismeretanyagot modulrendszer alapján rendszereztük
operatív és taktikai döntési szintek feladataira fókuszálva;
- Az első, „nyers” tematikákat vállalati szakemberekkel egyeztettük (2013‐ban 3 nagyobb témacsoportban),
majd a fejlesztői csapat a megállapítások figyelembe vételével dolgozta ki az egyes modulok részletes
tematikáját;
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2014 őszétől kerül a teljes program a nyilvánosság elé; miután befejeződik annak termékké formálása, az
értékesítési és marketing stratégia kidolgozása.
Fejlesztőmunkánkkal egyelőre a logisztikai területeket érintettük, de megkezdtük a beszerzési terület fejlesztését is.
(Itt egyelőre a szakmával való első körös megbeszélésen vagyunk túl, beszerzési pozíciók és azok feladatainak egyik
első megbeszélésén.)
2013‐ban a fenti feladatok elvégzésére nyolc alkalommal találkoztunk az „alap” fejlesztő csapatunkkal. A csapat
tagjai: Dr. Gelei Andrea (BCE), Dr. Demeter Krisztina (BCE), Dr. Vörösmarty Gyöngyi (BCE), Dr. Bóna Krisztián
(BME/Adversum Kft.), Némon Zoltán, Kőhegyi Anita (MLBKT), Hajas Gabriella (MLBKT)

Partnerkapcsolatok
Az MLBKT 2013‐ban is tagja volt a Felnőttképzők Szövetségének (FVSZ). Új partnerség alakult ki a Magyar Biztonsági
Fórummal és a Lean Enterprise Instite Hungary Egyesülettel, akikkel 2014‐es programok közös fejlesztésébe
fogtunk.

Akkreditáció
Intézményi akkreditációnk 2015. december 19‐ig érvényes.
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4. Felmérések és egyéb szolgáltatások
a) Felmérések
A Beszerzési Menedzser Index kutatás mellett több aktuális témában végeztünk felméréseket az elmúlt időszakban.
Ellátási Lánc Véleményvezér Panel (ELVP)
A 2013‐as év elején hozta létre az MLBKT az Ellátási Lánc Véleményvezér Panelt (ELVP). A panel lényegében egy
hiteles személyiségekből álló szűk – de dinamikusan változó összetételű – szakmai kör, akik pozíciójuknál és
tapasztalatuknál fogva hatással vannak a szakmai közvéleményre. A panel tagjait rendszeresen megkérdezzük
különféle kérdésekben, válaszaikból pedig a Logisztikai Híradóban közlünk elemzéseket. Az első internetes
adatfelvételre 2013 elején került sor, 55 vezető logisztikai és beszerzési szakembert kérdeztünk meg az elmúlt év
tapasztalatairól és az idei tervekről. (http://mlbkt.hu/2013/03/velemenyvezerek‐2013‐rol/)
Decemberber évzáró körkérdést intéztünk az ELV Panel tagjaihoz, vezető logisztikai és beszerzési szakemberekhez,
hogy felmérjük, milyen volt 2013 és mit hozhat a jövő. Az eredményeket a Logisztikai Híradó decemberi számában
olvashatták az érdeklődők.
Megkérdeztük „Mit üzenne az egy évvel fiatalabb önmagának, ha lehetséges lenne az időutazás?”. A válaszadók
legtöbbje nem szakmai tippet üzenne magának, hanem inkább lelki, emberi útravalót küldene vagy a
munkaszervezésben, a fókuszok megtalálásában segítene önmagának.

Hófúvás hatásai a logisztikára
Sikeres felmérést végeztünk a március 14‐15. között kialakult hófúvások logisztikai hatásairól. Összesen tizenöt
érintett fuvarozó, szállítmányozó cégtől érkezett válasz a károkat, okokat és a tanulságokat boncolgató rövid
kérdőívre. A felmérés eredményei jelentős országos publicitást kaptak. Az eredmények alapján elmondható volt,
hogy bár kommunikációs eszközökkel tökéletesen fel voltak szerelve a sofőrök, a legnagyobb gond az
információhiány volt, amiért többen a hatóságokat is bírálták. Az adatszolgáltatók összesen 151 érintett
tehergépjárműről és közel 60 millió forintos kárról számoltak be.
Kiderült, hogy a válaszadók több mint felének – jellemzően a kisebb cégeknek – nincs vészhelyzeti protokollja, azaz
nincsenek általános irányelvek és tervek a váratlan események kezelésére. A károk tekintetében a befagyott
fékekről, árokba fordult, behavazott tehergépjárművekről és kötbérterhekről számoltak be a legtöbben.

Tényleg vannak hiányszakmák a logisztikában? Tényleg rossz a képzési rendszer?
A Nemzeti Logisztikai Stratégia készítése folyamán hangsúlyos területként szerepelt a logisztikai képzés kérdése. A
fórumokon is évek óta halljuk, hogy hiányszakmák vannak a beszerzés, logisztika, ellátási lánc menedzsment,
termelés területén és sok esetben a képzések nem nyújtják a vállalati szféra által elvárt tartalmat. Ezzel a gyors
kérdőívvel szerettünk volna kicsit mélyebbre ásni ebben a kérdésben, feltérképezni a legsürgetőbb hiányosságokat.

E‐útdíj
Június 11‐13. között internetes felmérést végeztünk a használatarányos e‐útdíj bevezetéséről. Az eredményekből
kiderült, hogy a szakemberek 45 százaléka szerint végső soron a fogyasztók fogják megfizetni az útdíjból származó
költségnövekedést. A kérdőívet 349 válaszadó töltötte ki 24 óra alatt, később 400 fölé kúszott a válaszok száma. A
nem reprezentatív felmérést jellemzően az MLBKT tagvállalatai és partnerei közül kikerülő fuvarozók, gyártók,
kereskedők és logisztikai szolgáltatók töltötték ki. Augusztus 9‐én az első tapasztalatokról kérdeztük partnereinket.
Ennek eredményeiről a Logisztikai Híradó hasábjain és az MLBKT honlapján számoltunk be.
Beszerzési mutatószámok
A mutatószámokról szóló felmérés célja az volt, hogy hazai és nemzetközi benchmark adatokat biztosítsunk a
kitöltők számára. A felmérés és a nemzetközi adatokat is tartalmazó összegző elemzés a COUPA magyarországi
képviselője, a Streamline támogatásának jóvoltából jöhetett létre.
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Strategic Commodity Risk Management
A Dán Beszerzési és Logisztikai Társaság (DILF) és a Beszerzési és Ellátás Menedzsment Világszövetség (IFPSM)
európai tagjainak közreműködésével készült el a Strategic Commodity Risk Management felmérés és annak európai
zárótanulmánya.

b) Gyakornoki program és állásközvetítés
Az MLBKT kiemelt figyelmet fordít a felsőoktatásban logisztikát hallgató fiatalok szakmai életbe történő
bevezetésére. Eddig ezt szolgálták az évente meghirdetett diplomamunka‐pályázat, a hallgatói konferenciák és az
Ifjúsági Tagozat létrehozása. Az MLBKT 2011 áprilisában hirdette meg először gyakornok‐közvetítő
szolgáltatását logisztikai és beszerzési területre. 2013‐ban folytattuk a gyakornoki programot és a 4 gyakornoki
helyre 64 hallgató jelentkezett az adatbázisunkba.
Hasonló volt a helyzet az állásközvetítési szolgáltatásunkkal is. Összesen 11 álláslehetőséget tettünk közzé,
amelyekre közvetlenül a vállalatokhoz lehetett jelentkezni, de szinte naponta kapunk CV‐ket a legkülönbözőbb
szakmai hátterű álláskeresőktől. A program nyitott, tagjaink és partnereink folyamatosan jelezhetik igényeiket, az
MLBKT titkársága közreműködik az egymásra találásban.

c) Energia Beszerzési Közösség
Társaságunk 2013 őszén úgy döntött, hogy a társaság tagvállalatainak számára – igény esetén – energia beszerzési
közösséget szervez. Ennek előnye, hogy a kisebb igények összegzése alapján komolyabb tárgyalási pozíciót felépítve,
professzionális beszerzési szakembereket – az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának tagjait – bevonva, a programban
résztvevők számára kedvezőbb villamos energia árat, azaz megtakarítást biztosítson. (Jelenleg folyik a közösség
tagjainak toborzása, a fogyasztási igények felmérése, egyeztetése)
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5. Kommunikációnkról
A médiával és társszervezetekkel kialakított hazai és nemzetközi kapcsolataink egyrészt biztosították az
érdeklődők szélesebb köréhez való eljutást, valamint ezek a legfontosabb forrásai a szakmai információknak és
kiváló lehetőséget teremtenek a tapasztalatcserére. Örömmel nyugtáztuk, hogy 2013‐ban is számos partneri
megkeresést kapott az MLBKT különböző rendezvények, események, felmérések és projektek kapcsán. A bőség
zavarával küzdve előfordult, hogy mérlegelnünk kellett, melyik kezdeményezés mellé érdemes állnia a szervezetnek
a szakmaiság jegyében. A mellékletben található eseménylistából kiderül, hogy 9 partneri rendezvényen vettünk
részt valamilyen szintű együttműködésben (Függelék 2. pont).
A szakmai információk áramoltatásában a rendezvényeken kívül továbbra is kiadványaink (a heti hírlevelek, a
Logisztikai Híradó szaklap, Üzleti Jelentések felmérés) és honlapunk (www.logisztika.hu) játszották a legfontosabb
szerepet.
Az MLBKT honlapjának publikus oldalain jelentősen növekedett a látogatottság, a növekedés részben az újonnan
létrehozott aldomainoknak volt köszönhető. 2013 első negyedévében elindult a kutatas.logisztika.hu, amin egy
felméréseket futtató alkalmazás működik, a masoddiploma.logisztika.hu, valamint az útdíj bevezetése kapcsán
létrehozott projektsite, az e‐utdij.logisztika.hu. További új felületként jelent meg az MLBKT online portfoliójában a
logisztikanapja.hu, amivel a Német Logisztikai Egyesület kezdeményezéséhez csatlakozva az áprilisi Logisztika Napja
programsorozatot támogatjuk.
A növekedés ellenére az oldal megújításra érett, mert mind stabilitásban, mind látvány és funkciók területén
elmarad a jelenlegi elvárásoktól. Az új oldal fejlesztésén már 2013 harmadik negyedévében elkezdtünk dolgozni.
Fontos megjegyezni, hogy a honlap látogatottságnak növekedése nem organikus fejlődés eredménye, hanem sokkal
inkább egy‐egy aktuális témára való gyors és hatékony reakció eredménye (pl. március 15‐i hóhelyzet logisztikai
hatása, e‐útdíjjal kapcsolatos gyors közlése).

Látogatottság

2009

2010

2011

2012

Látogatás

43929

58700

73147

80530

126072

36%

Egyedi látogatók

24499

36957

45637

51357

84671

39%

Oldalmegtekintés

102806

133710

146364

169188

293774

42%
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2013 Növekedés

Hírlevelek, tömeges kommunikáció: 2013‐ban összesen 221 különböző hírlevelet, eDM‐et vagy egyéb tömegesen
küldött levelet küldtünk ki. A hírlevelek megnyitási arányait, a linkek megnyitását részletesen monitorozzuk, aminek
segítségével folyamatosan fejleszteni tudtuk a tartalom menedzselését és kiküldések időzítését.
Tömegesen küldött
levelek, hírlevelek (féle)

Levelek száma

FB rajongók száma

2011

197

127484

384

2012

219

178273

1380

2013

221

215963

2200

Év

Facebook: 2013‐ban a Facebook oldalunk hatékony értékesítési csatornává nőtte ki magát a mérések szerint.
Leghatékonyabb Facebook‐posztunkat – amit a kongresszus promóciójával kötöttünk össze ‐ összesen 92160 egyedi
felhasználó látta a közösségi oldalon, 119654 alkalommal. A poszt 9536 különféle aktivitást váltott ki (kattintott,
lájkolt, megosztott vagy éppen a kongresszusra regisztrált).
Mivel a Facebook oldalunk közel tízszer annyi személyhez jutott el, mint a honlapunk, ezért érdemesnek tartjuk
néhány további adattal is kiegészíteni a fentieket.

Ennyi ember látta az oldal bejegyzéseit. (Egyedi felhasználók)

2013‐as
érték
818370

Bejegyzések összes megjelenése

A bejegyzéseket ennyiszer jelenítették meg. (Teljes szám)

1153213

Aktív felhasználók

Azok száma, akik a bejegyzésekben bárhová kattintottak.
(Egyedi felhasználók)

46809

A kattintások száma bárhol a bejegyzéseken. A
bejegyzéseket generáló kattintások az „Egyéb kattintások”
kategóriába számítanak bele. (Teljes szám)
Azoknak az embereknek a száma, akik kedvelték az oldalalt,
és valahol a bejegyzésekre kattintottak. (Egyedi felhasználók)

105220

Facebook Insights paraméter
A bejegyzések összes elérése

Bejegyzések fogyasztása

Az oldaladat kedvelő és a
bejegyzésekkel interakcióba lépő
emberek

Magyarázat

8400

Linkedin: 2013 nyarán indítottuk el az MLBKT Linkedin csoportját. Ezzel a lehetőséggel az MLBKT tagjainak
szeretnénk minél több kapcsolat felvételi lehetőséget biztosítani. Az oldalon szakmai kérdéseket lehet feltenni a
csoport tagjainak, amelyekre választ vagy segítséget vár, híreket, információkat, állásajánlatokat tehetnek a tagok
közzé. A csoporthoz kizárólag az érvényes MLBKT tagsággal rendelkezők csatlakozhatnak. Jelenleg 76 tagja van a
csoportnak.
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6. Kiadványok
Üzleti Jelentések
1995 óta minden hónapban megjelentetjük a Beszerzési Menedzser Indexet (BMI)
tartalmazó Üzleti Jelentéseket, mely széles körű médiapublicitást élvez.
A felmérést változatlanul saját hatáskörben végezzük és keressük a lehetőségeket
a válaszadói panel bővítésére és a megfelelő szponzor azonosítására.

Logisztikai Híradó

A Logisztikai Híradó szaklapunk a szakmai hírek közlésének
tekintetében sikeres évet tudhat maga mögött. Szerzőink
minden esetben nagy örömmel vették megkeresésünket, és
több esetben fordult elő, hogy szerkesztőségünket keresték
fel egy‐egy érdekes téma leközlésével. Olvasóinktól
folyamatosan pozitív visszajelzés érkezik hozzánk, melyből
újbóli megerősítést nyerünk, hogy jó úton haladunk.
Néhány érdekes témával, kérdéssel
felsorolása a teljesség igénye nélkül:

foglalkozó

cikk

Trendfigyelő rovatunkban foglalkoztunk a fuvarpiaccal, a
logisztikai ingatlanok bérleti díjaival; gyártástechnológiai
újdonságokkal; makropiaci trendekkel.
Körkérdés rovatunkban egy‐egy aktuális témát feszegettünk:
Eredményesség szűkülő piacon; Helytállni a nemzetközi
porondon; E‐útdíj; Beszerzési Benchmark felmérés;
Előretekintés a 2014‐es évre vonatkozóan és a 2013‐as év
összegzése
Fenntarthatósági rovatunkat is sikerült sok hírrel és cikkel
feltölteni. Foglalkoztunk a mindig aktuális hulladékgazdálko‐
dással, a GIFT projekttel, a környezetkímélő csomagolásokkal.
Körülnéztünk rovatunk érdekes témákkal gazdagodott:
ellátási lánc, kis‐ és középvállalkozások versenyképessége,
raklappiaci problémák, CEP piac.
De volt szó a lean office lehetőségeiről; a 3D nyomtatás
térnyeréséről; közbeszerzési jogszabályváltozásokról; az
etikus forrásteremtésről; a hazai fuvarozók helyzetéről is.
A Logisztikai Híradóban 2013‐ban megjelent írások összesítése
Lapszám

cikkek száma (db)

oldalszám

1. szám – 2013. február

16

56

2. szám – 2013. április

14

56

3. szám – 2013. június

13

52

4. szám – 2013. augusztus

11

44

5. szám – 2013. október

12

56

6. szám – 2013. december

14

60
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Eseti kiadvány
Logisztika a felsőfokú képzésben és a PhD felkészítésben III. (BCE – BMGE – ME – NKE)
Szerkesztette: Turcsányi Károly
Az MLBKT támogatásával és műszaki szerkesztésében jelent meg az MTA Logisztikai
Osztályközi Állandó Bizottságának legújabb kiadványa. A Bizottságnak ez a kiadványa a
logisztika akadémiai működésének egyik értékes és maradandó eredménye, a gyorsan
fejlődő logisztikai kultúra egyik „követe”.
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7. Díjak


Logisztikai Magiszter

Az MLBKT Elnöksége 2012 novemberi ülésén úgy határozott,
hogy megújítja a szakértői rendszerét és 2013‐tól önállóan
kívánja működtetni azt. Az új szakértői tanúsítást 2013.
februárban hirdettük meg a Logisztikai Magiszter néven.
A Logisztikai Magiszter rendszer célja olyan szakértői gárda
kialakítása, amely szakértelménél, a szakma iránti
elkötelezettségénél és kiemelkedő szaktudásánál fogva, szakmai
tevékenységük és munkájuk során a legmagasabb színvonalú
teljesítményt nyújtják, és elkötelezettek szakmai tudásuk
megosztására és átadására.
2013‐ban 11 szakember kapta meg a Logisztikai Magiszter címet.



Logisztikai Kiválóság Díj
A 2013. július végéig 4 pályázó jelentkezési lapja és egy oldalas
összefoglaló anyaga érkezett meg a Titkársághoz.
A bírálóbizottság (Gelei Andrea, BCE; Havacs Gábor, Pfizer és
Némon Zoltán, LEF) értékelte az ismertetőket és 2 pályázót kért fel
a teljes pályázati anyag elkészítésére. A beérkezett pályamunkák
közül az Logisztikai Kiválóság Díjat az SMR AMT Hungary Bt.
„Szerelősorok közvetlen kiszolgálási rendszerének (MDL)
kifejlesztése az SMR‐nél” című pályamunkája nyerte el.



Az Év Logisztikai Menedzsere 2013
díjat Urbán Attila, a CLAAS Hungaria Kft. ellátási lánc vezetője nyerte.
A díjat, a hagyományoknak megfelelően, az MLBKT éves kongresszusán vette át.



Az Év Beszerzési Menedzsere 2013
díjat Oláh Sándor, a Schneider Electric commodity managere kapta, melyet az MLBKT éves
kongresszusán vehetett át.



Diplomamunka pályázat
A 2013. augusztus végi beadási határidőig 20 (11 egyetemi és 9 főiskolai kategóriájú)
pályamunka érkezett be. A bizottság a bírálók véleménye alapján határozta meg a végső
sorrendet. Összesen 5 díjat osztottunk ki (MSc/Egyetemi kategóriában 1‐1 fő első, második és
harmadik helyezett, BSc/Főiskolai kategóriában 1 fő második és 1 fő harmadik helyezett). MSc
kategóriában 4, BSc kategóriában 3 pályázó dolgozata kapott dicsérő oklevelet.
A győztes diplomamunkákat a XXI. Logisztikai Kongresszuson egy‐egy 15 perces előadás
keretében mutathatták be a pályázók. A diplomamunkák összefoglalóját folyamatosan tesszük
közzé a Logisztikai Híradó számaiban.
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A 2013‐as díjazottak
Egyetemi /MSc helyezettek
I. helyezett
Tóth Norbert, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Az MTD Hungária Kft. beruházást követő üzemelrendezésének kialakítása a
vállalati anyagáramlás racionalizálása érdekében
II. helyezett
Görbe Szabina, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
Mennyit ér a fenntarthatóság? A szén‐dioxid kibocsátás és az
útrombolás mint externália, pénzügyi kimutatásba emelése egy konkrét üzleti szituáció példáján
III. helyezett
Tokár Lívia, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
Az additív termelés forradalma a termelésmenedzsmentben
Dicsérő oklevélben részesültek:
Bicsár Zsófi, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
Zöld beszerzés az elmélet és gyakorlat határán
Jóbi Zsanett, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
A karbantartás veszteségeinek csökkentése T‐cédulás rendszer bevezetésével
Mgr. Kaszová Csilla, Selye János Egyetem, Komárom, Gazdaságtudományi Kar
A Mahart Container Center versenyhelyzetének vizsgálata a tengerentúli magyar import áruforgalomban
Veres Miklós, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
A Waberer's International Zrt. stratégiai terve
Főiskolai /BSc helyezettek
I.helyezett
A Bíráló Bizottság 2013‐ban nem osztott ki I. helyezést.
II. helyezett
Szabó Gergely Dániel, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar
A közút‐vasút, illetve a közúti vízi kombinált fuvarozás helyzete a kibővült
Európai Unióban
III. helyezett
Pergel Balázs, Edutus Főiskola
Az RFID technológia kereskedelmi alkalmazása
Dicsérő oklevélben részesültek:
Kocsi Balázs, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar
Gyártási folyamat racionalizálása a Partner Pont Kft.‐nél
Koreczki Bálint, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar
Gyártási rendszerek és logisztika vizsgálata egy budapesti gépgyárban
Nika Tamás, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
A lean módszertan alkalmazása a Stora Enso Packaging Kft.‐nél
Különdíjat kapott:
Rácz Tamara, Tomori Pál Főiskola, Nemzetközi logisztika szak
Egy fejezet a magyar logisztikatörténetből, a Szigeti veszedelem egyes logisztikai aspektusai
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8. Kapcsolatok
Mint az a rendezvények és oktatás pontokból is kiderül, a tavalyi évben is folytatódott az együttműködés
„hagyományos” partnereinkkel: a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Logisztikai Egyeztető Fórum tagszervezeteivel
és a társszervezeteinkkel (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Magyar Térinformatikai Társaság, KÖVET, CSAOSZ
‐ Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség). Új együttműködési megállapodást kötöttünk 2012 végén a
ChinaCham Hungary Magyar‐Kínai Gazdasági Kamarával, melynek eseményein így tagjaink is ingyenes vagy kedvező
részvételi feltételekkel vehetnek részt.
Az akadémiai világgal való kapcsolatunk a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Osztályközi Bizottságán
keresztül valósul meg.
A Magyar Vámügyi Szövetséggel korábban már meglévő megállapodásunkat bővítettük ki. Az új együttműködési
megállapodás célja, hogy elsősorban vámszakmai kérdésekben elősegítsék tagjaik többlet‐információhoz jutását, ez
által piaci versenyképességének javítását, érdekeik hatékonyabb érvényre juttatását. A két szervezetet, a
mindkettőjüket érintő vámszakmai kérdésekben közös álláspont kialakítására törekednek. Az együttműködés során
közös szakmai rendezvényeket, oktatási, illetve továbbképzési programokat szerveznek. Az MLBKT‐n belül az
együttműködésben kiemelt szerepet tölt be Gyógyszeripari Tagozata.

Logisztikai Egyeztető Fórum
2006. március 21‐én jött létre a Logisztikai Egyeztető Fórum az MLBKT, MLE, MLSZKSZ (Magyarországi Logisztikai
Szolgáltató Központok Szövetsége), MSZSZ (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége) és az
MVSZ (Magyar Vámügyi Szövetség) alapításával. Tagsága 2010‐re kibővült a Közép‐európai Logisztikai Klaszterrel, a
Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztályával, a Magyar Hajózási Országos Szövetséggel, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarával és a Hungraillel, 2013‐ban pedig a Magyar Innovációs Szövetség csatlakozott a LEF‐
hez. Az ülés állandó meghívottjai az Iparfejlesztési Közalapítvány és az ITD. 2013‐ban a LEF soros elnöki tisztét Fülöp
Zsolt, az MLSZKSZ elnöke töltötte be.
A Logisztikai Egyeztető Fórum feladata, hogy a logisztikai szakma civil szervezeteinek a szakmát érintő fontosabb
kérdéseiben kialakított álláspontját és véleményét integrálja és ezt képviselje mindazon állami‐ és közigazgatási,
vállalkozói és civil szervezeti fórumokon, ahol a logisztikai szakmát érintő kérdések megvitatásra, döntés‐
előkészítésre vagy döntésre kerülnek. A LEF havonta ülésezik és teljes mértékben elfogadott partnere a Nemzeti
Fejlesztési Hivatalnak, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.
A LEF 2013‐as tevékenységét elsősorban a Középtávú Logisztikai Stratégia alakulása és az annak alakításában való
közreműködés határozta meg. Hosszú évek után ebben az évre végre több sikert könyvelhetett el a LEF.
Az előkészítő munkálatok 2013 áprilisában döntő szakaszba érkeztek. Annak érdekében, hogy a stratégia
kormányzati szinten is érvényesíthető legyen szükséges volt egy olyan kormányhatározat megszületése, amely
felszólít a stratégia kidolgozására. Ez a kormányhatározat 1157/2013 (III. 28.) számon megszületett, és felhívta a
nemzetgazdasági minisztert, hogy 2013. május 31‐i határidővel készítse el a magyar logisztikai ipar középtávú
stratégiáját a logisztikai ágazat szakmai szövetségeivel, valamint az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.‐vel
együttműködve.
A stratégia kidolgozásában az IFKA a meghatározó logisztikai szakmai szervezeteket összefogó Logisztikai Egyeztető
Fórummal közösen létrehozott munkabizottsággal működött együtt. A már hónapok óta folyó munka készültségi
állapota tette lehetővé, hogy a kormányhatározat megszületése és az anyag véglegesítése között lévő rövid időn
belül a stratégiát sikerült véglegesíteni, és a Nemzetgazdasági Minisztérium számára átadni.
A munka fontos állomását képezte a május 13‐án a budapesti Benczúr Hotelben tartott szakmai vitanap, ahol a
szakmai érdeklődők számára áttekintést adtunk a stratégia kialakításának menetéről, készültségi állapotáról, főbb
vonásairól, felépítéséről. Ezt megelőzően széleskörűen hívtuk fel a logisztika szakma szereplőit, hogy az anyagot
véleményezzék, és tegyenek javaslatot az abban megjelentethető témákra. A beérkező, valamint a szakmai
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vitanapon elhangzott vélemények elemzése, és a beépíthető javaslatok szerepeltetése alapján készült el a
minisztérium számára a társadalmi egyeztetés céljára átadott anyag.
A Logisztika ágazat szakpolitikai stratégiáját (2014–2020) a 1670/2013. (IX. 25) számú kormányhatározat
fogadta el.
A következő mérföldkő a LEF életében 2013 nyarán érkezett el. Egy‐másfél éves előkészítés után a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a teljes magyar logisztikai szakmát képviselő Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF)
2013. július 11‐én stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötött. Az együttműködés célja olyan jogszabályi
környezet megteremtése, amely hozzájárul az ország és a logisztikai szakma versenyképességéhez. A LEF tagjai a
közös munka során részt vesznek a logisztikai szektort érintő jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetésében, és
szakmai javaslataikkal segítik az NFM munkáját. A logisztikai szakma az együttműködés keretei között részt vesz a
közúti, vasúti és vízi közlekedést érintő jogszabálytervezetek véleményezésében és utólagos hatásvizsgálatában, a
közlekedési infrastruktúra fejlesztését elősegítő nézetek összegzésében, a közösségi közlekedésre vonatkozó
Európai Uniós irányelvek és határozatok nyomon követésében, valamint tudományos kutatások segítségével a
jogszabályalkotás elősegítésében is.
A LEF fő tevékenységét a 2013‐as év végétől napjainkig az képezi, hogy a kormány által elfogadott Középtávú
Logisztikai Stratégiában lefektetett akcióterveket beillessze a különböző operatív programokban szereplő
prioritástengelyekbe, és kidolgozza az azokhoz illeszkedő a projekt javaslatokat. A projektek szolgálhatnak alapul a
következő időszak támogatási pályázatainak kiírásához.
Az év során a másik olyan akció, amelyhez a LEF csatlakozott az EU stratégiai területfejlesztési célú programja a
DaHar (Danube Harbour Development‐ dunai kikötök fejlesztése) projekt. A projektben 23 partner vesz részt 6 EU‐s,
és 2 EU‐n kívüli országból. A projekt nevében ugyan csak a kikötők fejlesztése szerepel, de az általa meghatározott
fejlesztési irányvonalak kitérnek a dunai hajózás minden területére.

Nemzetközi kapcsolatok
Az alábbi nemzetközi szervezetekkel való szoros kapcsolat teszi lehetővé, hogy tagjainkat naprakész információkkal
láthassuk el a szakmában történő külföldi eseményekről, elért eredményekről, változásokról. Az ezeken a
kapcsolatokon keresztül nyújtott közvetlen szolgáltatásokon kívül az MLBKT számára igen fontos az a felhalmozott
tapasztalat és a mindennapi működésbe átültetett eljárás, módszertan, amit a hasonló külföldi szervezetek legjobb
gyakorlata alapján vezetünk be.
IFPSM (Beszerzési és Ellátásmenedzsment Világszövetség): Az MLBKT a Világszövetség több
tevékenységében vesz aktívan részt. Kőhegyi Anita 2009 óta tagja az IFPSM Elnökségének.
Megbízatását meghosszabbították a következő, 2014‐ig tartó ciklusra. Chikán Attila vezetése alatt
ismét megszerveztük a salzburgi nyári egyetemet, 2013‐ban immár a 18. alkalommal. Az ötnapos
eseményen 10 országból 15 PhD hallgató vett részt Salzburgban.
A világszervezeti tagság több, kétoldalú együttműködés, tapasztalatcsere alapja. A német tagszervezet (BME) éves
konferenciáján rendszeresen biztosítunk 1 ingyenes jegyet érdeklődő tagjainknak. (2013. június 26‐án került sor
Zürichben az egynapos rendezvényre, melynek címe “A költségcsökkentésen túl” és két fő fókusza a sikeresen
kontrollált költségek és az intelligens megtakarítások voltak.)
Ősszel Bangkokban került megrendezésre az IFPSM World Summit, ahol az MLBKT 3 képviselővel vett részt. A
kétnapos konferencia a beszerzés szakma aktuális kérdései mellett, interaktív workshopok formájában foglalkozott
a képzési programok kialakításával, a szakmai szervezetek vezetési kihívásaival, etikai kérdésekkel, gyakorló vállalati
vezetők bevonásával a szakmai közéletbe, a közösségi média felhasználásának lehetőségeivel.
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ELA (Európai Logisztikai Szövetség): Az elmúlt évben is magas szinten működtünk együtt
az Európai Logisztikai Szövetséggel (European Logistics Association). Kiss Pétert, az MLBKT
elnöke a Szövetség pénztárnoka és egyben a Végrehajtó Bizottság tagja. Ebben a
funkciójában felelős az ELA költségvetésének kidolgozásáért és végrehajtásáért, valamint
részt vesz az ELA közgyűlések és Board ülések közötti irányításában, a döntések
előkészítésében.
A Végrehajtó Bizottság (immár évek óta folyamatosan) beválasztotta Duma László elnökségi tagunkat és Kiss Pétert
az ELA Kiválóság Díjának zsűrijébe. Külön érdekesség, és a magyar zsűritagok munkájának színvonalát jelzi, hogy az
általuk legjobbaknak jelölt projektek kerültek végül a díjazottak közé.
A megújulás jegyében a Kiválóság Díj is nagyobb hangsúlyt kap, 2013‐tól nem az évenkénti Eurolog konferencia
egyik eseménye a díjátadó, hanem külön gálát szerveztek erre az alkalomra Brüsszelben, és a döntősök önálló mini‐
konferencián mutatták be sikeres projektjeiket. Erre a gálára az MLBKT tagszervezetei kedvezményes áron
mehettek el június 5‐én Brüsszelbe, aminek másnapján tagjaink meghívást kaptak az ELA és az EU Parlament
Minikonferenciájára, ahol Sergio Barbarino, a P&G főmérnöke az együttműködési lehetőségek az ellátási láncban
témában tartott előadást.
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9. Tagság
Az MLBKT tagsága némi növekedéssel, de nagyjából azonos szintet mutat az előző évekhez képest.
Az MLBKT‐nak 2014. március közepén 316 egyéni és 86 intézményi tagja volt, akiket 203 fő képviselt.

Év

Egyéni tag

Intézményi tag

2014. március 10.
2013. március 31.
2012. március 31.
2011. április 15.
2010. április 15.
2009. április 30.
2008. május
2007. május
2006. május
2005.
2004.

316
302
315
314
266
277
272
244
240
231
203

86 (203 képviselő)
83 (194 képviselő)
86 (212 képviselő)
85 (216 képviselő)
78 (192 képviselő)
67 (159 képviselő)
64 (143 képviselő)
58 (130 képviselő)
60 (125 képviselő)
40 (85 képviselő)
32 tag

10. Támogatóink 2013‐ban
BI‐KA Logisztika Kft.
Budapest Taxi
Hungaropharma Zrt.
Kinnarps
Kovács László
Logisztika Rendszertechnika Kft.
Magyar Posta Logisztika
Melinda Steel
Returpack Kft.
Richter Gedeon Nyrt.
SSI Schäfer Kft.
Xapt

Az MLBKT kongresszus hivatalos szállítója
A plenáris előadó hivatalos szállítója
Kiemelt tag
„Lean hangjai” szponzor – kongresszus
A Hallgatói Konferencia támogatása
Diplomamunka‐pályázat különdíj
Ezüst fokozatú szponzor – kongresszus
A Hallgatói Konferencia támogatása
A Hallgatói Konferencia támogatása
Diplomamunka‐pályázat támogatása
Arany fokozatú szponzor – kongresszus
Szekció szponzor‐ kongresszus

és akik személyi jövedelemadójuk 1%‐át az MLBKT‐nak ajánlották fel.
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