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Mit teszünk 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 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 válság utáni időszakban 2013-ban lassú növekedésnek indult Társaságunk. Elnökségünk
folyamatosan vizsgálta és elemezte a kialakult helyzet okait és a kilábalás lehetőségeit. Több
formában fordultunk tagjainkhoz, hogy feltárjuk, melyek azok a szolgáltatások, tevékenységek,
melyekre leginkább igényük van. Az elnökség kora tavaszra előrehozott választásokat
kezdeményezett, ezzel is kifejezve a változás iránti elkötelezettségét. Az év első hónapjai így
szervezetileg a választás előkészítésével, lebonyolításával és az új elnökség felkészítésével,
munkarendjének kialakításával teltek. Átszerveztük az elnökségi munkát, és a társaság kiemelt
területei (tagság, rendezvények, oktatás) élére alelnököket választottunk a feladatok és felelősségi
körök jobb meghatározása érdekében. Ezzel egyidejűleg igyekeztünk megoldani a másik kihívást: a
Társaság dokumentumainak megfeleltetését az új Civiltörvénynek és a Ptk.-nak.
Párhuzamosan természetesen szerveztük programjainkat a tagság és a szélesebb szakmai közönség
számára (ezekről a Függelék 1. és 2. pontjában olvashat részletesen), és készültünk a szakma
legnagyobb látogatottságú rendezvényére, az MLBKT őszi éves kongresszusra. A nagyobb
tömegeket mozgató események sorába csatlakozott a minden év áprilisának 3. hetében
megrendezésre kerülő „Logisztika Napja” (bővebben ld. 5. oldal) kezdeményezés.
Oktatási tevékenységünk legnagyobb eredménye a többéves fejlesztési folyamat eredményeként
kidolgozott moduláris képzési programunk meghirdetése volt. A program logisztikai ügyintézői és
ellátási lánc menedzsment tanúsítványok megszerzését teszi lehetővé, több alszint elvégzése után.
Az MLBKT képzések egységes rendszerben kezelésére létrehoztuk az SCM Tréning Központot, saját
honlappal, ahol magyar és angol nyelven is megtekinthetők képzési programjaink és az aktuális
időpontok. Képzéseink előnye, hogy bármelyik programot testre tudjuk szabni, és kihelyezetten
megtartani a vállalati igényeknek megfelelően.
Továbbra is sikerrel indítottuk a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös logisztikai és beszerzési
szakirányú képzéseinket. (Bővebben ld. 6. oldal)
A legjobb hazai gyakorlatra szakmai díjakkal – Az Év Logisztika Menedzsere, Az Év Beszerzési
Menedzsere, Logisztikai Kiválóság Díj és Logisztikai Magiszter tanúsítvány – hívjuk fel a figyelmet. A
2014-es díjazottakról részletesen a 12. oldalon számolunk be.
Az MLBKT a szakmai érdekérvényesítő képességét a Logisztikai Egyeztető Fórumon keresztül
gyakorolja (részletesen ld. 14. oldal). A 2014-es év az új ciklus pályázati kiírásaihoz való szakmai
javaslattétel jegyében zajlott.
Az idő szorításából a virtuális lehetőségek hasznosításával igyekszünk kitörni. Minden eddiginél
nagyobb volt aktivitásunk a közösségi oldalakon, az MLBKT Facebook oldalának kedvelői már 3200an vannak. 272 hírlevelet küldtünk eseményekről, szakmai hírekről, folyamatosan frissítjük a
honlapunkat és a kongresszus programja ismét elérhető volt mobil alkalmazáson keresztül. Ezen a
területen még vannak kiaknázatlan lehetőségeink, melyeket 2015 folyamán szeretnénk
megvalósítani. (Kommunikációnk részleteit a 9. oldalon olvashatja.)
Egyre több tagunk keres meg minket, hogy ajánlunk szolgáltatókat különböző témában (pl.
raktárfejlesztés, különböző termékek szállítása adott relációban). Független szakmai szervezetként
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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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
jellegét.

 A szervezet információs tőkéjének
hatékonyabb hasznosításával
professzionális kapcsolati
menedzsmentet valósít meg a
jelenlegi és potenciális tagság felé,
erősítve a tagságban a kompetens
szakmai közösséghez tartozás pozitív
élményét.

 Felelős társadalmi szerepvállalással
párosulva törekszik
véleményformáló szakmai
befolyásának és lobbi erejének
növelésére.

 Zavartalan működését továbbra is
döntően saját erőforrásból
finanszírozza, a fejlesztéshez
szükséges pénzügyi eszközök
biztosítása érdekében tudatosabb és
hatékonyabb pénzügyi
tevékenységet kíván folytatni.

2. Események
A 2014-es évben némiképp csökkent a
tagozatok aktivitása, három tagozat is
felfüggesztette működését. Mivel a tagozati
szerveződés egy plusz lehetőség a tagok
számára, így természetesnek tartjuk, hogy
érdeklődés és aktuális témák függvényében
jönnek létre és múlnak el aktivitások.
Programjainkon, melyek fő célja a
tapasztalatcsere és kapcsolatfelvétel, a
tavalyi évben is több ezer szakember vett
részt.
Az események felsorolása a Függelék 1.
pontjában található, itt csak három
eseményről számolunk be részletesebben.

Éves MLBKT Kongresszus
Az év legnagyobb eseménye továbbra is a novemberi, éves MLBKT kongresszus volt.
„Kapcsolatok hálójában – Logisztika, beszerzés 4.0” címmel a szakmai kérdéseken túlmutató értékekre, az emberi
kapcsolatok fontosságára irányítottuk a figyelmet. Olyan témákat kerestünk, melyekkel mindennap szembesülnek a
szakemberek, de érdemes azokat új szemszögből is megvizsgálni, beszélgetni róluk. 2014-ben újítottunk a
megszokott programszerkezeten, teljes konferencia nappá változtattuk az első, szerdai napot; módosítottunk a
részvételi díj struktúráján és ismét sokféle
szekciót, workshopot, sztárelőadót és
szórakoztató, kapcsolat-építő programot
kínáltunk a részvevőknek a kongresszus
három napján. 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, szerda este a
Momentán
Társulat
tolmácsolásában
nevethettünk
mindennapjaink kihívásain.
2014-ben összesen 609 fő regisztrált a három nap valamelyikére
vagy mindegyikére, közülük 74-en voltak valamely felsőoktatási
intézmény hallgatói.
A résztvevők összesen 249 különböző cégtől/szervezettől
érkeztek (2009-ben: 173, 2010-ben: 205, 2011-ben: 185; 2012ben 179, 2013-ban 210).
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A háromnapos rendezvény 21 plenáris és szekció ülésén, mintegy 65 előadás, kerekasztal-beszélgetés hangzott el.
Elfogadta meghívásunkat a beszerzési szakma guruja, Dr Peter Kraljič; aktuális kérdéseket feszegettünk az orosz
gazdasággal, a drónokkal vagy az akkor megjelenő EKAER-rel kapcsolatban. Csütörtökön pedig a hálózatok
természetben és vállalatok világában tapasztalt jellemzőivel ismerkedhettek meg a szakemberek. Az esemény egyik
csúcspontja a pénteki záró plenáris ülés volt, ahol neves magyar kkv-k vezetői meséltek, igen személyes
hangnemben arról, hogyan váltak mára sikeres vállalkozássá.
A tavalyi évhez képest 4,19-ről 4,3-ra nőtt a szekciókkal kapcsolatos átlagos elégedettség.

Országos Hallgatói Konferencia
A már hagyományos Országos Hallgatói Konferenciát az éves kongresszus első napjának délelőttjén, 2014.
november 12-én rendeztük Siófokon. Az MLBKT és tagvállalati támogatás biztosítása révén a hallgatói konferenciára
és a kongresszus első, illetve második napjának szakmai programjára ingyenesen meghívtuk a diplomamunka
pályázat győzteseit. Továbbá, a kongresszus első napjának szakmai programjaira ingyenesen fogadtuk a
felsőoktatási intézmények érdeklődő diákjait. A kongresszus további napjaira jelentkezőknek kedvezményes,
önköltséges részvételi feltételeket biztosítottunk.
Ennek eredményeként a konferencián, valamint a kongresszus további szakmai napjain összesen 74 egyetemi és
főiskolai hallgató vett részt. Mindez jó
lehetőséget kínált arra, hogy a nappali
tagozatos logisztikus hallgatók, oktatók,
illetve részt vevő gyakorló szakemberek
megismerhessék egymást; tájékozódjanak a
szakma mélységeiről, lehetőségeiről és a
döntéshozók
elvárásairól
a
fiatal
szakemberekkel szemben.
A 2013-as sikeres fogadtatás után, az
interaktivitás jegyében ismét tematikus
asztalokat szerveztünk. A Lőrincz Péter
Diplomamunka Pályázat eredményhirdetése
és a két kategória győztes előadása után a
hallgatók a kerekasztalok mellett gyakorlati
szakemberekkel kis csoportokban és
kötetlenül beszélgethettek.
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A Logisztika Napja 2014
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. A siker osztatlan immár harmadik éve és országszerte 10 magyar település 19 különböző eseménnyel
vett részt április 10-én a Logisztika Napja 2014 programsorozatán.
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 közreműködő cégek, szervezetek Budapesten és az
agglomerációban, valamint Debrecenben, Dunaújvárosban,
Győrben, Miskolcon, Szolnokon és Záhonyban is szerveznek
programokat. Előadást tartott többek között Paul Lacourbe
a Budapesti Gazdasági Főiskolán, Mérő László a Szolnoki
Gazdasági Fórumon. Nyílt nap volt Dunaújvárosban, a
legnagyobb forgalmú hazai kikötőben, a debreceni
repülőtéren és a záhonyi Eperjeske átrakónál. A Logisztika
Napja zárásaként a fővárosi Kocka Bárban találkozhattak
egymással a szakemberek a GS1 Magyarország jóvoltából.

Regionális programok
Bár vállalatlátogatásaink során több vidéki helyszínre is ellátogatunk, tavaly elnökségünk egyik kiemelt prioritása
volt, hogy építve erős bázisunkra a szolnoki régióban, az első félévben több egynapos konferenciát szerveztünk
Szolnok után Kecskeméten és Jászberényben. A szakmai témák mellett rövid előadásban bemutattuk az MLBKT
tevékenységét is. Ennek folytatásaként szeptember 19-én Audi vállalatlátogatással egybekötött konferenciát
szerveztünk Győrben „Szenvedélyünk a logisztika” címmel. A programokat 2015-ben is folytatjuk.
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3. Oktatás
Az MLBKT oktatási tevékenységét a folyamatos fejlesztések és a lehetőségek, piaci igények figyelemmel kísérése
jellemzi.
A 2014-es év nagy eredménye, hogy ősszel nyilvánosság elé tártuk a többéves fejlesztési folyamat eredményeként
megszületett moduláris képzési programunkat és meghirdettük SCM Tréning Központ néven az MLBKT képzésekkel
foglalkozó egységét.
Ezúton is köszönet illeti a fejlesztőcsapatot, akik több éven keresztül működtek közre a koncepció kidolgozásában és
a képzési szintek meghatározásában. A csapat külsős tagjai: Dr. Gelei Andrea (BCE), Dr. Demeter Krisztina (BCE), Dr.
Vörösmarty Gyöngyi (BCE), Dr. Bóna Krisztián (BME/Adversum Kft.) és Némon Zoltán.
A képzéseken részvevők különböző szintű MLBKT képesítéseket szerezhetnek, de lehetőség van egyetlen modul
elvégzésére is, meghirdetett képzések vagy kihelyezett, vállalati igényekre szabott formában.
Képzési modul

Képesítés

Megszerezhető igazoló irat

Termelési és minőségügyi
ismeretek
Raktározási ismeretek
Szállítmányozási és fuvarozási
ismeretek

Logisztikai ügyintéző

MLBKT logisztikai ügyintézői tanúsítvány

Ellátási lánc tervező

MLBKT ellátási lánc
tervezési tanúsítvány

Ellátási lánc
folyamatfejlesztési
menedzser

MLBKT ellátási lánc
folyamatmenedzsment
tanúsítvány

Vámismeretek
Veszélyes áru ismeretek
Logisztikai folyamatok
menedzsmentje
Termeléstervezés- és szervezés
Készlettervezés
Kereslettervezés
Szállítástervezés
Ellátási lánc menedzsment
Minőségmenedzsment
Folyamatfejlesztés és lean
menedzsment
Raktározás menedzsment
Logisztika informatikai támogatása

MLBKT ellátási lánc
menedzsment
tanúsítvány

Logisztikai szolgáltatások, globális
logisztika
Logisztikai kontrolling

Logisztikai kontrolling
szakértő

Logisztikai kockázatmenedzsment

Logisztikai kockázatkezelési
menedzser

Vezetői kompetenciák és
szervezetfejlesztés

-

-

Képzési palettánkon 45 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 indított Nemzetközi
disztribúció szakirányú továbbképzés.
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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 áprilisban és májusban,
ahol az érdeklődők részt vehettek 1-1 órán, majd utána kérdéseket tehettek fel a szervezőknek.
Szakmai továbbképzések, tréningek területén is nagy a verseny. Fokozott az érdeklődés a kihelyezett vállalati
tréningek iránt, viszont a nyílt képzések közül nem sikerült minden tervünket megvalósítanunk. A megvalósult
képzések részletes felsorolása a Függelék 4. pontjában található.

A részvevők számának alakulása képzéstípusok szerint
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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.
A 2014-es év során ismét több alkalommal kérdeztük meg tagjainkat, partnereinket felmérések, kérdőívek
formájában, amelyek eredményeit a Logisztikai Híradóban és a honlapon tettük közzé. A témák között szerepelt
például a beszállító-váltás kihívásai vagy a pályakezdőkkel kapcsolatos vállalati tapasztalatok.
Az MLBKT 2014-ben saját kérdőíves kutatással vizsgálta az ellátási lánc menedzsment területén dolgozók bérének és
juttatásainak alakulását. A felmérésben összesen 1467-en vettek részt, az adattisztítást követően végül 564
választ vettünk figyelembe az elemzésnél.

Átlagos bruttó munkabérek a logisztikai és beszerzési területen 2013 decemberében
Iskolai végzettség

Átlagos bruttó bér Elégedettség a
karrierjével*

Elégedettség a
munkahelyével*

Általános iskola
Középfokú végzettség érettségi
nélkül

136 000 Ft

3

3,5

206 000 Ft

3,2

3,5

Középfokú végzettség érettségivel

253 000 Ft

3,2

3,3

Középfokú OKJ

275 000 Ft

3,4

3,5

Felsőfokú OKJ

319 000 Ft

3,3

3,4

BA vagy BSc

339 000 Ft

3,5

3,4

MA vagy MSc

460 000 Ft

3,7

3,5

PhD

543 000 Ft

3,8

4

Egyetem

558 000 Ft

3,8

3,8

Főiskola

570 000 Ft

3,5

3,5

Másoddiploma
706 000 Ft
*Az iskolai osztályzatoknak megfelelően, 1-től 5-ig osztályozhatták
elégedettségüket a válaszadók.

3,7

3,6

b) Gyakornoki program és állásközvetítés
Az MLBKT kiemelt figyelmet fordít a felsőoktatásban logisztikát hallgató fiatalok szakmai életbe történő
bevezetésére. Ezt szolgálja 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. Harmadik éve folytatjuk a gyakornoki programot, 2014-ben a meghirdetett 4
gyakornoki helyre 53 hallgató jelentkezett az adatbázisunkba.
Hírlevelünk közkedvelt rovatává váltak az álláshirdetések (minden heti hírlevél végén legalább 5-8 hirdetés
található, illetve adatbázist nyitottunk álláskeresők számára. A 2015-ös év feladata ezen szolgáltatás kereteinek
kidolgozása és széleskörű meghirdetése.
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5. Kommunikációnkról
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) és a közösségi média
játszották a legfontosabb szerepet. Fontos előrelépés, hogy a 2014-es évben CRM-rendszert vezettünk be a
hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében.
Az MLBKT honlapja 2014-ben megújult, ezzel együtt az mlbkt.hu domainről a logisztika.hu-ra költözött. Bár a
kiugróan magas 2013-as látogatottságot nem sikerült megismételni, az év utolsó hónapjára – az EKÁER-rel
kapcsolatos cikkek olvasottsága miatt - rendkívüli eredmények születtek. Fontos megjegyezni, hogy a honlap 2013as 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 hírek
gyors közlése).

Honlap látogatottság
Oldalmegtekintés

2009

2010

2011

2012

2013

2014

102806

133710

146364

169188

293774

269040

Hírlevelek, tömeges kommunikáció: 2014-ben összesen 272 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.
Facebook: 2014-ben a Facebook oldalunk tovább növekedett. Az év során pontosan 1000 új rajongó csatlakozott a
már meglévő 2200 mellé. Egyre növekszik a követők aktivitása is.
LinkedIn: a 2013 nyarán indított zárt Linkedin csoport egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem
indultak spontán „beszélgetések” az MLBKT tagok között. Bízunk benne, hogy a későbbiekben ez változni
fog. Jelenleg 110 tagja van a csoportnak.

Tömegesen küldött levelek,
hírlevelek (féle)

Levelek
száma

LinkedIn
csoporttagok

FB rajongók
száma

2011

197

127484

0

384

2012

219

178273

0

1380

2013

221

215963

74

2200

2014

272

278401

110

3200

Év
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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
Az MLBKT szaklapja sikeres tavalyi évet tudhat
maga mögött. Ez a siker több oldalról is
megmutatkozott: új rovatok indításával sikerült a
szakmai tartalmat színesítenünk; nőtt az újság
olvasottsága; korábbi hirdetőinket megtartva, új
hirdetőket is sikerült megnyernünk; olvasóinktól
több ízben kaptunk pozitív visszajelzést. Néhány
érdekes témával, kérdéssel foglalkozó cikk
felsorolása a teljesség igénye nélkül:
Interjúk: A tavalyi évben sikerült olyan magyar
tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások
vezetőit bemutatni, akik több évtizedes kitartó
munkával más vállalkozások számára is
példaértékű eredményeket értek el. Interjút
készítettünk Peter Kraljic-csal, akit plenáris
előadóként
is
köszönthettünk
az
őszi
kongresszuson.
Elemzések-kutatások rovatunk színes palettái
között olvashattunk a leanről, az anyagáramlás,
gyártási
folyamat
racionalizálásáról,
karbantartási folyamatokról, azok veszteségének
csökkentéséről,
zöld
közbeszerzésről,
versenyhelyzet felmérésről az áruszállítási
piacon, menedzsment kihívásokról a kkv-k
körében, az értékesítés- működéstervezés
vizsgálatáról.
Gyógyszerlogisztika című új rovatunkban az
MLBKT Gyógyszeripari Tagozat gondozásában
cikksorozat indult speciális gyógyszeripari
logisztikai megoldások bemutatására.
CEP piac rovatunkban közelebbről megismerhettük a legjelentősebb belföldi CEP piac
vezetőit, felvállaltan nem szakmai, hanem
személyes, civil énjüket állítva a beszélgetés
középpontjába.
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Jogi háttér rovatunk indításával aktuális jogszabályi változásokról nyújtottunk tájékoztatást olvasóinknak. Volt szó a
fizetési határidőkről a régi és új Ptk. tükrében, a felnőttképzésben bekövetkezett változásokról, a veszélyes áru
szállításban bekövetkezett módosításokról, kiegészítésekről, stb.
Szakértőink tollából rovatunk érdekes témákkal látta el olvasóinkat: a mindig aktuális raklap kérdéssel (Melyik az
igazi?), city logisztikával, a leannel, az áruszállítás helyzetéről lakott területen belül, vevői igények kielégítéséről.
Körkérdés rovatunk segítségével betekintést kaphattunk a logisztikusok és beszerzők fizetéseibe; a pályakezdő
logisztikusoktól elvárt kompetenciákba, amelyek meghatározásában a vállalati szakemberek voltak segítségünkre.
Tudósítás rovatunk számos hazai rendezvényről, projektről adott számot.
Foglalkoztunk még fenntarthatósági kérdésekkel, raktári szolgáltatások alakulásával, energiatrendekkel.
Pályázatfigyelő rovatunk indításával az aktuális pályázati lehetőségekről szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat.

A Logisztikai Híradóban 2014-ben megjelent írások összesítése
Lapszám

Cikkek száma
(db)

Oldalszám

1. szám - 2014. február

13

48

2. szám - 2014. április

14

60

3. szám - 2014. június

19

68

4. szám - 2014. augusztus

11

40

5. szám - 2014. október

14

52

6. szám - 2014. december

9

52
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7. Díjak


Logisztikai Magiszter

Az MLBKT Elnöksége 2012 novemberi ülésén úgy
határozott, hogy megújítja a szakértői rendszerét és 2013tól 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.
2014-ben 2 szakember szerezte meg a Logisztikai Magiszter címet.



Logisztikai Kiválóság Díj
A 2014. július végéig 4 pályázó jelentkezési lapja és
egy oldalas összefoglaló anyaga érkezett meg a
Titkársághoz.
A bírálóbizottság (Gelei Andrea, BCE; Koch Bálint,
Heineken és Kiss Péter, az MLBKT volt elnöke)
értékelte az ismertetőket és 3 pályázót kért fel a
teljes pályázati anyag elkészítésére. A beérkezett
pályamunkák közül a 2014-es Logisztikai Kiválóság
Díjat az Robert Bosch Power Tool Kft. „Logisztika –
ízlés szerint” című pályamunkája nyerte el.



Az Év Logisztikai Menedzsere 2014
díjat Gerencsér Szilárd, Head of Supply Logistics,
Microsoft nyerte (baloldali képen).
A díjat, a hagyományoknak megfelelően, az MLBKT
éves kongresszusán vette át.



Az Év Beszerzési Menedzsere 2014
díjat Juhász Péter, a ZF Hungária Kft. stratégiai
beszerzési vezetője kapta, melyet az MLBKT éves
kongresszusán vehetett át (a jobboldali képen).

Az MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázata
A 2014. augusztus végi beadási határidőig 26 (18 egyetemi/MSc és 8 főiskolai/BSc kategóriájú, az összes közül 4
levelező) pályamunka érkezett be. A bírálóbizottság (Bányai dr. Tóth Ágota, Prezenszki József, Vörösmarty
Gyöngyi) a bírálók véleménye alapján határozta meg a végső sorrendet. Összesen 6 díjat osztottunk ki
(MSc/Egyetemi kategóriában 1-1 fő első, második, valamint megosztott harmadik helyezést, BSc/Főiskolai
kategóriában 1 fő második és 1 fő harmadik helyezést). MSc kategóriában 3, BSc kategóriában 1, levelező
kategóriában 1 pályázó dolgozata kapott dicsérő oklevelet.
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A győztes diplomamunkákat a22. MLBKT Kongresszuson egy-egy 15 perces előadás keretében mutathatták be a
pályázók. A diplomamunkák összefoglalóját folyamatosan tesszük közzé a Logisztikai Híradó számaiban.

A 2014-es díjazottak
MSc kategória:
I. helyezett
Katona Attila Imre / Pannon Egyetem
Kockázatalapú többváltozós szabályozókártya kidolgozása a Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt.-nél
II.helyezett
Szalai Anna / Budapesti Corvinus Egyetem
A vezetés nélkülözhetetlen eszköze: az értékesítés- és működéstervezés
III. helyezett - megosztott
Veres Péter / Miskolci Egyetem
Harmony Search algoritmus alkalmazása anyagáramlási feladatok tervezésénél
Fésüs Norbert / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Alkalmazás fejlesztése cikkelemek raktári tárolótéren történő optimális elhelyezéséhez
Dicsérő oklevél
Dejcző Balázs / Budapesti Corvinus Egyetem
Lean folyamatfejlesztés High Mix - Low Volume gyártási környezetben
Dóri Tamás Hunor / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A televíziós és műsorgyártási folyamatok logisztikai szempontú elemzése, értékelése és optimalizálása
Kása Nikolett Éva / Pannon Egyetem
A hullámpapírdobozok listájának méret-felülvizsgálata a Continental Automotive Hungary Kft.-nél

BSC kategória:
I.helyezett
A Bíráló Bizottság 2014-ben nem osztott ki I. helyezést.
II. helyezett
Tungli Borbála / Nemzeti Közszolgálati Egyetem
A Magyar Honvédség beszerzési rendszere és annak alkalmazása a külföldi szerepvállalások során
III. helyezett
Kurucz Beáta / Általános Vállalkozási Főiskola
A vonalkódos dokumentumazonosítás alkonya, a rádiófrekvenciás azonosítás és nyomon követés hajnala
Dicsérő oklevél
Német Gyöngyi / Szolnoki Főiskola
Experiences of the Hungarian electronic toll system
Levelező kategória
Dicsérő oklevél
Kuthy Péter / Pannon Egyetem
A komissiózás optimalizálása a megfelelő betárolási stratégia kialakításával
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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, ChinaCham).
Az akadémiai világgal való kapcsolatunk a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Osztályközi Bizottságán
keresztül valósul meg.

Logisztikai Egyeztető Fórum
A LEF 2014. évi tevékenységének középpontjában – az egyes kisebb jelentőségű aktuális feladatok mellett - az a
munka állt, amely a Kormány által elfogadott „Középtávú logisztikai stratégia” fejlesztési javaslatainak további
kibontását jelentette. A logisztikai fejlesztéseket érintő különböző operatív programok az év elejére csak prioritási
tengelyek szintjéig készültek el. Ahhoz viszont, hogy a logisztikai stratégiában meghatározott fejlesztések megfelelő
forrástámogatást kapjanak az egyes prioritási tengelyekbe illeszkedő további bontást el kellett készíteni a következő
részletezéssel:
Prioritási tengely – Intézkedések – Projektek – Pályázatok
A kormányzati szervekkel való koordinált együttműködés érdekében megbeszélést kezdeményeztünk a logisztikai
fejlesztésekben érintett kormányzati szervekkel. A kormányzati szervek - hasonlóan, mint a stratégia kidolgozásánál
- szívesen fogadták azt az ajánlatunkat, hogy a logisztikai projekteket az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
(IFKA) koordinálásával a Logisztikai Egyeztető Fórum dolgozza ki.
Elkészítettük az egyes intézkedésekhez illesztett projekt javaslatainkat, és ezeket bemutattuk az IFKA és az MLBKT
által október 16-án szervezett mini konferencián.
Ugyancsak elkészítettük a 2014-2020 tervezési ciklusban kiírandó logisztikai fejlesztési tárgyú pályázatok szakmai
tartalmára vonatkozó javaslatainkat, amelyet az IFKA közvetítésével eljuttattunk a pályázatkiírásokat készítő NGMhez.
Továbbra is szoros kapcsolatban kívánunk maradni a logisztikai szakma szempontjából legjelentősebb két
minisztériummal, az NGM-mel, illetve az NFM-mel. Ez utóbbival 2014-ben megújításra került a stratégiai
együttműködési megállapodás, és kezdeményeztük az NGM felé is hasonló együttműködés kialakítását.
Az év második felének kiemelt témája volt az EKAER rendszer bevezetésével kapcsolatos véleményezések,
észrevételek, javaslatok kidolgozása. Mivel ez a szabályozás a LEF tagszervezetei közül többek tagságát érinti,
számos konferencia és egyéb rendezvény került megszervezésre, amelyeken igen nagyszámú érdeklődő mondta el
észrevételeit és ezeket egybegyűjtve továbbítottuk a kidolgozó NGM és a végrehajtó NAV felé.

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.
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IFPSM (Beszerzési és Ellátásmenedzsment Világszövetség): Az MLBKT a Világszövetség több
tevékenységében vesz aktívan részt. Kőhegyi Anita 2009 óta tagja az IFPSM Elnökségének.
Megbízatása 2014 év végéig tart.
Az IFPSM elsősorban a szakmai társaságok szervezete, így számos lehetőséget biztosít az éves
európai és globális találkozókon a fejlett társaságok tapasztalatainak megismerésére, kétoldalú
kapcsolatok kialakítására, nemzetközi kapcsolatok mozgósítására (egy ilyen kapcsolatnak köszönhető pl. Peter
Kraljic meghívása is). Vannak viszont alkalmak, amikor az IFPSM nagysága révén tud kedvezőbb feltételeket elérni és
így hozzáférést szerezni különböző webináriumokhoz, melyek tagjaink számára is elérhetővé váltak.
A német tagszervezet (BME) éves konferenciáján rendszeresen biztosítunk ingyenes jegyeket érdeklődő tagjainknak.

ELA (Európai Logisztikai Szövetség): Az elmúlt évben is magas szinten működtünk együtt az
Európai Logisztikai Szövetséggel (European Logistics Association). Kiss Péter, az MLBKT volt
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.
Nagy dicsőség volt számunkra, hogy az MLBKT Kiválóság Díjának 2013-as győztesét, az SMR projektjét beneveztük az
európai versenybe, és bekerültek a legjobb 6 pályázat közé. Az ELA kiválóság díját ugyan nem ők kapták meg, de
elnyerték a díjátadón a legjobb prezentáció díját, melyet 150 neves és jelentős, a rendezvényen részt vett logisztikai
szakember szavazott meg. Az MLBKT a díjátadó konferenciára és az azt követő fogadásra 10 partnerét hívhatta meg
ingyenesen, akik az európai logisztikai üzleti élet meghatározó szereplőivel építhettek kapcsolatot.
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9. Tagság
Az MLBKT tagsága némi növekedéssel, de nagyjából azonos szintet mutat az előző évekhez képest.
Az MLBKT-nak 2015. január 31-én 348 egyéni és 88 intézményi tagja volt, akiket 212 fő képviselt.
Év

Egyéni tag

Intézményi tag

2015. január 31.

348

88 (212 képviselő)

2014. március 10.
2013. március 31.

316
302

86 (203 képviselő)
83 (194 képviselő)

2012. március 31.
2011. április 15.

315
314

86 (212 képviselő)
85 (216 képviselő)

2010. április 15.
2009. április 30.

266
277

78 (192 képviselő)
67 (159 képviselő)

2008. május
2007. május

272
244

64 (143 képviselő)
58 (130 képviselő)

2006. május
2005.

240
231

60 (125 képviselő)
40 (85 képviselő)

2004.

203

32 tag

10. Támogatóink 2014-ben
Alcufer Kft.

Az MLBKT győri konferenciájának támogatója

BI-KA Logisztika Kft.

Az MLBKT 22. kongresszus hivatalos szállítója
A Hallgatói konferencia támogatója

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Az MLBKT 22. kongresszusának szekciószponzora
Béres Gyógyszergyár Zrt.

A Hallgatói konferencia támogatója

Esselte Kft.

MLBKT működésének szponzorációja (irodaszerek)

HO-MÁHR Trans Kft.

A Hallgatói konferencia támogatója

Hungaropharma Zrt.

MLBKT kiemelt tag

IBCS Hungary Kft.

Az MLBKT 22. kongresszusának szekciószponzora

J&J Center Kft.

Az MLBKT 22. kongresszusának szekciószponzora

Kinnarps
Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Hungária Kft.

Az MLBKT 22. kongresszusának szekciószponzora
A Hallgatói konferencia támogatója

Magyar Posta Zrt.

Az MLBKT 22. kongresszusának ezüst fokozatú szponzora

MOL Nyrt.

Az MLBKT 22. kongresszus támogatása (MOL benzinkártya)

Richter Gedeon Nyrt.

Diplomamunka pályázat támogatása

SSI Schäfer Kft.

Az MLBKT 22. kongresszusának arany fokozatú szponzora

Trans-Sped Kft.

A Hallgatói konferencia támogatója

Xapt Hungary Kft.

Az MLBKT 22. kongresszusának ezüst fokozatú szponzora

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