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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 a
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 a következő nemzedékek
jövőjét.

1. A legfontosabb eredmények rövid áttekintése
2014 a változások és a megújulás útjára lépés éve volt. 2015-ben elkezdtek beérni a változások és
kikristályosodni az irányok, merre érdemes a Társaságnak továbbfejlődni. 2015-ben
összekovácsolódott az új elnökség, és a megszokott szolgáltatások nyújtása mellett új programokat
is szerveztünk, elsősorban vidéken, egyelőre ugyanakkora erőforrás közreműködésével. Az év
folyamán világossá vált, hogy a növekedéshez további erőforrásokat kell biztosítanunk és
felülvizsgálni jelenlegi folyamatainkat. Ez a feladat a 2016-os évre vár.
Az év első hónapját, az első munkanaptól kezdve az EKÁER határozta meg. A második hét hétfőjén
610 fő számára rendeztünk konferenciát, hogy segítsük a szakemberek tájékoztatását az egymásnak
ellentmondó elvárásokról. Párhuzamosan természetesen szerveztük programjainkat a tagság és a
szélesebb szakmai közönség számára (ezekről a Melléklet 1. pontjában olvashat részletesen), és
készültünk a szakma legnagyobb látogatottságú rendezvényére, az MLBKT őszi éves kongresszusára.
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. Bár a program logisztikai ügyintézői
és ellátási lánc menedzsment tanúsítványok megszerzését teszi lehetővé, jellemzően egyelőre
inkább a modulokra külön-külön van inkább nagyobb érdeklődés. 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. 7 és 19. 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
2015. évi díjazottakról részletesen a 13. oldalon számolunk be.
Az MLBKT a szakmai érdekérvényesítő képességét a Logisztikai Egyeztető Fórumon keresztül
gyakorolja (részletesen ld. 15. oldal). A 2015-ös év is a kiírandó pályázatokhoz 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 4500an vannak. 287 hírlevelet küldtünk eseményekről, szakmai hírekről, honlapunkat a
www.logisztika.hu oldalt, folyamatosan frissítjük információkkal.
Egyre több tagunk keres meg minket, hogy ajánljunk 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
2014-2016
 Versenyképes feltételekkel nyújt
valamennyi tag és nem tag számára
élvonalbeli, kiemelkedő minőségű, a
szervezet által képviselt
szakterületeken általános és
speciális szolgáltatásokat.

 A szervezet által képviselt
szakterületeken
kompetenciaközpontként működik.

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

 Értékhordozó és értékformáló
felelős társadalmi szerepvállalással
tudatosan erősíti véleményformáló
szakmai befolyását és lobbi erejét.

 Tudatos és hatékony pénzügyi
tevékenységgel biztosítja a szervezet
önfenntartó működését.

2. Események
A 2015. év első hónapjait az EKÁER bevezetésével kapcsolatos nehézségek határozták még. Az MLBKT addigi
legnagyobb, 1 hét alatt szervezett konferenciáját tartottuk meg január 2. hetében 610 részvevő számára. A
következő hetekben hírlevelekkel és telefonos segítséggel próbáltuk segíteni a vállalatok munkatársait. Az EKÁER-es
hírlevünkre több mint 5500 feliratkozás érkezett.
Az év folyamán a regionális jelenlét növelése érdekében 2 vállalatlátogatással egybekötött, egynapos eseményt is
szerveztünk Egerben és Debrecenben.
Tagozataink aktivitása jellemzően vállalatlátogatások és worskhopok formájában nyilvánult meg. Míg a Beszerzési
Vezetők Klubja, a Gyógyszeripari és a Lean Tagozat több eseményt is szervezett, némiképp csökkent az Ifjúsági és az
Oktatói tagozat aktivitása. 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. A csökkenő
eseményszám
az
alacsonyabb
tagozati aktivitás eredménye.
Programjainkon, melyek fő célja a
tapasztalatcsere és kapcsolatfelvétel
lehetőségének megteremtése, a
tavalyi évben is több ezer szakember
vett részt.
Az események felsorolása a Melléklet
1. pontjában található, lentebb csak
három eseményről számolunk be
részletesebben.

 Az MLBKT éves kongresszus
Az év legjelentősebb eseménye továbbra is az MLBKT novemberi éves kongresszusa.
„Tour de Logisztika – A beszerzéstől a
fogyasztóig” címmel a közös tekerés
örömére és nehézségeire igyekeztünk
utalni.
A
kongresszus
végére
sokakban fogalmazódott meg a
gondolat, hogy lépést kell tartani a
technológiai innovációkkal, de az
ellátási
lánc
szereplői
közötti
együttműködés csak akkor sikeres, ha
a humán interfész, azaz az emberi
kapcsolataink is jól működnek. Akut
és súlyos kérdések is felmerültek a
kongresszuson, olyanok, amelyek
túlmutatnak a logisztikusok és a
beszerzők napi rutinjain.
A rendezvény szerkezetét illetően
folytattuk a 2014-ben megkezdett
irányt, azaz teljes konferencia nappá
alakítva az első, szerdai napot; és
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ismét sokféle szekciót, workshopot, sztárelőadót és szórakoztató, kapcsolatépítő programot kínáltunk a
részvevőknek a kongresszus három napján. A háromnapos rendezvény 18 szekció és 3 plenáris ülésén, mintegy 55
előadás, kerekasztal-beszélgetés hangzott el.
2015-ben összesen 536 fő regisztrált a három nap valamelyikére vagy mindegyikére, közülük 81-en voltak valamely
felsőoktatási intézmény hallgatói.
A résztvevők összesen 239 különböző cégtől/szervezettől érkeztek (2009-ben: 173, 2010-ben: 205, 2011-ben: 185;
2012-ben 179, 2013-ban 210; 2014-ben 249).

Szerdán a magyar gazdaság állapotát vizsgálta Chikán Attila makrogazdasági és Lakatos Péter vállalati, „alulnézeti”
oldalról. Csütörtökön az emberi kapcsolatok témakörében a pletyka szerepét mutatta be a vállalati szervezetben
Szvetelszky Zsuzsanna. A záró plenáris ülésen elengedhetetlennek tartottuk, hogy az előző hónapok és várhatóan a
jövő egyik kulcskérdését, a menekültügy hazai és európai hatását jártuk körbe szakértőinkkel, Feledy Botonddal,
Lakatos Júliával és Radó Istvánnal.
A részvevők elégedettségét mutatja, hogy 93%-nak felelt meg a rendezvény az előzetes elvárásainak és 97%-uk
tervezi, hogy a következő évben is eljön.
A sikerhez hozzájárult, hogy szervezésünkben tavaly először az előadók szabadon választhatóan részt vehettek egy
felkészítő tréningen. A kezdeményezés meghozta az eredményt: sokkal magasabb elégedettségi mutatókat tudtak
elérni azok a fellépők, akik részt vettek a tréningen. Köszönet illeti ezért a tréning vezetőit, Kosztolányi Jánost, dr.
Kovács Beátát és Fésüs Norbertet.

Országos Hallgatói Konferencia
A már hagyományos Országos Hallgatói Konferenciát az éves kongresszus első napjának délelőttjén, 2015.
november 11-én rendeztük Balatonalmádiban. 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.
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Ennek
eredményeként
a
konferencián,
valamint
a
kongresszus további szakmai
napjain összesen 81 egyetemi és
főiskolai hallgató vett részt 11
felsőoktatási intézmény képviseletében. 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 2014-es 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. A beszélgetések témái a következők voltak: a beszerzés kérdései, raktár- és
készletgazdálkodás, szállítmányozás és fuvarozás, folyamatfejlesztés és lean menedzsment, álláskeresésalkalmazott munkaerő-piaci technikák.

 A Logisztika Napja 2015
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 azóta
is, 2015-ben országszerte 10 magyar településen 24 különböző eseményen vehettek
részt április 16-án az érdeklődők.
A logisztika a gyártó, termelő vállalatok életében is kulcsfontosságú, ezért külön öröm,
hogy 2015-ben a Phoenix Mecano és a Mercedes-Benz is fogadták kecskeméti
üzemeikben a szakembereket.
A Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. a BILK-ben szervezett nyílt napot fiataloknak.
Szintén a BILK-ben található a trans-o-flex Hungary Kft. telephelye, ők azt vállalták,
hogy bemutatják kiscsomagos és raklapos küldemények 24 órán belüli kézbesítését
garantáló futárszolgáltatásaikat; valamint gyakornoki lehetőségeiket. A Magyar Posta
Országos Logisztikai Központja Budaörsön mutatta be az új küldeménylogisztikai
rendszert. A Schenker Kft. a logisztikai szakmához kedvet csináló telephely-látogatást
szervezett Szigetszentmiklóson: a logisztikai raktárhoz kapcsolódó mindennapos
tevékenységek, a belföldi fuvarszervezés és mindezekhez kapcsolódó informatikai
megoldások is terítékre kerültek. Gyakorlatias esettanulmányokkal készült a Ghibli
Kft., hogy csepeli telephelyén bemutassa beszerzési, szállítmányozási és raktározási
tevékenységét. A Debreceni Logisztikai Központban a Trans-Sped partnereivel együtt
tartott nyílt napot. A bemutatók témái között szerepelt az internetes fedélzeti
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kommunikáció az áruk és a gépjárművek állandó követésére, hűtőkamionok hőmérsékletének követése és riasztási
lehetőségek. A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren az új vasúti raktárcsarnokban izgalmas bemutatókkal készült a
Xanga.
Az ukrán-magyar határig is elért a Logisztika Napja, ugyanis a Záhony Port a tömegáruk átrakását lehetővé tevő
technológiákat prezentálta a közönség számára. Tavaly is bejárható volt szakértő vezetéssel a Dunaújvárosi Kikötő
az ISD Portolan Kft. jóvoltából, a Dunaújvárosi Főiskola pedig logisztikai képzéséről tartott tájékoztatót ugyanott.
Az élő műholdas nyomkövetéssel
ismerkedhettek meg az iData Kfthez
látogatók,
a
WebEye
Magyarország Kft. a telematikai
eszközök biztonsági és kényelmi
funkcióit
mutatta
be.
Csomagológépei
működését
demonstrálta a zsugorfóliázás,
pántolás és dobozzárás kapcsán a
budapesti Amco Kft. nyílt napján.
Eszközkiadó automaták működését
tesztelhették
az
IVM
Zrt. székesfehérvári
gyárába
látogatók. A Reményi Csomagolástechnika kérésre házhoz viszi
gépeit, hogy bemutassa minőségi
csomagolási
megoldásait.
A
fővárosi
Syma
Rendezvény
Központban
a
csomagolási,
nyomdaipari
és
digitális
megoldások mutatkoztak be a
PPDexpo keretében, melyre a Logisztika Napja alkalmából előzetes regisztráció után ingyenes volt a belépés.
A 7. alkalommal megrendezett Szolnoki Gazdasági Fórumon főiskolai és egyetemi hallgatók ingyen vehettek részt a
Logisztika Napjának köszönhetően. Hódmezővásárhelyen az SZTE Mezőgazdasági Kara szervezésében az
agrárlogisztika kihívásairól tartottak előadásokat cégvezetők, szakértők és főiskolai tanárok, informatikai
megoldások kiemelésével.
A Budapesti Corvinus Egyetemen a logisztikai menedzsment duális mesterképzésről beszélgettek hallgatók, oktatók
és vállalati felelősök. A logisztikusok és logisztikai vezetők feladatait elemezte egy előadás keretében a BGF
Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Ügyletek és Logisztikai Tanszéke a főiskola egyik előadótermében. A budapesti
Mosselen Belga Sörétteremben rendezendő kerekasztal-beszélgetésen vállalatvezetők gondolkodhattak együtt
arról, hogyan lehet a diszpozíció hatékonyabb. A nap lezárásaként a GS1 Magyarország támogatásával a budapesti
Grund szórakozóhelyen lazíthattak az érdeklődők

 Regionális programok
Bár vállalatlátogatásaink során több vidéki helyszínre is ellátogattunk, a 2014-ben új eseménysorozatot indítottunk
a vidéki szakemberek tájékoztatására, bevonására. 2015-ben két regionális napot szerveztünk. Ezeken a szakmai
témák mellett rövid előadásban bemutattuk az MLBKT tevékenységét is, majd a programot délután vállalatlátogatás
zárta. Az egri eseményt a Szépasszony-völgyben tartottuk júniusban és a ZF Hungária Kft.-t látogattuk meg.
Szeptemberben a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karával közösen szerveztünk félnapos konferenciát és a
National Instruments gyárához látogattunk el.
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3. Oktatás
Az MLBKT oktatási tevékenységét a folyamatos fejlesztések, valamint a lehetőségek és a piaci igények figyelemmel
kísérése jellemzi. 2014 őszén tártuk a nyilvánosság elé a többéves fejlesztési folyamat eredményeként megszületett
moduláris képzési programunkat és meghirdettük SCM Tréning Központ néven az MLBKT képzésekkel foglalkozó
egységét. A 2015-ös év pilot év volt, ahol teszteltük a programok iránti érdeklődést és a lebonyolított programokkal
való elégedettséget. Láthatóan néhány önálló program iránt volt nagyobb érdeklődés, azokkal viszont magas volt az
elégedettség. A képzési programok strukturált bemutatása jótékony hatással volt a vállalati megrendelőkkel való
tárgyalások során és növelte a kihelyezett képzések iránti érdeklődését.
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 /Logisztika

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 modul /Beszerzés

-

Megszerezhető igazoló irat

Beszerzési tárgyalástechnika
Beszállítók minősítése és tendereztetése
Beszerzési jogi alapismeretek
MLBKT SCM Tréning Központ tanúsítvány
Beszerzési kontrolling
Beszerzési marketing és szervezetfejlesztés
Közbeszerzés
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Képzési palettánkon 45 képzés szerepel, ami mellett kiemelt helyet foglal el a Budapesti Corvinus Egyetemmel
együttműködésben szervezett Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzés és a 2010 őszén
indult Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés.
A posztgraduális képzések piacán az MLBKT tartja pozícióját, az elmúlt években nagyobb volt az érdeklődés a
beszerzési menedzsment, mint a logisztikai témájú képzések iránt. A képzések 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 és beszélgethettek a hallgatókkal.
Szakmai továbbképzések, tréningek területén is nagy a verseny. Fokozott az érdeklődés a kihelyezett vállalati
tréningek iránt. A nyílt képzések tekintetében a Fórum Médiával közös szervezésben hirdettünk meg egy
Raktármenedzsment képzést, melyre igen nagy érdeklődés mutatkozott és 2 teljes csoportot is sikerült elindítani. A
megvalósult képzések részletes felsorolása a Melléklet 2. pontjában található.
2015-ben a jogszabályi változásra reagálva EKÁER témában is tartottunk tanácsadást/oktatást:
A részvevők számának alakulása képzéstípusok szerint
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4. Felmérések és egyéb szolgáltatások
 Felmérések
A Beszerzési Menedzser Index kutatás mellett több aktuális témában végeztünk felméréseket az elmúlt időszakban.
A 2015-ös 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 az „Évindító” kérdőívünk, amelyben a „Mit hoz a szakmának 2015?” kérdésre kerestük a választ; illetve a
műszaki és beszerzési kollégák egymásra utaltságát vizsgáló felmérésünk. Megosztottuk tagjainkkal még a
lekérdezés során a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérését az EKÁER tapasztalatairól a vállalati
gyakorlatban.
Az MLBKT 2015-ben és 2016 elején is saját kérdőíves kutatással vizsgálta az ellátási lánc menedzsment területén
dolgozók bérének és juttatásainak alakulását. A 2014-ről szóló felmérésben összesen 635-en vettek részt, az
adattisztítást követően végül 331 választ vettünk figyelembe az elemzésnél.

Havi bruttó bérek a logisztikai és beszerzési területen 2014-ben
Végzettség
MBA

Átlagos havi
bruttó bér

Havi bruttó
bér mediánja

Elégedettség a
karrierjével*

Elégedettség a
munkájával*

1 623 500 Ft

875 000 Ft

3,4

3,4

Másoddiploma

650 363 Ft

500 000 Ft

3,8

3,9

Egyetem

633 694 Ft

500 000 Ft

3,8

3,9

Főiskola

528 351 Ft

460 000 Ft

3,7

3,6

BA vagy BSc

434 025 Ft

350 000 Ft

3,5

3,5

PhD

410 667 Ft

450 000 Ft

3,0

3,7

MA vagy MSc

404 060 Ft

330 000 Ft

3,6

3,5

Középfokú OKJ

291 667 Ft

210 000 Ft

3,8

3,6

Középfokú végzettség érettségivel

265 656 Ft

250 000 Ft

3,6

3,5

Felsőfokú OKJ

263 547 Ft

185 650 Ft

3,0

3,1

Középfokú végzettség érettségi nélkül

154 100 Ft

154 100 Ft

3,0

3,0

* A kitöltők az iskolai osztályzatoknak megfelelően 1-5 –ig értékelték elégedettségüket

 Állásközvetítés
Hírlevelünk közkedvelt rovatává váltak az álláshirdetések (minden heti hírlevél végén legalább 5-8 hirdetés
található), illetve adatbázist nyitottunk álláskeresők számára. A 2015-ös év során megfeleltettük a tevékenységet a
magán-munkaközvetítői tevékenységről szóló jogszabályoknak és új kereteket határoztunk meg a szolgáltatáshoz.
Ezek bevezetése a 2016-os év feladata.
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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), valamint a közösségi
média játszották a legfontosabb szerepet. Az év során előtérbe került a content marketing valamint az automatizált
kommunikáció fontossága.
Az MLBKT honlapjait 2015-ben többször érték informatikai támadások, amelyeket a webmesteri feladatok
kiszervezésével, ezzel együtt tárhelyszolgáltató váltással sikerült orvosolni. Az év elején – köszönhetően az EKÁER
bevezetésével kapcsolatos információhiánynak – minden előzetes várakozásunkat felülmúló látogatottságot
mértünk a logisztika.hu oldalon.

Honlap látogatottság
Oldalmegtekintés

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

102806

133710

146364

169188

293774

269040

401768

Hírlevelek, tömeges kommunikáció: 2015-ben összesen 287 különböző hírlevelet, eDM-et vagy egyéb tömegesen
küldött levelet küldtünk ki. Az év első két hónapjáig közel 6000 új hírlevél olvasó iratkozott fel az EKÁER-hírlevélre. A
téma kapcsán számos céggel és szervezettel sikerült szövetségre lépni, amelynek köszönhetően értékes
tartalmakkal tudtunk szolgálni a szakmai közönségnek (kalkulátorok, cikkek, kisokos kiadvány született a
partnerségek révén). A hírlevelek megnyitási arányait, a linkek megnyitását részletesen monitorozzuk, aminek
segítségével folyamatosan fejleszteni tudtuk a tartalom menedzselését és kiküldések időzítését. A statisztikákból jól
látható volt, hogy az olvasók különösen nagyra értékelték a friss szakmai információkat nyújtó, rendkívül gyors
reagálású EKÁER-hírlevelet.
Facebook: 2015-ben a Facebook oldalunk látogatottsága tovább növekedett. Az év során 1100 új rajongó
csatlakozott a már meglévők mellé. Különösen virálisak az itt megosztott humoros tartalmak, amelyek közelebb
hozzák az érdeklődőkhöz az MLBKT-t, hiszen könnyen lehet azonosulni ezekkel a gyorsan terjedő szakmai
poénokkal, összekacsintásokkal.
LinkedIn: a 2013 nyarán indított zárt Linkedin csoport egyelőre továbbra sem mutat életjeleket. Bízunk benne, hogy
a magyar piacon is hamarosan beérik a szakmai közösségi oldal.

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

2015

287

442533

122

4300

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 folyamatos kihívást jelent
a válaszadói panel létszámának szinten tartása és esetleges bővítése.

 Logisztikai Híradó
Az MLBKT szaklapja a tavalyi évben sok érdekes
témával foglalkozott. Szinte az egész évet
végigkísérte a bevezetésre került EKÁER,
igyekeztünk folyamatos információkkal ellátni
olvasóinkat.
Fizetésfelmérésünkből kiderült, hogy anyagilag is
megbecsülik az ellátási láncban dolgozókat. Egyik
portré alanyunktól megtudtuk, hogy a vám olyan
üzleti lehetőség, amivel, ha ügyesen bánunk,
komoly versenyelőnyt kovácsolhatunk. Számos
törvényrendeletről, kormányhatározatról adtunk
számot, mint például az energia auditról, a közúti
árufuvarozásról és személyszállításról, a vasúti
törvény módosításáról.
Trendfigyelő rovatunkban kitértünk az online
kiskereskedelem fejlődésére, az ipari ingatlanpiac élénkülésére, a fuvardíjak erősödésére, stb.
Diplomamunka pályázatos hallgatóink foglalkoztak a minőségszabályozással, informatikával,
raktári optimalizálással, lean folyamatfejlesztéssel, kereskedelmi drón használat lehetőségeivel.
Gyógyszerlogisztikai rovatunkban megtudtuk,
hogyan lehet a gyógyszertárban az expediálás
folyamatát
gyorsítani,
milyen
innovatív
megoldások
vannak
a
gyógyszeripari
csomagolásban,
milyen
változtatások
bevezetésével járt egy cégnél a vizsgálati
készítmények disztribúciójának eredményesebbé
tétele. A következő évet illetően is mindig friss,
aktuális témákkal készülünk.

A Logisztikai Híradóban 2015-ben megjelent írások összesítése
1. szám - 2015. február
2. szám - 2015. április
3. szám - 2015. június

12 cikk
16 cikk
10 cikk

52 oldal
64 oldal
40 oldal

4. szám - 2015. augusztus
5. szám - 2015. október
6. szám - 2015. december
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9 cikk
15 cikk
11 cikk

48 oldal
60 oldal
68 oldal

7. Díjak


Logisztikai Magiszter
Az MLBKT Elnöksége 2012-ben újította meg szakértői rendszerét és 2013. februárban hirdettük meg
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.
2015-ben 2 szakember szerezte meg a Logisztikai Magiszter címet (Dr. Wimmer Ágnes, BCE; Dr. Cservenyi
Dóra, Honvédelmi Minisztérium.)



Logisztikai Kiválóság Díj
A 2015. július végéig 4 pályázó jelentkezési lapja és összefoglaló
anyaga érkezett meg a Titkársághoz.
A bírálóbizottság (Gelei Andrea, BCE; Horváth Péter, Gondrand és Kiss
Péter, az MLBKT volt elnöke) értékelte az ismertetőket és 2 pályázót
kért fel a teljes pályázati anyag elkészítésére.
A beérkezett pályamunkák közül a 2015-ös Logisztikai Kiválóság Díjat
a Scitec Kft. „PROGRAM2014, avagy a SCITEC Supply Chain
Management sikerének titka” című pályamunkája nyerte el.



Az Év Logisztikai Menedzsere 2015

díjat Molnár Ádám, logisztikai vezető, Audi Motor Hungária Kft. (a
baloldali képen) nyerte el.
A díjat, a hagyományoknak megfelelően, az MLBKT éves
kongresszusán vette át.



Az Év Beszerzési Menedzsere 2015

díjat Kovács József Bernát, a Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Hungária Kft. beszerzési vezetője kapta, melyet az
MLBKT éves kongresszusán vehetett át (a jobboldali képen).

Az MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázata
A 2015. augusztus végi beadási határidőig 17 (8 egyetemi/MSc és 9 főiskolai/BSc kategóriájú) pályamunka
érkezett be. A bírálóbizottság (Bányainé 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 harmadik helyezést, BSc/Főiskolai kategóriában szintén 1-1 fő első,
második és harmadik helyezést). MSc kategóriában 3, BSc kategóriában 1 pályázó dolgozata kapott dicsérő
oklevelet.
A győztes diplomamunkákat a 23. MLBKT Kongresszuson egy-egy 20 perces előadás keretében mutathatták be a
pályázók. A diplomamunkák összefoglalóját folyamatosan tesszük közzé a Logisztikai Híradó számaiban.
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A 2015-ös díjazottak
MSc kategória
1. Nagyová Adriána, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet,
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Additív termelési technológia – Egy beruházási lehetőség vizsgálata az Int-cor s.r.o. esetén keresztül
2. Mesterné Monostori Judit, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan
Intézet, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Ellátási láncok robusztussága és strukturális komplexitása
3. Szabó Richárd, Pannon Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Vezetés és szervezés Tanszék
A MÁV Zrt. készleteinek igényalapú elemzése
Dicsérő oklevél
Nemes Anikó Katalin, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Logisztika és Ellátási Lánc
Menedzsment Tanszék
Az ellátási lánc tervezése -- fókuszban a kereslet előrejelzése
Dobos Ágnes, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment Intézet
Folyamatok racionalizálása termék- és személyazonosító rendszerek bevezetésével egy bőrgyártó vállalatnál
Csatlós Györgyné, Szent István Egyetem, Gazdaság és társadalomtudományi Tanszék, Regionális
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Szakmai anyagkeret- és készletgazdálkodás a Dr. Réthy Pál Kórházban

BSc kategória
1. Balogh Adél, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Ügyletek és Logisztika Intézeti
Tanszék
Szelektív hulladékgyűjtő rendszer logisztikai szempontú tervezése a BGF Külkereskedelmi Karának
épületében
2. Pusztai Viktor László, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola
Kereskedelmi drón használat logisztikai feladatokra
3. Tichy Roland, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki
Kar, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
Logisztikai tevékenység kiszervezési döntésének előkészítése a Bufab Hungary Kft.-nél
Dicsérő oklevél
Iván Bernadett, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Ügyletek és Logisztika
Intézeti Tanszék
Egy győri autóipari logisztikai szolgáltató cég raktárának optimalizálása
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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 Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Budapesti
Gazdasági Egyetemmel, a Logisztikai Egyeztető Fórum tagszervezeteivel és a társszervezeteinkkel (Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft., CSAOSZ - Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, ChinaCham, külföldi –
holland, német, angol - kereskedelmi kamarák, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért).
Az akadémiai világgal való kapcsolatunk a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Osztályközi Bizottságán
keresztül valósul meg.

Logisztikai Egyeztető Fórum
A Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2006-ban alakult meg azzal a céllal, hogy a logisztikai szakma meghatározó civil
szervezeteinek a szakmát érintő fontosabb kérdéseiben kialakított álláspontját és véleményét integrálja és képviselje
állami- és közigazgatási, vállalkozói és civil szervezeti fórumokon, ott, ahol a logisztikai szakmát érintő kérdések
megvitatásra, döntés előkészítésre vagy döntésre kerülnek. Jelenleg a LEF-nek 11 tagszervezete van. Az MLBKT egyik
kezdeményezője volt a Fórum létrehozásának és ma is aktív közreműködője.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött stratégiai együttműködési megállapodás alapján a LEF 2014.
decemberben kezdeményezte egy olyan konzultáció összehívását, ahol az érintett kormányzati szervekkel
egyeztetni tudják azokat a javaslatokat, amelyeket a logisztikai pályázatkiírásokra tettek. A konzultációra - amelyen
részt vettek az NFM és az NGM illetékes munkatársai – 2015. január 19-én került sor Becsey Zsolt, Közlekedésért
Felelős Helyettes Államtitkár vezetésével.
Tavasszal továbbra is a LEF fő tevékenysége arra irányult, hogy a „Középtávú logisztikai stratégiában
megfogalmazott fejlesztési célok, projektek kellő súllyal szerepeljenek a következő időszak pályázatkiírásaiban, mint
támogatandó célok. Miután az Európai Unió jóváhagyta a 2014-2020 időszakra vonatkozó „Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programot”, a GKM-ben megindult a munka a program prioritásaihoz illeszkedő
pályázatkiírások elkészítésére.
Március végén megjelent az 1173/2015. (III.24) Kormányhatározat, amelyben nevesítésre kerültek a 2015. évre
kiírandó, az EU- támogatási forrásokat felhasználó GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program)
pályázatai és azok tervezett meghirdetési ideje. A logisztikai fejlesztés szempontjából releváns pályázatokra
összeállították azon javaslataikat, amelyek a pályázat céljához illeszkedve azokban kiegészítő tevékenységként
szerepeltethetők. E javaslatokat megküldték dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkárnak és kérték annak
lehetőségét, hogy a pályázatkiírások elkészítésének időszakában konzultálhassanak a minisztérium érintett
szerveivel, és részleteiben megtárgyalhassák javaslataik érvényesítését.
A logisztikai fejlesztéseket elsősorban érintő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
pályázatainak kiírásában jelentős késésben volt az NGM, mivel az 1173/2015. (III. 24) Kormányhatározatban
szereplő, 2015-ben megjelenésre kerülő 68 pályázat közül október végéig csak 14 került kiírásra. Októberben
1716/2015 (X. 6.) számmal megjelent újabb kormányhatározat 52-re csökkentette a 2015-ben kiírandó pályázatok
számát.
Az NGM az IFKA közreműködésével október elején elküldte a LEF felé azokat a tervezett szempontokat, amelyeket
szerepeltetni tervez a pályázatkiírásokban. Mivel ezek között sok olyan szerepelt, amely a logisztikai szakma
szempontjából megkérdőjelezhető, igen részletes észrevételt küldtünk a minisztérium illetékes főosztálya felé. Az,
hogy ezeknek, valamint az egyéb pályázatkiírásokhoz adott javaslatainknak mi lesz az eredménye, csak a kiírások
után fog tisztázódni, mivel a további egyeztetésekre nem volt lehetőség.
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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 rendszeresen vesz részt a világszövetség ülésein és munkacsoportjaiban, többek közt az
európai tagtoborzással és a képzési programok akkreditációjával foglalkozó csoportban.
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. Az ősszel Barcelonában tartott World Summiton a beszerzési trendek mellett a szakmai
szervezetek menedzselésének legégetőbb kérdései is napirendre kerültek.
Vannak alkalmak, amikor az IFPSM, nagysága révén tud kedvezőbb feltételeket elérni és így hozzáférést szerezni
különböző webináriumokhoz, melyek tagjaink számára is elérhetővé váltak. 2015. márciusban és decemberben két
témakörről hallgathattak tagjaink előadásokat az interneten (Purchasing Trends 2015; An Introduction to Human
Rights for Procurement Professionals).
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.
Nagy dicsőség volt számunkra, hogy az MLBKT Kiválóság Díjának 2014-es győztesét, a Robert Bosch Power Tools Kft.
projektjét beneveztük az európai versenybe, és bekerültek a legjobb 6 pályázat közé. Az ELA kiválóság díját ugyan
nem ők kapták meg, de az elért pontszámok alapján második helyezést értek el. 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.
Júniusban Budapesten az MLBKT Titkárságon tartotta az ELA a vezetőségi ülését.
A brüsszeli székhelyű ELA folyamatosan tájékoztatja a tagszervezeteit az EU logisztikai témájú projektjeiről, azok
eredményeiről.
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9. Tagság
Az MLBKT tagsága némi növekedéssel, de nagyjából azonos szintet mutat az előző évekhez képest.
Az MLBKT-nak 2015. december 31-én 330 egyéni és 102 intézményi tagja volt, akiket 252 fő képviselt.
Év

Egyéni tag

2015. december 31.

330

Intézményi tag
102 (252 képviselő)

2015. január 31.
2014. március 10.

348
316

88 (212 képviselő)
86 (203 képviselő)

2013. március 31.
2012. március 31.

302
315

83 (194 képviselő)
86 (212 képviselő)

2011. április 15.
2010. április 15.

314
266

85 (216 képviselő)
78 (192 képviselő)

2009. április 30.
2008. május

277
272

67 (159 képviselő)
64 (143 képviselő)

2007. május
2006. május

244
240

58 (130 képviselő)
60 (125 képviselő)

2005.
2004.

231
203

40 (85 képviselő)
32 tag

10. Támogatóink 2015-ben
BI-KA Logisztika Kft.
MLBKT 23. kongresszus – hivatalos szállító
Flextronics International Kft.
MLBKT 23. kongresszus – kiemelt támogató
FoxPost Zrt.
MLBKT 23. kongresszus – szekciószponzor
Hungaropharma Zrt.
MLBKT kiemelt tag
MOL Nyrt.
MLBKT 23. kongresszus támogatása (MOL benzinkártya)
Pannon Szoftver Kft.
EKÁER a gyakorlatban tájékoztató fórum - szponzoráció
Richter Gedeon Nyrt.
Diplomamunka pályázat támogatása
Rudolph Autóipari Logisztikai Kft.
MLBKT kiemelt tag
Transporeon Sp.z o.o.
MLBKT 23. kongresszus – ezüst fokozatú szponzor
WebEye Magyarország Kft.
MLBKT 23. kongresszus – ezüst fokozatú szponzor
XAPT Hungary Kft.
MLBKT 23. kongresszus - szekciószponzor
és akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az MLBKT-nak ajánlották fel.
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MELLÉKLET
1. Események
Konferenciák, workshopok
2015. január 12.

EKÁER konferencia (610 fő)

2015. február 4.

Lean Tagozati ülés, „A Lean jövője a Toyota-Kata” (16 fő)

2015. február 5.

EKÁER workshop beszerzőknek (9 fő)

2015. február 9.

Ifjúsági Tagozati ülés (23 fő)

2015. február 26.

BVK Klubnap

2015. március 17.

Könyvbemutató az Oktatói Tagozat szervezésében (9 fő)

2015. április 2.

Ifjúsági Tagozati ülés (19 fő)

2015. április 14.

MLBKT éves közgyűlés (21 fő) + EKÁER konferencia (56 fő)

2015. április 16.

Logisztika Napja (24 esemény)

2015. április 20.

Beszerzési Tagozat alakuló ülés (21 fő)

2015. április 28.

Lean Tagozat workshopja „A moderáció műhelytitkai” címmel (15 fő)

2015. május 13.

BVK 15 konferencia (73 fő)

2015. június 11.

„Logisztika és beszerzés: A versenyképesség záloga” – Minikonferencia és gyárlátogatás a
ZF Hungária Kft.-nél (27 fő)

2015. július 9.

„Center of Excellence” – Gyógyszeripari Tagozati program a Sanofi-nál (26 fő)

2015. szeptember 30.

„Logisztika és beszerzés: A versenyképesség záloga” – Minikonferencia és gyárlátogatás az
NI Kft.-hez (56 fő)

2015. október 6.

BVK Klubnap

2015. november 4.

BVK Klubnap a reklámtörvény gyakorlati alkalmazásáról

2015. november 11-13.

MLBKT 23. kongresszus (536 fő)

2015. december 8.

BVK évzáró klubnap a Gellért Szálló Zenetermében

Vállalatlátogatások (összesítve)
2015. február 26.

A Prime Rate Kft.-hez a Gyógyszeripari Tagozat szervezésében (23 fő)

2015. március 2.

A Robert Bosch Power Tool Kft.-hez (30 fő)

2015. március 10.

A Felina Kft.-hez a Lean Tagozat szervezésében (20 fő)

2015. április 16.

A WebEye Magyarország budapesti központjában a Gyógyszeripari Tagozat szervezésében

2015. május 21.

Vállalatlátogatás a Mylan Kft.-hez a Gyógyszeripari Tagozat szervezésében (22 fő)

2015. június 17.

Vállalatlátogatás az Alcoa Köfém Kft.-hez (25 fő)

2015. július 30.

Vállalatlátogatás a Zwack dunaharaszti gyárába a Benchmarking Tagozat szervezésében
(26 fő)

2015. szeptember 10.

Vállalatlátogatás az Euromedic Pharma Logisztikai Központjába a Gyógyszeripari Tagozat
szervezésében (23 fő)

2015. szeptember 10.

Vállalatlátogatás a Lego nyíregyházi gyárába a Lean Tagozat szervezésében (31 fő)

2015. október 20.

Vállalatlátogatás a Humán Bioplazma Kft.-hez a Gyógyszeripari Tagozat szervezésében (16 fő)
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2. Képzési programok
a) Logisztika és ellátási lánc menedzsment (ELLOG), Beszerzési menedzsment (BM) szakirányú továbbképzések a
Budapesti Corvinus Egyetemmel közös szervezésben
Kód

Kezdési időpont

ELLOG/2013

Várható befejezés

Résztvevők száma 2015.
I.

II.

III.

IV.

2013. szeptember 13.

2015. július

14

14

14

14

2015. február/szeptember

2017. február/július

12

-

-

-

BM/2014

2014. szeptember 5.

2015. július

28

26

-

-

BM/2015

2015. szeptember

2016. július

22

-

-

-

ELLOG/2015

b) Kihelyezett, vállalati képzések
Képzési modul

Megvalósulás
Időpont

Óraszám

Résztvevők
száma

2015.03.31-04.01.

20

Beszállítók minősítése és
tendereztetése

2015. 05.08. és 15.

16

6

Logisztikai ismeretek

2015.05.27. és 29.

17

14

Beszerzési tárgyalástechnika

Logisztikai folyamatok menedzsmentje
Beszerzési jogi alapismeretek

2015.07.07., 14. és 21.

2015.12.11.

24
8

7

10

6

c) Nyílt képzések

Képzési modul

Megvalósulás
Időpont

Óraszám

Résztvevők
száma
6
7

Beszerzési tárgyalástechnika
(2 alkalommal)

2015.02.26-27.
2015.03.31-04.01.

20

Beszállítók minősítése és
tendereztetése (2 alkalommal)

2015.03.04-05.
2015.10.01-02.

20
16

6
8

Raktározás menedzsment
(2 alkalommal)

2015. 10. 09., 13-14.
2015. 11. 25., 12. 02-03.

24

19
20
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3. Elnökségi ülések
2015. február 11.

1.
2.
3.
4.
5.

Előzetes beszámolók és 2015-ös tervek
Nemzetközi képviselet és nemzetközi szervezetek tagdíjai
Magiszteri rendszer/testület és tanácsadó testület jövője
MLBKT kongresszus 2015 - helyzetjelentés a helyszínekről
Egyebek

2015. március 25.

1.
2.
3.
4.

MLBKT közgyűlés és ismételt alapszabály-módosítás
A Logisztikai Magiszter pályázati felhívás módosítása
Szakmai hírek (szakmai kihívások a Bosch-nál és a DPD-nél)
Egyebek (ELA díj, következő események)

2015. május 14.

1.
2.
3.
4.

MLBKT közgyűlés és alapszabály - rövid visszajelzés
Az alelnöki találkozó eredményeinek összefoglalása
Kongresszus aktuális információk
Egyebek (LEF, BVK15, ELA Díj)

2015. július 1.

1. MLBKT stratégia – alapelvek elfogadása (stratégiai célok 2014.v3.xls
alapján) és következő lépések meghatározása
2. SZMSZ és kapcsolódó szabályozások
3. MLBKT együttműködési formák cégekkel, intézményekkel,
magánszemélyekkel
4. MLBKT kongresszusi program
5. Alelnöki tájékoztatás (aktualitások, tervek)
6. Egyebek

2015. szeptember 7.

1.
2.
3.
4.

2015. október 27.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2015. december 17.

1. Az éves kongresszus értékelése (összefoglaló anyag mellékelve)
2. 2016-es tervek
3. Egyebek

MLBKT kongresszus – előzetes program
SZMSZ külön szerkesztett formában
Féléves pénzügyi eredmények – tájékoztatás
Kiválóság díjak és év beszerzési és logisztikai menedzserei díjak
(helyzetjelentés, teendők)
5. Etikai bizottság felállítása
6. Egyebek
Döntés 2015 Év Beszerzési Menedzseréről
Döntés 2015 Év Logisztikai Menedzseréről
Döntés a 2015-ös Kiválóság Díj győzteséről
Tájékoztatás a kongresszusról
Alelnöki összeállítások
LEF aktualitások
Csatlakozási szándék egyeztetése "Az élelmiszer érték - Fórum az
élelmiszerpazarlás és-veszteség csökkentéséért"
kezdeményezéshez.
8. Egyebek
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