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1.

Kérjük, röviden ismertesse szakmai munkásságát: milyen területeken, iparágakban, beosztásban
tevékenykedett az elmúlt 5-10 évben:

2008. április 18-án történt kinevezésem óta a Waberer’s cégcsoport Regionális Szerződéses Logisztika
üzletágának ügyvezető igazgatója vagyok.
Több mint 20 éves iparági tapasztalattal rendelkezem: 1996-ban csatlakoztam a cégcsoporthoz, különböző
vezető tisztségeket látva el el raktározási és disztribúciós területeken.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy jogelődünkből – azaz a Volán TeFu-ból – sikerült egy európai
mércével mérve is kiemelkedő és elismert, komplex logisztikai szolgáltatást nyújtó, mégis valódi emberi
értékeken nyugvó vállalatot felépítenünk.
Unikumnak számít továbbá, hogy az egykor mintegy 100 főt foglalkoztató céget napjainkra olyan nagyvállalattá
tudtuk tenni, amely – ma közel 2500 embernek kínálva biztos munkahelyet – nem csupán Magyarország
legnagyobb szolgáltatója, de fuvarozóként is elismert és meghatározó piaci szereplő.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Elsőrendű feladatnak tekintem az érdembeli, minőségi szakmai kommunikáció megteremtését, nevezetesen a
szakmát érintő kérdések minél szélesebb körben, fórumokon történő megvitatását. Nagyon fontosnak tartom
továbbá a piaci tendenciák pontos és rendszeres elemzését, valamint az eredmények publikálását. Ezen
információk ismeretében készülhetünk fel a jövő kihívásaira.
Elengedhetetlennek tartom továbbá a fiatalok tehetséggondozását, szakmai ösztönzését, valamint a logisztikai
folyamatokba történő bevonását. Ők jelentik ugyanis azt a generációt, amelyben a társadalmi felelősségvállalás
már természetes igényként fogalmazódik meg. Ez pedig – különösen a logisztika világában – a legfontosabb
eszköz a környezettudatos jövő megteremtése és hosszú távon történő fenntartása érdekében.

4.

Megválasztása esetén, mely területeken és miként tervez hozzájárulni az MLBKT stratégiai céljai
eléréséhez?

Díjnyertes vállalataként a jövőt átfogó társadalmi felelősségvállalás mentén képzeljük el. Sikeres vállalatként
kellő tudás és potenciál van a kezünkben. Ennek szellemében fogalmazzuk meg stratégiai célkitűzéseinket –
egyetértésben az MLBKT által megfogalmazott értékekkel. Hisszük, hogy a mi lehetőségeink egyben az egész
logisztikai iparág lehetősége, amelyeket közösen kihasználva még magasabb szakmai színvonalat érhetünk el.
Raktárlogisztikai és fuvarozási szolgáltatásaink magas színvonalon tartása mellett elengedhetetlennek tartjuk,
hogy – az MLBKT-val karöltve – fizikai munkavállalóink érdekeit is képviselni tudjuk.

4.a

Ha Ön már az előző időszakban is tagja volt az MLBKT Elnökségének, mutassa be mely területeken fejtett
ki aktív tevékenységet, mi volt a hozzájárulása az előző évek eredményeihez

Korábban nem voltam az MLBKT Elnökségének tagja.
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5.

Ha egyetlen mondatot, jó tanácsot üzenhetne a világ összes beszerzőjének/logisztikusának, mi lenne az?

Meglehet, a digitalizációnak és robotizációnak köszönhetően a raktárlogisztikai folyamatok precizitása szinte a
tökéletességig fokozható, az emberi értéket azonban soha nem fogja tudni helyettesíteni – ez az érték
mindenekfelett való.

