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1.

elnök/MLBKT

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

1968 óta a Corvinuson, illetve jogelődjein dolgozom, tanársegédből egyetemi tanárrá fejlődtem, voltam rektor is
(2000 és 2004 között). ’98-99-ben másfél évig gazdasági miniszter. Most professzor emeritus és az MTA tagja
vagyok. Kezdettől erős vállalati kapcsolatok, jelenleg FB és AB elnök a Richternél, FB elnökhelyettes és AB elnök
a MOL-nál.
Számos hazai és nemzetközi társadalmi szervezet tisztségviselője, így a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
és a Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságelméleti és Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke
2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

A Nemzetközi Beszerzési és Ellátás Menedzsment Társaság elnöki tiszte.
3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az információs technológia fejlődése és a tudás alapú társadalom logikája mentén mind szélességében, mind
mélységében erősíteni a társaság tudásközpont szerepét, elsősorban a tagság, de a teljes hazai logisztikus és
beszerző szakemberi körben.

4.

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

A kezdetektől, azaz több mint negyed százada veszek részt a társaság irányításában. Tevékenységem zömét a
stratégiai irányok meghatározásában való részvétel, a Társaság titkárságának mentorálása, illetve a hazai és
nemzetközi külső kapcsolatokban való képviselet jelenti, s ezeket gondolnám folytatni.

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

ld. előző pont
5.

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

A világban végbemenő igen alapvető és sok bizonytalansággal terhelt változások között is biztosra vehető, hogy
a logisztika és a beszerzés szerepe változatlanul kulcsfontosságú lesz –ez olyan kihívásokat állít elénk,
amelyeknek csak tudásunk és tapasztalataink állandó fejlesztésén keresztül tudunk megfelelni.

