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1.

termékdíj

szakértő,

projekt

és

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

Az elmúlt 20 évben szinte ugyanazon a szakmai területen dolgoztam, ami alapvetően a vámügyeket jelenti.
Pályakezdőként, mint vámügyintéző tevékenykedtem, ami igen hamar kibővült a kapcsolódó szakterületekkel,
úgy, mint jövedék, környezetvédelmi termékdíj, NETA, AEO és a későbbiekben az EKAER majd a projekt és
kockázatmenedzsment.
Az alapvető szakmai munkavégzés és az abban történő fejlődés hozta magával a különböző szintű vezetői
feladatok ellátását, így lettem export, illetve import csoportvezető, majd kirendeltség vezető több különböző
területen. Ezt követően már menedzseri feladatokat láttam el, mely munkavégzés kiegészült tanácsadói,
szakértői, oktatási és üzleti tevékenységgel is. Ilyen minőségemben vezettem, irányítottam komplex tanácsadói
csapatot, illetve az ország különböző pontjain található vámügyintézői egységek, csoportok szakmai és operatív
feladatait. Az új kihívások jegyében ezt követően pedig e területek üzleti ügyeivel és azok fejlesztésével
foglalkoztam úgy, mint a meglévő és új ügyfelekkel történő kapcsolattartás, szerződések, ajánlatok, pályázatok
és az ezekhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátása. E feladataimat, mint Business Development és Senior
Manager láttam el.
Az üzleti tevékenységem keretében napjainkig, több mint 2800 üzleti tárgyaláson vettem részt, ezek leginkább
szakma és szolgáltatás specifikusak voltak. Az üzleti kapcsolatépítés jegyében voltam tagbizottsági tagja,
alelnöke és elnöke a BNI 204B2B csoportjának, ahol több mint 400 céggel sikerült személyes kapcsolatot
építenem.
Az elmúlt 18 évben elért szakmai és üzleti sikerekre alapozva, az új kihívások keresése jegyében alapítottam
meg saját cégemet, melynek a tavalyi év volt ez első teljes üzleti éve, amiről büszkén mondhatom el, hogy sikeres
volt, azaz megtapasztaltuk, hogy lehet szinte a nulláról is eredményes működést és ütemes bővülést elérni. A
cégben ügyvezetőként és szakértő- tanácsadóként dolgozom.
Főbb iparágak: elektronika (szórakoztató és mobil technológia), autó, gépgyártás, logisztika, szerződéses
logisztika, szállítmányozás, gyógyszer, energetika, élelmiszer.
Munkámat, munkánkat főszabályként outsourcing tevékenység keretében végeztem, végzem megbízóink
igényeinek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy feladatvégzésünk során a megbízó nevében és érdekében járunk el
úgy, mint a saját belső vállalati szakemberek vagy belső vállalati csoportok.
Azt gondolom, hogy a kiszervezett feladatokat ellátó alvállalkozói szerepkörből adódóan, olyan mennyiségű és
minőségű szakmai tapasztalatra tettem szert a különböző nemzetiségű multinacionális vállalati körben, ami sok
szempontból egyedülálló és speciális tudást eredményezett.
Ezen túlmenően lehetőségem volt az ország eltérő földrajzi pontjain kialakított ipari parkok és logisztikai
központok napi gyakorlatát is megismerni és végezetül, de nem utolsó sorban rendkívül sok tapasztalatot
szereztem a hatósági ügyintézés, problémamegoldás és ügyféli érdekérvényesítés területén.
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Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Büszkén mondhatom el, hogy a világ 7. legnagyobb könyvvizsgáló céghálózatának magyarországi képviselete
kizárólagos partnerének választott a vám és kapcsolódó szakmai területek vonatkozásában, mint szakértőtanácsadót, továbbá arra is büszke vagyok, hogy az uniós csatlakozásunkat követően részese lehettem hazánk
jelenleg egyetlen vámszabadterületének engedélyezési eljárásában. A legbüszkébb azonban azokra a sikerekre
vagyok, amit a megbízóink megelégedettsége jelent, így engedjék meg, hogy egy ilyet megosszak Önökkel.
„ Cégünk, az Interim Management Resourcing Kft. rövid határidőn belül tapasztalt vezetőket, sokszor egyedi jellegű
menedzsment erőforrásokat bocsát ügyfelei rendelkezésre egy meghatározott feladatra és időszakra. Ügyfeleink
általában akkor fordulnak hozzánk, ha hirtelen olyan helyzettel szembesülnek, amikor gyorsan, akár néhány napon
belül extra menedzsment kapacitás bevonására van szükség.
Ez történt nemzetközi, logisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó ügyfelünknél, amikor egy sajnálatos, váratlan, súlyos
betegség miatt a vámigazgató kolléga kórházba került. Ekkor keresett meg minket a vállalat HR vezetője és kért
tőlünk támogatást. Mivel ez egy nagyon speciális terület, ezért a saját adatbázisunkban nem találtunk megfelelő
szakembert a feladatra, ezért fordultunk az MLBKT (Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság)
ügyvezetőjéhez, Kőhegyi Anitához. Ő azonnal egy kiváló szakembert ajánlott nekünk Csicsmann Péter
személyében, aki meggyőzött minket és ügyfelünket professzionális szakmai tudásáról és rugalmasságáról,
ugyanis pár napon belül el tudta kezdeni a munkát. A szerződésünk eredetileg 3 hónapra szólt, de már kétszer meg
kellett hosszabbítanunk, ugyanis Péter munkáját azóta is nagyon nagyra értékeli a vállalat, és amíg egy már
kiszemelt „belső” kolléga fel nem nő a feladathoz, addig Péter ellátja a vezetői feladatokat, illetve coacholja a
kollégát.”

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az ellátási láncokhoz kapcsolódó valamennyi szakterületet képviselő szakemberek közösségének építését,
különös tekintettel a jövő nemzedékére, a fiatalokra, dolgozókra és diákokra egyaránt. E szakmai közösségen
belül a tudás és információ átadását, megosztást. A különböző korszakokon és trendeken átívelően biztos
pontként kell megmaradnia e szakmai közeg számára, úgy, hogy mindeközben megtartja alapvető értékeit és
törekszik megfelelni a kor kihívásainak. Értéket teremt az által, hogy elismeri és díjazza a szakmai kiválóságokat
és lehetőséget nyújt az emberi és szakmai kapcsolatok kialakítására, építésére és fenntartására.

4.

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

Megválasztásom és az új elnökség bizalma esetén folytatni kívánom megkezdett munkámat, mint tagi
szolgáltatásokért felelős alelnök. Az elkezdett közös belső munkánk, melynek végső célja az, hogy az MLBKT
ahogyan eddig is, a jövőben is a logisztikai szakmai szervezetek között meghatározó, véleményformáló és
mértékadó maradjon. Természetesen mindezt úgy, hogy közben a kor kihívásainak, a tagok elvárásainak és
igényeiknek a legmesszebbmenőkig meg tudjon felelni. A közösen elkezdett feladatok jóval túlmutatnak egy
elnökségi cikluson és alapvetően szükségesek ahhoz, hogy a szervezet az elvarásoknak megfelelően működjön,
hiszen csak abban az esetben képes érdemi lépéseket tenni stratégiai céljainak elérése érdekében. Munkám
folytatásával kívánok hozzájárulni közös céljaink eléréséhez.
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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

Elnökségi tagként részt vettem a regionalitás és tagi szolgáltatások alelnöki területek munkájában majd az
utóbbit 2015-től vezettem, mint alelnök.
Alelnökként az alábbi események szervezésében és lebonyolításában vettem aktívan részt az elmúlt időszakban:
2014.11.13. XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában,- Kockázatkezelés és Kockázatmenedzsment
szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.
2014.11.13. XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában – az Év Logisztikai Menedzsere díj győztese
Gerencsér Szilárd volt a jelöltem és támogatottam
2015.01.05. MLBKT EKÁER munkacsoport alapító tag
2015.04.14. „EKÁER az alapokon túl” című konferenciája – moderátor
2015.04.16. Logisztika napja- részvétel a Debreceni Repülőtéren rendezett eseményen, mint előadó ( A vám, mint
versenyelőny) és az MLBKT nevében köszöntő
2015.06.11. MLBKT minikonferencia Eger – moderátor
2015.06.23. MLBKT –titkárság: SZMSZ, alapszabály, etikai kódex, kiválósági díj és kommunikációs szabályzat
előterjesztésének elkészítésében történő közreműködés
2015.09.30. MLBKT Debreceni minikonferencia – moderátor
2015.10.15. Szolnoki Gazdasági Fórum – moderátor
2015.11.13. XXIII. MLBKT Kongresszus Tour de logisztika - Bűnök és bűnözők – eltusolt ügyek a logisztikában
szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.
2016.04.19. MLBKT UVK konferencia – szervező és moderátor
2016.04.21. Logisztika napja - Szolnoki Gazdasági fórum – szakmai moderátor
2016.11.11. XXIV- MLBKT Kongresszus Ütemváltás Ipar 4.0. S.O.S. avagy a túlélés a logisztikája szekció
megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.
2016.11.19 MLBKT Raklap munkacsoport létrehozásban történő közreműködés
2017.02.28. MLBKT Logisztikai Szolgáltatók Tagozat létrehozásában történő közreműködés
2017.09.10. MLBKT I. Focikupa – rendezvény moderátor
2017.11.16. XXV. MLBKT Kongresszus Smart logisztika: a változó világrend hatása az ellátási láncokra, SMART
ellátási rendszerek és trendek I. szekció vezetői feladatok ellátása

5.

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

Szakmai felelősségünk nem lehet csak egyéni vagy vállalati érdek, ahogyan a különböző szakterületek sem csak
önmagukért vannak, vegyük észre végre, hogy mindannyian ugyanazokért a célokért tesszük dolgunkat, ezért
tegyük ezt nyitottan, etikusan és fenntartható módon, tisztelve és megbecsülve egymást.
Tanulj a múltból, dolgozz a jelenben, tégy a jövőért a következő generációk örömére és javára!

