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1.

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

2006-óta irányítom a részben családunk tulajdonában álló malomipari részvénytársaságot, amely négy
malmában évi 50.000 tonna gabonát dolgoz fel.
2001- 2006-ig az országos hálózattal rendelkező ÁTI Depó Közraktározási és logisztikai szolgáltató
részvénytársaságot irányítottam.
1993 és 2001 között lehetőségem nyílott egy szuper csapattal felépíteni hazánk első multiuser logisztikai
szolgáltató vállalatát a TNT zászlaja alatt, amelynek megbízói adták igazi rangját. Nestle Hungária, Henkel
Magyarország, Kotányi, Dr. Oetker, ZF Hungária, Hewlett Packard

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

A ZF Hungária logisztikai központját zöldmezős beruházás formájában építettük fel és szolgáltuk ki az egri
gyárat alapanyagokkal és juttattuk el a kész sebességváltókat Európa számos teherautógyárába. Talán ez is
hozzájárult, hogy pár évvel később 2004-ben az Év Logisztikai menedzsere címmel tüntetett ki az MLBKT
vezetése.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Logisztika iránti elfogultságomat nem titkolva úgy gondolom, hogy elsősorban a piacvezető nemzetközi
konszernek kezelik a helyén az ellátási lánc különböző elemeit és helyeznek kellő hangsúlyt annak
hatékonyságára. Rengeteg tennivalója van szakmánk képviselőinek, így az Őket tömörítő szakmai szervezetnek
is a gazdasági folyamataink fenntartható optimalizálását célzó tevékenységünk és a középvállalataink
versenyképességének javítása terén. Az ennek érdekében kifejtendő véleményformáló és lobby tevékenységét
erősítenie kell a szervezetnek!
További fontos feladatnak tekintem az iskolai közösségeiket egyre inkább elvesztő fiatal kollégáink számára
megteremteni a szakmai integrálódás lehetőségét.

4.
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Megválasztása esetén, mely területeken és miként tervez hozzájárulni az MLBKT stratégiai céljai
eléréséhez?

A fenti kritikai észrevételem az általam képviselt élelmiszeripar sok szereplőjére talán hatványozottan érvényes,
rengeteg teendőnk lehet például az SCI (The Supply Chain Initiative) megvalósítása terén. A teljes
élelmiszerláncban érvényt kell szerezni a biztonság és a hatékonyság javítása mellett a fair versenynek is! Mint
az ÉFOSZ alelnöke, úgy gondolom, hogy szorosabb együttműködés kialakításával mindkét szervezet
eredményesebb lehet!
Szomorúan állapítom meg, hogy a disztribúciós logisztika egyik „álló csillaga”, a raklapok „gyorsított
amortizációjának problémája” sem oldódott meg az elmúlt 30 évben, így itt is elkél a segítség – a mérsékelt
remények mellett/ellenére is!!

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

2014-ben több tapasztalt kollégával együtt engedtük át a terepet a fiataloknak. A megújulási folyamat sikereinek
megítélése, azóta nem volt feladatom, hiszen az etikai bizottság tagja nem erre hivatott.
Megtisztelő, hogy újra felmerült a személyem az Elnökség munkájának lehetséges támogatói között.
Tapasztalatomat tudom elsősorban felajánlani, hiszen több 10 évet töltöttem szakmai szervezetek
megszervezésével, irányításával. (MLBKT, ÉFOSZ, Agrárlogisztikai Klub, Gabona Szövetség, MLE)

5.

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

A szinergia morzsáit se hagyjuk elveszni, hajoljunk le érte!!

