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1.

Kérjük, röviden ismertesse szakmai munkásságát: milyen területeken, iparágakban, beosztásban
tevékenykedett az elmúlt 5-10 évben:
Az elmúlt 10 évet folyamatosan a Logisztika Rendszertechnikai Kft. ügyvezetőjeként töltöttem. A cég,
illetve saját tevékenységem elsősorban tanácsadói/konzultánsi tevékenységeket foglalt magában.
Ezen belül
•

vállalatok, elsősorban közepes vállalkozások üzleti stratégiáján alapuló logisztikai stratégiájának
kidolgozása és bevezetése, ide értve a szükséges üzletviteli- és folyamatszervezést;

•

informatikai rendszerek bevezetése, a bevezetési projektek irányítása;

•

részt vettem a CEP piacon, módszerében nemzetközi téren is egyedülálló LORA projekt
létrehozásában és működtetésében.

2013-ban, megtartva az ügyvezetői beosztásomat, visszavonultam, ettől kezdve elsősorban a
szakterületeimhez tartozó “szivességi” feladatokat láttam el.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
2006-tól folyamatosan részt vettem azokban a változó összetételű munkacsoportokban, amelyek a
Magyarországra alkalmazható logisztikai stratégiát kidolgozták. Logisztikai Egyeztető Fórum
létrejöttével a stratégiai kialakítása átkerült ehhez a szervezethez, és 2013-ban az itt összeállított
Középtávú Logisztikai Stratégiát /KLS/ a Kormány - a szakmában elsőként - határozatával elfogadta,
kijelölve a végrehajtás felelőseit. A KLS-nek fontos szerepe volt és van abban, hogy a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Programban /GINOP/ az eredeti elképzeléseket kibővítve lehetőség
nyílik a logisztikai tárgyú fejlesztésekre.
2017-ben megkezdődött és jelenleg is ennek a stratégáinak átvizsgálása és korszerűsítése folyik,
kitágítva ezt a digitalizáció irányába.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?
Az elkövetkező időszakban a szakmai/civil szervezetek élete nehezebb lesz. Ezért az MLBKT-nak
olyan tevékenységeket kell megtartani illetve fejleszteni, amelyekben közvetetten és közvetlenül
megnyilvánul a szakmaiasság, a kollegialitás, a tudás átadás, a vélemények ütköztetése, az etikus
magatartás és az együvé tartozás.

4.

Megválasztása esetén, mely területeken és miként tervez hozzájárulni az MLBKT stratégiai céljai
eléréséhez?
1. Folytatnám az éves kongresszus szervezésében való részvételemet a szakmai program
kialakításában, előadók felkérésében, és a szükséges háttérmunkában.
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2. Ugyancsak folyamatban van egy olyan integráló tagozat létrehozása, amely révén – bemutatókra,
előadásokra, üzemlátogatásokra felfűzve – folyamatosan ismertetni lehetne a digitalizáció miatt
küszöbön álló változásokat és ezek összefüggéseit.
3.Az éves kongresszus mellett, minden év tavaszán, lehetőség nyílna egy olyan egynapos
konferencia rendszeres megszervezésére, amely részletesebben tárgyalná az előző évi
kongresszuson felmerült, a hallgatóság által legérdekesebbnek, legfontosabbnak minősített témát.

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
Az alább felsorolt fontosabb feladatokat, mint az elnökségi ülések állandó meghívottja és az MLBKT senior
tanácsadójaként végeztem:

5.

1.

a Logisztikai Egyeztető Fórumban, MLBKT egyik képviselőként, a Fórum munkájában való
tevékenységek és feladatok;

2.

a különböző tagozatok megalakítása, a Tagozatok működésének szabályozása;

3.

az éves kongresszus szervezése;

4.

a Társaság tevékenységének szabályozása (SZMSZ, Etikai Kódex);

5.

az elnökség feladataiból adódó operatív tevékenységek

Ha egyetlen mondatot, jó tanácsot üzenhetne a világ összes beszerzőjének/logisztikusának, mi lenne az?
„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja”
Presser Gábor

