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1.

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

Közlekedésmérnök logisztikus és pénzügyi közgazdász diplomával, illetve több mint 15 éves logisztikai szakmai
tapasztalattal rendelkezem. Közel 5 évet töltöttem egy multinacionális logisztikai szolgáltatónál, ahol hűtött és
fagyasztott élelmiszerek, illetve gyógyszerek raktározásával és disztribúciójával foglalkoztam tervezéstől az
operatív bonyolításig. 12 éve pedig a szolnoki BI-KA Logisztika Kft-nél dolgozom különböző területeken: projekt
menedzsment, üzletfejlesztés, raktárlogisztika, vasúti szállítmányozás és iparvágány üzemeltetés. Mindennapi
munkám során hangsúlyos szerepet kap az innovatív logisztikai megoldások kutatása, illetve a környezetbarát
megoldások alkalmazása. A felsőoktatásban, továbbá különböző szakmai konferenciákon gyakran adok elő,
valamint több szakcikk szerzője is vagyok. 2016-ban vasútüzem-vezetői képesítést szereztem.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

A BI-KA Logisztikai Kft. a több mint 25 éves működése során elérte, hogy a szolnoki régió legnagyobb, továbbá
Magyarország meghatározó logisztikai szolgáltató vállalatává fejlődjön. Ezen fejlődési folyamatban kiemelkedő
lépés volt 2009-ben az, hogy a vállalkozás szolnoki telephelye Regionális Logisztikai Szolgáltató Központ címet
nyert – mely eredmény elérésében jelentős szerepet vállaltam. Az új logisztikai bázis kínálta adottságokat
megragadva sikerült az iparvágány hálózatot reaktiválni, megteremtve partnereink számára a környezettudatos
vasúti szállítási alternatíva választásának lehetőségét. A logisztikai központban koncentrálódik jelenleg a BI-KA
Logisztika Kft. eszköz és munkatársi állományának döntő többsége. A kitartó munka eredményeképpen a
logisztikai bázis az eredetileg eltervezett funkcióját is be tudja tölteni, igazolva az elért címet – az irányvonatos
formában, vasúton érkező rakományt raktározza, majd azt közúton továbbítja a vevők számára. A megoldás
2016-ban elismerésben részesült a Greennovációs Nagydíj környezetvédelmi pályázat keretében.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az MLBKT legfontosabb feladatának azt tartom, hogy a szervezet erősségeit jelentő értékeket mentén, azokra
támaszkodva képviselje a logisztikai, beszerzési szakembereket a szakmai-, illetve a közéletben, továbbá
érdekképviseleti szervként részt vegyen a szakpolitikai munkában is. Az MLBKT széles tagsággal, elismert
szakvállalatokkal rendelkezik, mely vállalatok logisztikai oktatásában, logisztikai és beszerzési tárgyú szakmai
fejlesztésében tud hatékonyan részt venni. A közösség- és tudatformáló tevékenységei által pedig elérheti azt,
hogy a többi logisztikai szakmai szervezet között a szerepét megtalálva sikeresen álljon ki a szakma képviselete
kapcsán bármely fórumon, rendezvényen, a hazai logisztikai élet véleményvezére legyen.

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

4.
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Az eddigi elnökségi tagsági munkámat folytatva, fókuszálni kívánok a szakmai képzésekben való aktív
részvételemre, a fiatal generáció (középiskolások és a felsőoktatásban részt vevők) szakmai tudatformálására,
ismereteik bővítésére – pályaorientációs jelleggel – a logisztikai területen (is) jelentkező szakemberhiány
mérséklése céljából. Igazodva az aktuális innovatív gyártási és logisztikai trendekhez – Ipar 4.0, digitalizáció,
autonóm technológiák, elektromobilitás – szerepet kívánok vállalni ezen területek, eszközök megismertetésében,
elfogadtatásában a szakma számára. A környezetbarát logisztikai megoldások szerepét erősíteni kell, fontos,
hogy (a hagyományos és a fenntartható módok közötti) választási alternatívája legyen a vállalatoknak, amikor
egy szállítmányozási, raktározási rendszert kiválasztanak vagy egy beszerzési döntést hoznak.

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

4.a

5.

•

pályaorinetációs előadások tartása középiskolások és főiskolások számára az MLBKT bevonásával– pl.
Logisztika Napján

•

MLBKT Konferencián szekcióvezetői és hallgatói kerekasztal vezetői pozíciók vállalása

•

Hulladékgazdálkodási és raklapos munkacsoport munkájának támogatása

•

Műszaki Tagozat – Logisztika 2050 projekt szakmai támogatása

•

Raktármenedzsment képzésen oktatás

•

Szakmai rendezvényeken részvétel – ezeken az MLBKT ajánlása

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

Keep calm and carry on.

