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

1.

Egyetemi pályafutás:
•

Az egyetemi diploma megszerzése után közvetlenül a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem el
dolgozni, először mint tudományos segédmunkatárs, 2015-től mint egyetemi tanár.

•

2005-2008 között: A BCE Vállalatgazdaságtan Intézetének keretében működő Logisztika és Ellátási
Lánc Menedzsment Tanszék megbízott tanszékvezetője, majd 2009 és 2012 között tanszékvezetője
voltam.

•

2008-2009 között a Logisztikai menedzsment mesterszak országos alapításának koordinátora, a szak
Budapesti Corvinus Egyetemen történő indításának akkreditációs vezetője, majd 2010-2012 között a
BCE Logisztikai menedzsment mesterszak felelős vezetője voltam.

•

2013-tól a BCE Gazdálkodástudományi Karán a Kati Tanács tagja vagyok.

MLBKT-nál végzett tevékenység:
•

Az MLBKT alapító tagja, az alapítást követő években titkára

•

2005-től a BCE és az MLBKT közös „Logisztika és ellátási lánc”, majd a „Nemzetközi disztribúció”
posztgraduális képzési programok vezetője

•

2008-tól az Elnökség tagja, 2014-től Oktatási Alelnöke

Akadémiai aktivitás:

2.

•

2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Bizottságának tagja

•

2012-től az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság tagja, 2017-ig titkára

•

2016-tól az MTA Közgyűlésének választott képviselője (köztestületi tagság)

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

A hallgatóim sikereire, a szakemberektől kapott pozitív visszajelzésekre, és persze az MLBKT-ra!

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az MLBKT az elmúlt évtizedekben erős szakmai, és egyben civil szervezetté fejlődött, és ez nagy érték. A
Társaság szakmaiságának további erősítését, és önszervező képességének növelésének tartom kiemelten
fontosnak.

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

Megválasztásom esetén az Elnökség szokásosnak tekinthető feladatai mellett továbbra is az oktatási
tevékenységet tervezem támogatni. Az új stratégia kidolgozásához kapcsolódó megbeszélések és felmérések
egyértelműen jelezték a digitalizáció igényét e téren is. Én is úgy gondolom, a digitális megoldások fontos
eszközei az oktatási tevékenység bővítésének, de a meglévő programok rugalmasabbá és színvonalasabbá
tételének is. Ezért leginkább az ezzel kapcsolatos munkába szeretnék intenzíven bekapcsolódni.

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

Elnökségi tagként és Oktatási alelnökként elsősorban a Társaság oktatási tevékenységéhez kapcsolódtam eddig
is. Az SCM Training Center megalakulása előtt vezettem azt a bizottságot, mely kidolgozta annak strukturált
kínálati portfólióját. Ennek fejlesztésében azóta is részt veszek.
Az elmúlt években végig aktív tagja voltam az éves kongresszust szervező bizottságnak, számos szekciót
állítottam össze, de más programok kialakításában is részt vettem.
Részt vettem az MLBKT FMCG platformjának megalakításában, valamint az MLBKT új stratégiáját előkészítő
munkacsoport munkájában is.

5.

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

A globális verseny egyik kulcskérdése, hogyan tudunk versengve együttműködni. Ez nagyrészt emberi
képességek és attitűd kérdése, ezért a technológia, a szaktudás mellett az embert kell gondolkodásunk
középpontjába állítani.

