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1.

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

Az elmúlt 10 évben különböző nagykereskedelmi és logisztikai társaságoknak voltam a vezetője. Mindvégig
elsősorban benzinkutak és gyorséttermi illetve közétkeztetési hálózatok food és non-food jellegű termékekkel
történő ellátásával foglalkoztam.
2005 – től a Lekkerland Kft, majd 2016-tól a Quick Service Logistics Hungaria Bt ügyvezetőjeként
Ügyfelek: MOL, Shell, OMV, Agip, Lukoil, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Eurest, Update Pékség, Relay, InMedio
2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

2007 és 2011 között a Lekkerland Kft-nél elértem azt, hogy a társaság az összes magyarországi benzinkút
hálózattal kapcsolatban állt és közel 1000 töltőállomás üzletének a napi/heti ellátását sikerült megvalósítani.
A Quick Service Logistics Hungaria Bt megalapítása.
2014-ben saját ötlet alapján találtam ki a németországi központtal működő társaság magyarországi
leányvállalatának létrehozását. Azóta harmadik éve sikeresen működik, folyamatosan bővül a szervezete és
tevékenységi köre.
3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

A teljes logisztikai szakma összefogását, a tagszám bővítését. Illetve a tagok aktív részvételét a Társaság
életében.
Fontosnak tartom, hogy ne csak a nagy logisztikai vállalatoknak illetve a nagyvállalatok logisztikai vezetőinek
jelentsen ez közös platformot, hanem ennél szélesebb menedzseri kör fogjon össze a szakma fejlődésének
érdekében.

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

Szeretném, ha elérhetnénk, hogy a logisztikai ágazatot érintő törvényekbe és szabályozásokba a Társaság az
egész szakmát képviselve belefolyhatna. Ehhez fejleszteni kell az ellátási lánc szereplői közötti kommunikációt,
ezáltal elérni azt, hogy mindannyian „egy nyelvet” beszéljünk. Majd ezt a hatóságok vagy kormányzat felé
képviselni.
A tapasztalatok (jól vagy rosszul sikerült projektek) megosztása különböző fórumokon. Nem csak a tagság
rendezvényein, hanem más konferenciákon, kerekasztal megbeszéléseken, illetve elektronikus fórumokon.
A logisztikai szakma hazai és nemzetközi ismertségének és elismerésének növelése. Együttműködés
lehetőségeinek kiaknázása az MLBKT-hoz hasonló szervezetekkel (pl. MLE)
A környezetvédelmi és minőségügyi terület illetve a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó projektek kiemelt
kezelése. Továbbá külön hangsúlyt szeretnék fektetni – szakmai előmenetelem okán – az FMCG szektor
logisztikai tevékenységének összefogására.

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

5.

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

„You are just as good as your people are.” Pont annyira vagy jó (vezető/szakember), amennyire a veled dolgozó
emberek azok. Lényeg, hogy a beszerzőtől/logisztikustól mindenki a költségek lefaragását várja el, de ez a jól
megválasztott és képzett embereken múlik, egyébként a legjobban kidolgozott üzleti terv sem fog megvalósulni.

