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1.

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

Közel 30 éve tevékenykedem a vasúti szállítmányozás, vagon üzemeltetés, vagon bérbeadás, multimodális
kooperáció területén. Kezdetben műszaki, karbantartási területen dolgoztam, majd logisztikai vezetőként
komplett ellátási láncok fejlesztéséért és üzemeltetéséért, illetve szállítmányozási feladatok napi
lebonyolításáért voltam felelős. Később kereskedelmi és logisztikai igazgatóként a partnerekkel, megbízókkal
összefüggő teljeskörű felelősségi terület felölelte a szolgáltatási körbe tartozó rendszerek kifejlesztését, a
partnerek megszerzését és megtartását a folyamatos magas színvonalú teljesítés biztosításával. Az utóbbi közel
10 évben pedig ügyvezető igazgatóként irányítom a társaság teljes tevékenységét.
8 évvel ezelőtt vettem át a Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetség elnöki pozícióját, ahol az UIP (Nemzetközi
Magánkocsi Szövetség) magyar tagszervezeteként próbáljuk meg a vasúti szektor versenyhátrányát mind
európai szinten, mind Magyarországon belül aktív közreműködésünkkel, szakmai és jogi háttéranyagokkal
elősegíteni valamint a magántulajdonú vasúti vagonokkal rendelkezők speciális érdekeit képviselni.
Meghívott szakértőként több hazai és nemzetközi szállítási projekt kiépítésében vettem részt, külsős meghívott
előadóként különböző felsőoktatási intézményben próbálom meg átadni a speciális tudásomat a következő
generációnak, ha arra lehetőség és érdeklődés kínálkozik, akkor konferenciákon tartok előadásokat a
szakterületemet érintő kérdésekben, de kihelyezett vállalti oktatásokon is szívesen adom tovább a
tapasztalataimat a szakmaiság bővítése érdekében.
A PULTRANS Kft. az MLBKT-nak 25 éve intézményi tagja, ezalatt az idő alatt végig én képviseltem a társaságot
az MLBKT-ban, az elsők között vehettem át az azóta megszüntetett Logisztikai Szakértő oklevelet, voltam a
választási bizottság tagja és egy időben elnöke is, több konferencián tartottam előadást és gondolataim a
Logisztikai Híradóban is több alkalommal voltak olvashatóak különféle publikációk keretében.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Mindig nagy örömöt jelent számomra, amikor egy szakmai anyag (részletes logisztikai terv, komplett ellátási lánc
megtervezése stb.) elkészülte után nem csak a szűk szakértői kör részéről, hanem a működtetők, illetve az adott
vállalat vezetői részéről is elismerő, pozitív visszajelzések érkeznek, amikor bizonyíték keletkezik arra
vonatkozóan, hogy szakértői anyagot el lehet készíteni oly módon is, hogy az „életszerű” és azonnali
alkalmazásra kész legyen. Szerencsére pályafutásom alatt sok ilyen élményben lehetett részem.
Mivel a mi szakmánk a bizalomra épül, a bizalom egyik mérőszáma pedig az üzleti kapcsolat hossza, ezért
különösen büszke vagyok azokra a partnereinkre, akikkel 15-20-25 éve tart megszakítás nélkül az
együttműködésünk.
Végezetül azt is kiemelkedő személyes sikerként éltem meg, hogy az elmúlt 10 év alatt a társaság tulajdonosi
köre több alkalommal is alapvetően megváltozott (3-4 tagból álló nemzetközi joint venture, majd 100%-os
multinacionális leányvállalt teljes integrációval /előbb svájci majd ír tulajdonossal/ és jelenleg 100%-os magyar
tulajdon), de ezekből a belső szervezeti változásokból partnereink semmit nem éreztek meg, sikerült az
átszervezésekkel járó nehézségeket „házon belül” tartani.

3.
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Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az MLBKT egyik kiemelt előnye sok más hasonló szervezettel szemben, hogy a szakmai közösség nagyon széles
spektrumát fogja át, legyen az összehasonlítás akár szakterületek szerinti (beszerzés, tanácsadás, logisztikai
folyamatok tervezése, működtetése, raktár logisztika, disztribúció..stb.), akár tevékenységi területek szerinti
(mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás), akár a vállalati hierarchián belüli pozíció szerinti (ügyintézőtől
vezérigazgatóig a teljes vállalti hierarchia megtalálható a tagok között) vagy akár életkor szerinti (diákoktól
nyugdíjasig). Ezért az MLBKT legfontosabb feladatának az integrációt tartom, azt gondolom, hogy a fenti
sokrétűség kötelezi arra az MLBKT-t, hogy éljen a lehetőséggel és szervezze meg a különböző területek,
iparágak, korosztályok együttműködését, teremtse meg az együttműködés, a konzultáció minél szélesebb
lehetőségeit és ösztönözze a tagságot ezek igénybevételére.

4.

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

A hosszútávú és fenntartható logisztikai megoldásoknak egyre nagyobb részét kell képezze valamely környezet
kímélő szállítási alrendszer igénybevétele, az eddigi szakmai pályafutásom alapján a vasúti alrendszerek
megismerésében, igénybevételük lehetőségeinek felismerésében, az alkalmazásából származó előnyök
bemutatásában illetve az egyes közlekedési alrendszerek állandó rivalizálása helyett a kölcsönös érdekeken
alapuló együttműködés megteremtésében tudom segíteni az MLBKT stratégiai céljainak elérését.

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?

Bármely nagyobb, összetettebb rendszer optimuma soha nem az őt alkotó részrendszerek optimumainak
összessége, ezért ha rendszer optimumot keresünk, minden részrendszert a teljes rendszer optimumának
nézőpontjából vizsgáljunk és ne független rendszerként!

