MLBKT Elnökség választás 201
2018
A JELÖLT ADATAI:

1

Név:

Barna Zsolt

Beosztás:

ügyvezető igazgató

Intézmény:

Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft.

Szakterülete:

Raktárlogisztika és árufuvarozás

Egyéb:

egyesületi tagság, díjak, stb.

1.

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

2008. április 18-án történt kinevezésem óta a Waberer’s cégcsoport Regionális Szerződéses Logisztika
üzletágának ügyvezető igazgatója vagyok.
Több mint 20 éves iparági tapasztalattal rendelkezem: 1996-ban csatlakoztam a cégcsoporthoz, különböző
vezető tisztségeket látva el el raktározási és disztribúciós területeken.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy jogelődünkből – azaz a Volán TeFu-ból – sikerült egy európai
mércével mérve is kiemelkedő és elismert, komplex logisztikai szolgáltatást nyújtó, mégis valódi emberi
értékeken nyugvó vállalatot felépítenünk.
Unikumnak számít továbbá, hogy az egykor mintegy 100 főt foglalkoztató céget napjainkra olyan nagyvállalattá
tudtuk tenni, amely – ma közel 2500 embernek kínálva biztos munkahelyet – nem csupán Magyarország
legnagyobb szolgáltatója, de fuvarozóként is elismert és meghatározó piaci szereplő.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Elsőrendű feladatnak tekintem az érdembeli, minőségi szakmai kommunikáció megteremtését, nevezetesen a
szakmát érintő kérdések minél szélesebb körben, fórumokon történő megvitatását. Nagyon fontosnak tartom
továbbá a piaci tendenciák pontos és rendszeres elemzését, valamint az eredmények publikálását. Ezen
információk ismeretében készülhetünk fel a jövő kihívásaira.
Elengedhetetlennek tartom továbbá a fiatalok tehetséggondozását, szakmai ösztönzését, valamint a logisztikai
folyamatokba történő bevonását. Ők jelentik ugyanis azt a generációt, amelyben a társadalmi felelősségvállalás
már természetes igényként fogalmazódik meg. Ez pedig – különösen a logisztika világában – a legfontosabb
eszköz a környezettudatos jövő megteremtése és hosszú távon történő fenntartása érdekében.

4.

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

Díjnyertes vállalataként a jövőt átfogó társadalmi felelősségvállalás mentén képzeljük el. Sikeres vállalatként
kellő tudás és potenciál van a kezünkben. Ennek szellemében fogalmazzuk meg stratégiai célkitűzéseinket –
egyetértésben az MLBKT által megfogalmazott értékekkel. Hisszük, hogy a mi lehetőségeink egyben az egész
logisztikai iparág lehetősége, amelyeket közösen kihasználva még magasabb szakmai színvonalat érhetünk el.
Raktárlogisztikai és fuvarozási szolgáltatásaink magas színvonalon tartása mellett elengedhetetlennek tartjuk,
hogy – az MLBKT-val karöltve – fizikai munkavállalóink érdekeit is képviselni tudjuk.

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

Korábban nem voltam az MLBKT Elnökségének tagja.

2
5.

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

Meglehet, a digitalizációnak és robotizációnak köszönhetően a raktárlogisztikai folyamatok precizitása szinte a
tökéletességig fokozható, az emberi értéket azonban soha nem fogja tudni helyettesíteni – ez az érték
mindenekfelett való.

MLBKT Elnökség választás 201
2018
A JELÖLT ADATAI:

1

Név:

Chikán Attila

Beosztás:

egyetemi tanár

Intézmény:

Budapesti Corvinus Egyetem

Szakterülete:

Egyéb:

1.

elnök/MLBKT

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

1968 óta a Corvinuson, illetve jogelődjein dolgozom, tanársegédből egyetemi tanárrá fejlődtem, voltam rektor is
(2000 és 2004 között). ’98-99-ben másfél évig gazdasági miniszter. Most professzor emeritus és az MTA tagja
vagyok. Kezdettől erős vállalati kapcsolatok, jelenleg FB és AB elnök a Richternél, FB elnökhelyettes és AB elnök
a MOL-nál.
Számos hazai és nemzetközi társadalmi szervezet tisztségviselője, így a VOSZ Gazdaságpolitikai Bizottságának
és a Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságelméleti és Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke
2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

A Nemzetközi Beszerzési és Ellátás Menedzsment Társaság elnöki tiszte.
3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az információs technológia fejlődése és a tudás alapú társadalom logikája mentén mind szélességében, mind
mélységében erősíteni a társaság tudásközpont szerepét, elsősorban a tagság, de a teljes hazai logisztikus és
beszerző szakemberi körben.

4.

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

A kezdetektől, azaz több mint negyed százada veszek részt a társaság irányításában. Tevékenységem zömét a
stratégiai irányok meghatározásában való részvétel, a Társaság titkárságának mentorálása, illetve a hazai és
nemzetközi külső kapcsolatokban való képviselet jelenti, s ezeket gondolnám folytatni.

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

ld. előző pont
5.

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

A világban végbemenő igen alapvető és sok bizonytalansággal terhelt változások között is biztosra vehető, hogy
a logisztika és a beszerzés szerepe változatlanul kulcsfontosságú lesz –ez olyan kihívásokat állít elénk,
amelyeknek csak tudásunk és tapasztalataink állandó fejlesztésén keresztül tudunk megfelelni.

MLBKT Elnökség választás 201
2018
A JELÖLT ADATAI:

1

Név:

Csicsmann Péter

Beosztás:

ügyvezető

Intézmény:

Next Generation Hungary Kft.

Szakterülete:

Vám-jövedék
és
kockázatmenedzsment

Egyéb:

MLBKT, Felelősök klubja alapító tag, MVSZ, AEO munkacsoport

1.

termékdíj

szakértő,

projekt

és

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

Az elmúlt 20 évben szinte ugyanazon a szakmai területen dolgoztam, ami alapvetően a vámügyeket jelenti.
Pályakezdőként, mint vámügyintéző tevékenykedtem, ami igen hamar kibővült a kapcsolódó szakterületekkel,
úgy, mint jövedék, környezetvédelmi termékdíj, NETA, AEO és a későbbiekben az EKAER majd a projekt és
kockázatmenedzsment.
Az alapvető szakmai munkavégzés és az abban történő fejlődés hozta magával a különböző szintű vezetői
feladatok ellátását, így lettem export, illetve import csoportvezető, majd kirendeltség vezető több különböző
területen. Ezt követően már menedzseri feladatokat láttam el, mely munkavégzés kiegészült tanácsadói,
szakértői, oktatási és üzleti tevékenységgel is. Ilyen minőségemben vezettem, irányítottam komplex tanácsadói
csapatot, illetve az ország különböző pontjain található vámügyintézői egységek, csoportok szakmai és operatív
feladatait. Az új kihívások jegyében ezt követően pedig e területek üzleti ügyeivel és azok fejlesztésével
foglalkoztam úgy, mint a meglévő és új ügyfelekkel történő kapcsolattartás, szerződések, ajánlatok, pályázatok
és az ezekhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátása. E feladataimat, mint Business Development és Senior
Manager láttam el.
Az üzleti tevékenységem keretében napjainkig, több mint 2800 üzleti tárgyaláson vettem részt, ezek leginkább
szakma és szolgáltatás specifikusak voltak. Az üzleti kapcsolatépítés jegyében voltam tagbizottsági tagja,
alelnöke és elnöke a BNI 204B2B csoportjának, ahol több mint 400 céggel sikerült személyes kapcsolatot
építenem.
Az elmúlt 18 évben elért szakmai és üzleti sikerekre alapozva, az új kihívások keresése jegyében alapítottam
meg saját cégemet, melynek a tavalyi év volt ez első teljes üzleti éve, amiről büszkén mondhatom el, hogy sikeres
volt, azaz megtapasztaltuk, hogy lehet szinte a nulláról is eredményes működést és ütemes bővülést elérni. A
cégben ügyvezetőként és szakértő- tanácsadóként dolgozom.
Főbb iparágak: elektronika (szórakoztató és mobil technológia), autó, gépgyártás, logisztika, szerződéses
logisztika, szállítmányozás, gyógyszer, energetika, élelmiszer.
Munkámat, munkánkat főszabályként outsourcing tevékenység keretében végeztem, végzem megbízóink
igényeinek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy feladatvégzésünk során a megbízó nevében és érdekében járunk el
úgy, mint a saját belső vállalati szakemberek vagy belső vállalati csoportok.
Azt gondolom, hogy a kiszervezett feladatokat ellátó alvállalkozói szerepkörből adódóan, olyan mennyiségű és
minőségű szakmai tapasztalatra tettem szert a különböző nemzetiségű multinacionális vállalati körben, ami sok
szempontból egyedülálló és speciális tudást eredményezett.
Ezen túlmenően lehetőségem volt az ország eltérő földrajzi pontjain kialakított ipari parkok és logisztikai
központok napi gyakorlatát is megismerni és végezetül, de nem utolsó sorban rendkívül sok tapasztalatot
szereztem a hatósági ügyintézés, problémamegoldás és ügyféli érdekérvényesítés területén.

2.
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Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Büszkén mondhatom el, hogy a világ 7. legnagyobb könyvvizsgáló céghálózatának magyarországi képviselete
kizárólagos partnerének választott a vám és kapcsolódó szakmai területek vonatkozásában, mint szakértőtanácsadót, továbbá arra is büszke vagyok, hogy az uniós csatlakozásunkat követően részese lehettem hazánk
jelenleg egyetlen vámszabadterületének engedélyezési eljárásában. A legbüszkébb azonban azokra a sikerekre
vagyok, amit a megbízóink megelégedettsége jelent, így engedjék meg, hogy egy ilyet megosszak Önökkel.
„ Cégünk, az Interim Management Resourcing Kft. rövid határidőn belül tapasztalt vezetőket, sokszor egyedi jellegű
menedzsment erőforrásokat bocsát ügyfelei rendelkezésre egy meghatározott feladatra és időszakra. Ügyfeleink
általában akkor fordulnak hozzánk, ha hirtelen olyan helyzettel szembesülnek, amikor gyorsan, akár néhány napon
belül extra menedzsment kapacitás bevonására van szükség.
Ez történt nemzetközi, logisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó ügyfelünknél, amikor egy sajnálatos, váratlan, súlyos
betegség miatt a vámigazgató kolléga kórházba került. Ekkor keresett meg minket a vállalat HR vezetője és kért
tőlünk támogatást. Mivel ez egy nagyon speciális terület, ezért a saját adatbázisunkban nem találtunk megfelelő
szakembert a feladatra, ezért fordultunk az MLBKT (Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság)
ügyvezetőjéhez, Kőhegyi Anitához. Ő azonnal egy kiváló szakembert ajánlott nekünk Csicsmann Péter
személyében, aki meggyőzött minket és ügyfelünket professzionális szakmai tudásáról és rugalmasságáról,
ugyanis pár napon belül el tudta kezdeni a munkát. A szerződésünk eredetileg 3 hónapra szólt, de már kétszer meg
kellett hosszabbítanunk, ugyanis Péter munkáját azóta is nagyon nagyra értékeli a vállalat, és amíg egy már
kiszemelt „belső” kolléga fel nem nő a feladathoz, addig Péter ellátja a vezetői feladatokat, illetve coacholja a
kollégát.”

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az ellátási láncokhoz kapcsolódó valamennyi szakterületet képviselő szakemberek közösségének építését,
különös tekintettel a jövő nemzedékére, a fiatalokra, dolgozókra és diákokra egyaránt. E szakmai közösségen
belül a tudás és információ átadását, megosztást. A különböző korszakokon és trendeken átívelően biztos
pontként kell megmaradnia e szakmai közeg számára, úgy, hogy mindeközben megtartja alapvető értékeit és
törekszik megfelelni a kor kihívásainak. Értéket teremt az által, hogy elismeri és díjazza a szakmai kiválóságokat
és lehetőséget nyújt az emberi és szakmai kapcsolatok kialakítására, építésére és fenntartására.

4.

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

Megválasztásom és az új elnökség bizalma esetén folytatni kívánom megkezdett munkámat, mint tagi
szolgáltatásokért felelős alelnök. Az elkezdett közös belső munkánk, melynek végső célja az, hogy az MLBKT
ahogyan eddig is, a jövőben is a logisztikai szakmai szervezetek között meghatározó, véleményformáló és
mértékadó maradjon. Természetesen mindezt úgy, hogy közben a kor kihívásainak, a tagok elvárásainak és
igényeiknek a legmesszebbmenőkig meg tudjon felelni. A közösen elkezdett feladatok jóval túlmutatnak egy
elnökségi cikluson és alapvetően szükségesek ahhoz, hogy a szervezet az elvarásoknak megfelelően működjön,
hiszen csak abban az esetben képes érdemi lépéseket tenni stratégiai céljainak elérése érdekében. Munkám
folytatásával kívánok hozzájárulni közös céljaink eléréséhez.

4.a

3

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 részt vettem a regionalitás és tagi szolgáltatások alelnöki területek munkájában majd az
utóbbit 2015-től vezettem, mint alelnök.
Alelnökként az alábbi események szervezésében és lebonyolításában vettem aktívan részt az elmúlt időszakban:
2014.11.13. XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában,- Kockázatkezelés és Kockázatmenedzsment
szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.
2014.11.13. XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában – az Év Logisztikai Menedzsere díj győztese
Gerencsér Szilárd volt a jelöltem és támogatottam
2015.01.05. MLBKT EKÁER munkacsoport alapító tag
2015.04.14. „EKÁER az alapokon túl” című konferenciája – moderátor
2015.04.16. Logisztika napja- részvétel a Debreceni Repülőtéren rendezett eseményen, mint előadó ( A vám, mint
versenyelőny) és az MLBKT nevében köszöntő
2015.06.11. MLBKT minikonferencia Eger – moderátor
2015.06.23. MLBKT –titkárság: SZMSZ, alapszabály, etikai kódex, kiválósági díj és kommunikációs szabályzat
előterjesztésének elkészítésében történő közreműködés
2015.09.30. MLBKT Debreceni minikonferencia – moderátor
2015.10.15. Szolnoki Gazdasági Fórum – moderátor
2015.11.13. XXIII. MLBKT Kongresszus Tour de logisztika - Bűnök és bűnözők – eltusolt ügyek a logisztikában
szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.
2016.04.19. MLBKT UVK konferencia – szervező és moderátor
2016.04.21. Logisztika napja - Szolnoki Gazdasági fórum – szakmai moderátor
2016.11.11. XXIV- MLBKT Kongresszus Ütemváltás Ipar 4.0. S.O.S. avagy a túlélés a logisztikája szekció
megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.
2016.11.19 MLBKT Raklap munkacsoport létrehozásban történő közreműködés
2017.02.28. MLBKT Logisztikai Szolgáltatók Tagozat létrehozásában történő közreműködés
2017.09.10. MLBKT I. Focikupa – rendezvény moderátor
2017.11.16. XXV. MLBKT Kongresszus Smart logisztika: a változó világrend hatása az ellátási láncokra, SMART
ellátási rendszerek és trendek I. szekció vezetői feladatok ellátása

5.

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

Szakmai felelősségünk nem lehet csak egyéni vagy vállalati érdek, ahogyan a különböző szakterületek sem csak
önmagukért vannak, vegyük észre végre, hogy mindannyian ugyanazokért a célokért tesszük dolgunkat, ezért
tegyük ezt nyitottan, etikusan és fenntartható módon, tisztelve és megbecsülve egymást.
Tanulj a múltból, dolgozz a jelenben, tégy a jövőért a következő generációk örömére és javára!
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A JELÖLT ADATAI:
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Név:

Csonka Endre László

Beosztás:

vezérigazgató

Intézmény:

Első Pesti Malom Zrt.

Szakterülete:

FMCG, gabona logisztika,

Egyéb:

2004-es év Logisztikai Managere, MLBKT elnökség 2014-ig, MLE alelnök 2006-ig, ÉFOSZ alelnök
ma is,

1.

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

2006-óta irányítom a részben családunk tulajdonában álló malomipari részvénytársaságot, amely négy
malmában évi 50.000 tonna gabonát dolgoz fel.
2001- 2006-ig az országos hálózattal rendelkező ÁTI Depó Közraktározási és logisztikai szolgáltató
részvénytársaságot irányítottam.
1993 és 2001 között lehetőségem nyílott egy szuper csapattal felépíteni hazánk első multiuser logisztikai
szolgáltató vállalatát a TNT zászlaja alatt, amelynek megbízói adták igazi rangját. Nestle Hungária, Henkel
Magyarország, Kotányi, Dr. Oetker, ZF Hungária, Hewlett Packard

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

A ZF Hungária logisztikai központját zöldmezős beruházás formájában építettük fel és szolgáltuk ki az egri
gyárat alapanyagokkal és juttattuk el a kész sebességváltókat Európa számos teherautógyárába. Talán ez is
hozzájárult, hogy pár évvel később 2004-ben az Év Logisztikai menedzsere címmel tüntetett ki az MLBKT
vezetése.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Logisztika iránti elfogultságomat nem titkolva úgy gondolom, hogy elsősorban a piacvezető nemzetközi
konszernek kezelik a helyén az ellátási lánc különböző elemeit és helyeznek kellő hangsúlyt annak
hatékonyságára. Rengeteg tennivalója van szakmánk képviselőinek, így az Őket tömörítő szakmai szervezetnek
is a gazdasági folyamataink fenntartható optimalizálását célzó tevékenységünk és a középvállalataink
versenyképességének javítása terén. Az ennek érdekében kifejtendő véleményformáló és lobby tevékenységét
erősítenie kell a szervezetnek!
További fontos feladatnak tekintem az iskolai közösségeiket egyre inkább elvesztő fiatal kollégáink számára
megteremteni a szakmai integrálódás lehetőségét.

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

A fenti kritikai észrevételem az általam képviselt élelmiszeripar sok szereplőjére talán hatványozottan érvényes,
rengeteg teendőnk lehet például az SCI (The Supply Chain Initiative) megvalósítása terén. A teljes
élelmiszerláncban érvényt kell szerezni a biztonság és a hatékonyság javítása mellett a fair versenynek is! Mint
az ÉFOSZ alelnöke, úgy gondolom, hogy szorosabb együttműködés kialakításával mindkét szervezet
eredményesebb lehet!
Szomorúan állapítom meg, hogy a disztribúciós logisztika egyik „álló csillaga”, a raklapok „gyorsított
amortizációjának problémája” sem oldódott meg az elmúlt 30 évben, így itt is elkél a segítség – a mérsékelt
remények mellett/ellenére is!!

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

2014-ben több tapasztalt kollégával együtt engedtük át a terepet a fiataloknak. A megújulási folyamat sikereinek
megítélése, azóta nem volt feladatom, hiszen az etikai bizottság tagja nem erre hivatott.
Megtisztelő, hogy újra felmerült a személyem az Elnökség munkájának lehetséges támogatói között.
Tapasztalatomat tudom elsősorban felajánlani, hiszen több 10 évet töltöttem szakmai szervezetek
megszervezésével, irányításával. (MLBKT, ÉFOSZ, Agrárlogisztikai Klub, Gabona Szövetség, MLE)

5.

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

A szinergia morzsáit se hagyjuk elveszni, hajoljunk le érte!!
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Déri András
Beosztás:

ügyvezető

Intézmény:

Logisztika Kft.

Szakterülete:

Vállalati stratégiák kidolgozása
Informatikai rendszerek tervezése, bevezetése
Folyamat- és tevékenységmenedzsment

Egyéb:

MLBKT 1999

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
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Név:

Gelei Andrea

Beosztás:

egyetemi tanár

Intézmény:

Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Logisztika
és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Szakterülete:

logisztikai menedzsment, logisztikai
menedzsment, üzleti kapcsolatok

Egyéb:

2015 – Egyetemért Emlékérem, Budapesti Corvinus Egyetem

stratégia,

ellátásilánc-

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.

2

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.
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Név:

Gábor Zsolt

Beosztás:

Ügyvezető

Intézmény:

ProcurCon Kft., http://www.procurcon.hu/

Szakterülete:

Nagyvállalati beszerzés, beszerzés stratégiai kérdései,
beszerzési folyamat és szervezet hatékonyságnövelése,
valamint beszerzési tanácsadás, átvilágítás, munkatársak
fejlesztése, megtalálása

Egyéb:

MLBKT Elnökségi tag (2010 óta), BVK Alapító és Vezetőségi Tag (2002 óta), MCIPS

1.

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

Közel 25 év beszerzési és logisztikai területen szerzett multinacionális (GE, MOL, Telenor, Ericsson, Symbol)
vezetői tapasztalat után, körülbelül 5 éve fogtunk kollégámmal egy nagyvállalatokat támogató szolgáltatási
üzletbe.
A korábbi tapasztalatok bár szakterületileg fókuszáltak, mégis széles gyakorlati skálát felölelőek voltak:
beszerzési csapatok felépítése, fejlesztése, elektronikus beszerzési rendszerek bevezetése, vállalati integráció,
szolgáltatási központ kialakítása (SSC) 30+ országra kiterjedően, raktár-racionalizálás, új funkcionális stratégia
kialakítása és „eladása” a globális top menedzsment számára, stb.
Jelenleg cégünk a ProcurCon Kft. ügyvezetőjeként - kívülről segítjük CEO-k, CFO-k és más vállalati vezetők
beszerzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak megvalósítását. Portfoliónkban a szakterületi átvilágítások, a
tanácsadás, a beszerzési erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kihívásokra vonatkozó termékek találhatóak
meg, ez utóbbinál pld. a magas színvonalú beszerzés szakmai tréningek.
Nem munkahelyi, de a szakmához kötődő tevékenységeim közül kiemelném a Beszerzési Vezetők Klubjának
megalapításában, és az elmúlt 16 évben annak fejlesztésében játszott szerepemet, illetve az angliai
munkaperiódusom alatt az ottani szakmai szervezetben (CIPS) vállalt aktív tevékenységemet (Thames Valley
Branch – vezetőségi tag).
Aktív tagja voltam annak a kis csoportnak, aki 8-9 évvel ezelőtt „összerakta” az első hazai, beszerzési-menedzser
diplomát adó, MLBKT-Corvinus színekben elindult (2010) képzés tematikáját és tananyagának egy részét. De
hasonlóan aktív tagja voltam az első önálló, MLBKT-BVK beszerzés-szakmai konferencia (2012) elindító
csapatának, akikkel idén már a hatodik ilyen konferenciát szerveztük. Szintén aktív motorja voltam és vagyok a
beszerzés és más szakmák társszervezetei között elindult párbeszédnek és együttműködésnek. Az MLBKT-nak
is igyekszem aktív Elnökségi tagja lenni és maradni (lsd. alább).

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
• MOL: új beszerzési stratégia megalkotása és bevezetése (2000)
• MOL: az akkori évek legnagyobb terjedelmű hazai e-beszerzési rendszerének elindítása (2001)
• Symbol: beszerzési SSC elindítása (2005)
• Ericsson: 8 egymást követő hónapban a vezetésem alatt álló magyarországi beszerzési csapat nyerte a 17
ország közötti szakmai versenyt (7 KPI kompozit adata) (2012)
• Beszerzési menedzsment Posztgraduális képzés beindításában (2010) való részvétel és fenntartásában
vállalt szerep (2010-2016)
• Önálló, általunk (MLBKT-BVK) szervezett beszerzés-szakmai konferencia elindítása és rendszeressé tétele a
tavaszi üzleti naptárban (2012-2018). Az MLBKT jelenleg második legsikeresebb rendezvénye az éves
programban.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

A szakmában tevékenykedő kollégák közötti kapcsolatteremtést különböző, színvonalas szakmai fórumok és
más eszközök által, számukra szűrt és strukturált szakmai információnyújtást, a jövő logisztikusainak és
beszerzőinek támogatását és képzését, valamint szakmai érdekek képviseletét a gazdaságpolitikai vonalon.

2
4.

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

Folytatnám a Beszerzés szakma megfelelő képviseletét az Elnökségben. Továbbra is vállalom (kollégáimmal
közösen) az éves szinten legalább egy önálló beszerzési konferencia koordinálását, ami terveink szerint egyre
növekvő bevételt generál az MLBKT-nak. Hasonlóan aktív kívánok maradni a Kongresszus beszerzési
programjának szervezésében is.
Továbbra is aktív szerepet kívánok vállalni a Tagozatok fejlesztésében, az együttműködési lehetőségeik
feltárásában, az MLBKT „tagságra és tagi szolgáltatásokra” fókuszáló alelnöki csoportjában. Ezek mellett
továbbra is szívesen veszek részt az MLBKT oktatási programjának továbbfejlesztésében is.
A szakmák közötti párbeszédet és aktivitást továbbra is fontosnak tartom, a koordinációban ezután is szívesen
részt veszek.
Továbbra is fontosnak tartanám – és e célomról nem tettem le -, hogy létrejöjjön egy kvalifikációs rendszer a
beszerzésben és/vagy a logisztikában dolgozókra, akár a hazai piacra specifikusan. Ennek kialakításában is
szívesen vállalok szerepet, amennyiben ez a programba kerül.

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 elmúlt időszakban is folytattam a Beszerzés szakma képviseletét az Elnökségben.
A 2012-ben általunk elindított BVK beszerzés-szakmai konferenciánk idén májusban már hatodik alkalommal
kerül megrendezésre, ami nem csak az MLBKT és a beszerzési szakma hírnevét öregbíti a piacon, hanem komoly
bevételt is generál az MLBKT-nak.
Az elmúlt években az MLBKT Kongresszus egyik legstabilabban visszatérő és folyamatosan magas szinten
látogatott szekciói a beszerzés szekciók voltak, melyek programjának kialakításában a kezdetektől fogva aktív
szerepet vállaltam egy 2-3 fős bizottság részeként.
Aktívan vettem részt az MLBKT „tagságra és tagi szolgáltatásokra” fókuszáló alelnöki terület (munkacsoport)
munkájában.
Az elmúlt periódusban addicionális tevékenységként bekapcsolódtam a Logisztika 2050 munkacsoport
munkájába is, és különböző témákban előterjesztéseket készítettem az MLBKT Elnökségnek (pld. Mentoring
program megvalósításának lehetőségei).

5.

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

A digitális vonat robog, mindannyiunknak meg kell venni rá a helyjegyet – más szóval megtalálni azt a szeletét a
digitális fejlődésnek, ahol aktívan, lelkesedéssel tudjuk kivenni a részünket belőle.
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Név:

Gál István

Beosztás:

Projektmenedzser

Intézmény:

BI-KA LOGISZTIKA Kft.

Szakterülete:

Vasútlogisztika, raktárlogisztika, belföldi disztribúció, logisztikai
projektek

Egyéb:

Logisztikai Magiszter, MLBKT Elnökségi tag, MLBKT Raklap, Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi munkacsoport alapító tag, MLBKT Műszaki tagozat alapító tag

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.

2

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.
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A JELÖLT ADATAI:
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Név:

HAIMAN FERENC

Beosztás:

CÉGVEZETŐ

Intézmény:

QUICK SERVICE LOGISTICS HUNGARIA BT

Szakterülete:

Az FMCG és az ún. convenience piac szereplőinek nyújtott
logisztikai és disztribúciós szolgáltatások

Egyéb:

MLBKT tag, VOE (Változás és Válságmenedzserek Országos Egyesülete) tag

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.

2

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.

MLBKT Elnökség választás 201
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A JELÖLT ADATAI:

1

Név:

Horváth Péter

Beosztás:

Logisztikai vezető

Intézmény:

Ice Solution Kft.

Szakterülete:

raktározás, disztribúció, vevőszolgálat, FMCG, logisztikai tanácsadás,
szerződéses logisztikai szolgáltatás

Egyéb:

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

1.

Pannontej Zrt. (Medve, Pannónia, Karaván márkák) logisztikai vezető
vevőszolgálat, késztermék raktározás, belföldi disztribúció

•

Sole-Mizo Zrt. logisztikai igazgató
•

vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, beszerzés

•

tejbegyűjtés

Szentkirályi Ásványvíz Kft. logisztikai igazgató
vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció

•

Barabás Téglakő Kft. Logisztikai vezető
vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, gyártás tervezés

•

Jelenleg az Ice Solution Kft. logisztikai vezetője
szerződéses logisztikai szolgáltatás, ügyfélszolgálat, raktározás (fagyasztott, száraz).

•

2.

3.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
1.

Bongrain cégcsoport (Pannontej Zrt., Veszprémtej Zrt.) közös belföldi disztribúciós rendszer kialakítása

2.

Bonafarm cégcsoport (Pick, Sole-Mizo) közös belföldi disztribúciós rendszerének létrehozása

3.

Progresszív díj az év logisztikai megoldásáért (Sole-Mizo Zrt.)

4.

Szentkirályi Ásványvíz Kft. részben automatizált anyagmozgatási technológiával ellátott központi raktár
megvalósítása

5.

Az MLBKT FMCG platform elindításában való aktív részvétel

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

A hazai logisztikai szakma számára egy életteli szakmai közösségi tér biztosítása, építkezve az elmúlt több, mint
két évtizedben elért eredményekre, megvalósult célkitűzésekre, egészséges mértékben elegyítve azokat a
digitális korszakban felnövekvő fiatal generációk igényeit is szem előtt tartó újszerű szolgáltatásokkal,
programokkal.

4.

2

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

A továbbiakban is nagy hangsúlyt szeretnék helyezni a szervezet regionális aktivitásának növelésére mind az
oktatás, mind a rendezvények tekintetében. Lehetőségeimhez mérten szeretnék nagyobb aktivitással részt venni
az FMCG platform munkájában, és a raklap munkacsoport tevékenysége is fontos számomra.

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

A jelenlegi elnökség tagjaként a szervezet regionális jelenlétének fejlesztésén, valamint az oktatási tevékenység
regionális kiterjesztésén fáradoztam. Részt vettem a raklap munkacsoport munkájában, és bár e téren objektív
okokból sajnos csak kis lépésekkel tudunk haladni, a tervezett elképzelések szisztematikus megvalósítása
nagyban hozzájárulhat a raklap kezelés, forgalmazás ismert anomáliáinak felszámolásához. Csekély mértékben
ugyan, de részt tudtam vállalni a kongresszusok lebonyolításában (szekcióvezetői feladatkörben). Amire igazán
büszke vagyok, hogy 2017-ben a társaságunkon belül sikerrel elindítottuk és azóta is nagy aktivitással működik
az FMCG platform, bár jómagam sajnos az indulást követően már csekély energiát tudtam e tevékenységre
mozgósítani.

5.

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

Ne légy felszínes!
„Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed…” Prédikátor könyve 9:12

MLBKT Elnökség választás 2018
A JELÖLT ADATAI:
Név:

Hosszú Csilla

Beosztás:
Intézmény:
Szakterülete:

kiscsomag szállítás
zállítás

Egyéb:

1.

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

Az elmúlt 24 évet a kiscsomagszállításban
kiscsomagsz
töltöttem, 12 évet a UPS Magyarország
Magyarorsz
Kft-nél, különböző
pozíciókban, majd a következő 12 évet,
é
egészen 2018.04.16-ig a DPD Hungaria Kft-néll töltöttem
t
mint a vállalat
ügyvezetője.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

A DPD-nél töltött idő alatt a vállalat
llalat az elmúlt
elm 12 évben egy 560 milliós árbevételű cégbő
ől 10 milliárdos bevételű
cég, ami, Magyarország
g egyik piacvezetőjévé
piacvezet
nőtte ki magát ebben az iparágban,
gban, minden évben nyereséget
termelve.
Jelenleg több mint 650 futár és
s 245 alkalmazott dolgozik nap mint nap a küldemények
k
nyek kézbesítésében
k
és az
ügyfélkör kiszolgálásában. Egyedülálló megoldásokat vezettünk be a szolgáltatási palettán,
palett
mely egyrészről
lokális, másrészről nemzetközi
zi kezdeményezésen
kezdem
alapul.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

A logisztikai szakma összefogása,
sa, kapcsolatépítés
kapcsolat
és
s megmaradni az egyetlen hiteles szakmai szervezetnek,
melyre a tagok támaszkodhatnak,
maszkodhatnak, egy olyan fórumot
f
teremtvén nekik, ahol megoszthatják
k a szakma minden
ágazatával kapcsolatos kérdéseiket.
seiket.

4.

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

Mint a rendezvényekért, programokért felelős alelnök, továbbra is ezt a vonalat szeretnem vinni, bízva abban,
hogy a programsorozatokkal növelj
veljük a tagságot, mert lehetőséget biztosítunk
tunk a szakma képviselőinek
k
a
fejlődésre ezáltal.

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

A kongresszus programja alakítása
sa közben
k
különböző témákban előadókkal
kkal egyeztetve sikeres szekcióüléseket
szekci
tartottunk.
Folytatni kívánom a szabadidős
s programokat is, mert hiszem, hogy kötetlen
k
beszélgetések
sek alatt nagyon hasznos
és hatékony információáramlást
st lehet biztosítani
biztos
és a kapcsolatok építésének
nek ez az egyik legjobb módja,
m
ezért a
sportrendezvényeket továbbra
bbra is fontosnak tartom, ezt a vonalat mindenképpen kívánom
nom folytatni, ahogy tavaly
elkezdtük az első MLBKT focikupával.
val.
A társszervezetekkel való kapcsolattartás
kapcsolattart is jelentős, ahogy három éve a SZEK.org-al
al elkezdődött
elkezd
egy szakmai
együttműködés.
Fontosnak tartom a vállalatlátogatá
ásokat, melyek lehetőséget nyújtanak egy-egy cég
g működésének
m
alaposabb
megismerésére.
Hasznos volt az első üzleti
zleti reggeli eseményünk,
esem
ezt is folytatni kívánom, különböző előad
adók megkeresésével, az
aktuális témák mentén.

5.

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

Hiszem, hogy a logisztika az az iparág,
ipar
melyre mindig szükség
g van es lesz is annak ellenére,
ellen
hogy a technológia
mennyire fejlődik. Ezért ez a pálya
lya hosszú
hossz távon nyújt lehetőségeket és rendkívül érdekes
rdekes kihívásokat.
kih
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A JELÖLT ADATAI:
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Név:

Barla-Szabóné Illés Nóra

Beosztás:

Logisztika és Supply Chain igazgató

Intézmény:

Auchan Magyarország Kft.

Szakterülete:

Kereskedelem-logisztika-supply chain

Egyéb:

MLBKT FMCG platform

1.

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

Az elmúlt majd 10 évben az Auchan logisztikáján különböző pozíciókban dolgoztam az Üllői disztribúciós
központban.
Olyan nagy projekteken-területeken dolgoztam, amelyek hozzájárultak cégünk versenyképességének javításához.
A magyarországi kereskedelmi hálózatunk ellátásának hatékonyságát javítottuk:
• a nem élelmiszer területek integrációja logisztikára 2009-10
• a zöldség-gyümölcs piacok központi raktáron keresztüli ellátása 2009
• központi házhozszállítás 2010-11
• új Auchan áruházak (volt Cora) integrációja logisztikára 2012
• Áruellátás hatékonyság 2013
Logisztika igazgató immár 4 éve vagyok az Auchannál, 2017 decemberben a Supply Chain igazgatói missziót is
megkaptam.
2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Arra, hogy ilyen izgalmas és nagy felelősséggel járó feladatom van.
A kitűzött terveket teljesítjük és az operatív vezetés mellett hatalmas projekteket is tudunk menedzselni.
Büszkén mondhatom, hogy szeretem a munkámat.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Szükség van egy olyan szakmai szervezetre, ahol egymással meg tudjuk osztani a szakmai kihívásokat,
egyeztetni tudunk a közös megoldásokról.
Konkrétan az ellátási lánc, már csak definíciója miatt is, vállalatokon átívelő folyamatokat jelent, muszáj tehát az
egész láncot érintő kérdésekben egy fórumot találnunk, ahol szakértői segítséggel megoldásokat kereshetünk.

4.

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

Kereskedelmi ágazattal kapcsolatos témákat képviselnék a fizikai és elektronikus kereskedelem területét is
beleértve.
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A kereskedőket érintő FMCG munkacsoport mellett 3 témát terveznék
1. Képzés- fiatalok bevonzása a szakmánkba/modernebb innovatívabb gondolkodás gyakornoki programok
2. Automatizálás: raktári megoldások az erőforrás hiány enyhítésére
3. Digitalizálás a logisztikai folyamatokban (EDI, DESADV, Master Data,…)
Azt gondolom, hogy egyrészt jó gyakorlatok kellenek, másrészt olyan szakmai bázis, ahol a jó szakemberek
egymásra találhatnak.

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

FMCG platform Stephan Skopp-pal.
Az ECR megszűnése után kerestem egy olyan szervezetet, ahol magyarul az iparágunk szereplőivel tudunk
szakmai munkát folytatni. Úgy gondolom ez sikerült, hasznosnak látom az áruátvételi és a forecast
munkacsoportok eredményeit

5.

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

„Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.”
Sok változás előtt állunk, húzzunk fel vitorlákat 

MLBKT Elnökség választás 201
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A JELÖLT ADATAI:
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Név:

Kellner Mária

Beosztás:

Ellátási Lánc Igazgató

Intézmény:

Béres Gyógyszergyár Zrt.

Szakterülete:

ellátási lánc menedzsment

Egyéb:

Év Logisztikai Menedzsere 2016, Tanúsított Logisztikai Szakértő

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

1.
•

A Béres Gyógyszergyár Zrt. belső ellátási láncának, áramlási folyamatainak összehangolása, ezáltal egy
korszerű és hatékony logisztika kiépítése. Továbbá a logisztikai szervezet létrehozása, amely minden
olyan tevékenységet integrál, amely a többi szervezetnek nem a sajátja, megszüntetve ezáltal a
vállalaton belüli tevékenység duplikációkat, és kihasználva a szinergiákat. Ennek az integrált beszerzési
és logisztikai rendszernek köszönhetően jelentős megtakarítás elérése a kiszolgálási színvonal
szintjének folyamatos emelkedése mellett. Továbbá ily módon lehetővé vált, hogy a vállalat többi
funkcionális területe (különösen export és belföldi értékesítés) kizárólag a fő tevékenységére tudjon
koncentrálni és a logisztika versenyelőny forrást tud biztosítani a vállalat számára.

•

2005-2006. a szolnoki telephelyen az új késztermék disztribúciós központ létrehozása, és ehhez
kapcsolódóan a vállalati informatikai rendszerbe integrált új, modern raktár irányítási rendszer kiépítése,
melynek hatására jelentős hatékonyság növelés mellett nagymértékű fuvarozási és raktározási költség
csökkenés elérése.

•

2007-2008. jelentős előrehaladást értem el a Béres Holdingon belül a csoportszintű logisztikai
tevékenységek összehangolásában és integrálásában a vezetésem alatt álló szervezetbe. Mindez,
továbbá bizonyos tevékenységek általam irányított kihelyezése a Béres Gyógyszergyár Zrt-ből a Holding
más vállalatába jelentős csoportszintű költséghatékonyság és kiszolgálási színvonal növekedést
eredményezett.

•

2011-2012. A Béres Zrt. új vállalatirányítási rendszerének kiválasztásában és bevezetésében
meghatározó szerep, különös tekintettel az ellátási láncra.

•

2012- Az új vállalatirányítási rendszer működtetésének optimalizálása érdekében történő
folyamatfejlesztésben való részvétel.

•

2015-2017. szolnoki telephelyi beruházás keretében korszerű anyagraktárak kiépítése, különös
tekintettel az üzemmel egybeépített kiindulási anyagraktárra és a mindkét új raktárban beépített liftes
tárolóberendezésre.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
•

MLBKT gyógyszeripari tagozatának elindítása és folyamatosan sikeres működtetése.

•

A Béres Gyógyszergyár Zrt. ellátási lánc igazgatóságának felépítése, hatékonyan működő szervezet
kialakítása és folyamatok állandó optimalizálása.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?
•

Az MLBKT a hazai logisztika első számú, vezető szervezete, amely nemcsak a hazai, hanem a
nemzetközi szakmai életben is fontos szerepet játszik. Belföldön ez leginkább a hazai logisztikai képzés
területén betöltött szerepének tulajdonítható, hiszen az MLBKT által szervezett oktatások, konferenciák
átfogják a logisztikai szakterület teljes vertikumát, mind a közép, mind a felső szintű oktatás területén.

•

A jövőben az MLBKT szerepét tovább kell erősíteni, amely véleményem szerint, jelentősen hozzájárulhat
a logisztika jelentőségének hazai széleskörű erősödéséhez.

•

A fent megfogalmazott célok elérése érdekében tovább kell mélyíteni az MLBKT és a gazdaságpolitika
továbbá a közlekedéspolitika közötti kapcsolatokat és bővíteni a kapcsolatokat hazai és nemzetközi
egyéb szakmai szervezetekkel. Fokozott hangsúlyt kell fektetni a hazai kis- és középvállalatoknál a
logisztikai szemlélet elterjesztésére, mivel ezen keresztül az MLBKT tevékenyen hozzájárulhat e cégek
versenyképességének növeléséhez.
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4.

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

A Gyógyszeripari Tagozat vezetőjeként célom, hogy az iparágban dolgozó valamennyi gyártó és forgalmazó
vállalat mozgósításával növeljem az MLBKT tagvállalatainak számát és presztízsét.

5.

Ha egyetlen kérése lehetne a hazai logisztikai szakpolitikusok felé, amit garantáltan teljesítenek, mi
lenne az?
Segítsenek elhitetni mindenkivel, hogy az MLBKT kitűnő szakembereket tömörítő szervezet és igenis
alkalmas a szakterületüket érintő politikai és gazdasági kérdések megvitatására és döntések
támogatására, illetve más szakterületekkel történő érdekegyeztetésekre. Röviden: érdemes hallgatni
ránk.

6.

Ha egyetlen mondatot, jó tanácsot üzenhetne a világ összes beszerzőjének/logisztikusának, mi lenne az?
Tudomásul kell venni, hogy mindig változó környezetet kell kiszolgálnunk!

MLBKT Elnökség választás 201
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A JELÖLT ADATAI:
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Név:

Kis Gábor

Beosztás:

csoportvezető

Intézmény:

Robert Bosch Elektronika Kft.

Szakterülete:

logisztikai informatika, ERP rendszer tanácsadó
• az MLBKT vállalat által finanszírozott egyéni tagja 2009 óta

Egyéb:

• Robert Bosch konszern informatikai innovációs díj nyertese az iFNS projekttel 2018-ban
• BGE KKK oktató: Vállalatirányítási rendszerek
• a Robert Bosch Elektronika Kft és a BGE KKK duális képzésében résztvevő munkatárs

1.

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

Iskolák, végzettségek: 1994, KIT, felsőfokú idegenvezető német nyelven; 1997, ELTE TTK számítástechnika; 2005,
HFF közgazdász. Az egyetem elvégzése után a Henkel Magyarország Kft-nél ismerkedtem meg az egyik
legelterjedtebb vállalatirányítási rendszerrel, az SAP-val, amit 9 év belföldi és főleg német nyelvterületen zajló
projektmunka (több mint 30, különböző iparágban működő vállalat) követett, mint tanácsadó és fejlesztő. 2007től a Robert Bosch Elektronika Kft-nél logisztikai projektcsoport vezetőjeként különböző bevezetésekért (kanban,
beszállítófejlesztés, logisztikai kontrolling, új ellátási logisztikai rendszer) feleltem, mindig kiaknázva a korábban
megszerzett rendszerszemléletű és globális IT tudást.
2012-ben a Bosch konszern gyártási konferenciáján prezentált projekt vezetőjeként, sikerült egy olyan
együttműködési eljárást bemutatni a telephelyeken átívelő beszerzés, beszállító és gyártócég háromszögben,
mely jó alap volt a korábbi bevezetésekben felhasznált metódusok és rendszerek alkalmazására. Még ebben az
évben egy új vezetői pozíció kialakítása és betöltése lett a feladatom: SAP gyári koordináció, melyben azóta
folyamatos létszámbővítés mellett, komoly kompetencianövekedésen keresztül, a hatvani telephely IT
támogatása valamint logisztikai-informatikai koncepciók kidolgozásával és megvalósításával foglalkoztam.
Több szakmai fórumon, konferencián vettem részt, gyarapítottam rálátásomat más vállalatoknál szerzett
tapasztalatokkal, melyek egy részét sikerült is munkahelyemen alkalmazni, bevezetni. Két év óta, a gyárigazgató
kérésére a BGE és a Bosch duális képzésének előkészítésében is részt veszek, ezzel is proaktívan vállalva a jövő
szakembereinek képzését.
2015-17-ben a telephelyünk legnagyobb logisztikai projektjének informatikai projektvezetőjeként sikeresen
alkalmaztuk az ipar 4.0-ban rejlő lehetőségeket, melyet a konszern IT részlege innovációs díjjal jutalmazott több
pályamű közül.

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Az előzőekben említett projekt, mely az FNS (Fertigungsnahem SuperMarket) nevet kapta. A koncepció
kidolgozását 2015-ben kezdtük el. Ennek a projektnek az informatikai vezetőjeként rengeteg új eddig nem
használt technikát ismertem meg, melyeket sikeresen alkalmaztuk. A különböző Ipar4.0-s eszközök bevezetésén
túl, a finomhangolások során tapasztaltak és a pozitív visszacsatolások mind az üzletág, a közvetlen kollégák, és
a Robert Bosch csoport központi IT részlegének részéről egy igen komoly elismerés volt. Rengeteg új dologgal
szembesültünk, illetve alkalmaztunk olyan technikát is, melyet addig még más sem hazánkban, sem Európában
még nem használt. Igazi csapatmunka volt, mely egy nagyon jelentős kooperációt igényelt több szakosztály
bevonásával. Cél mindenképpen az volt, hogy az autoelektronikai üzletág részére az elektronikus alkatrészek
tárolására egy átfogó logisztikai és informatikai megoldást, template-t alakítsunk ki, melyet szinte fogd és vidd
módszerrel a többi telephelyen is be lehessen vezetni.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az ország legjelentősebb logisztikai szakmai szervezete már most is rengeteg területen aktív. Számomra
legfontosabb feladatai:
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4.

•

közös platform, szakmai fórum logisztikai szakemberek részére

•

aktív kapcsolódási pontok a különböző szakterületek között

•

képzési lehetőségek.

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

Tapasztalataim alapján olyan mindset változást igényelnek a szakmában résztvevők, melyek aktívan illeszkednek
a negyedik ipari forradalom kihívásai közé. Ezen tapasztalatok- és tudáscserék a vállalkozások és az oktatási
intézmények között elengedhetetlenek. Ezt szeretném erősíteni és elősegíteni.

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?

Let it flow: az anyag- és információáramlás szabad és problémamentes biztosítása.

MLBKT Elnökség választás 201
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A JELÖLT ADATAI:
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Név:

Turi Gábor

Beosztás:

ügyvezető igazgató

Intézmény:

PULTRANS Vasúti Szállítmányozási Kft.

Szakterülete:

logisztika, vasúti logisztika, multimodális szállítás, ellátási lánc
management, terminál üzemeltetés, tanácsadás

Egyéb:

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!

MLBKT Elnökség választás 201
2018
A JELÖLT ADATAI:

1

Név:

Tüske Zsuzsanna

Beosztás:

ügyvezető

Intézmény:

J&J Center Kft.

Szakterülete:

vám, közvetett adózás és kapcsolódó adminisztratív
feladatok

Egyéb:

1.

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

13 éve dolgozom a családi tulajdonú vám- és közvetett adózási szolgáltatásokat nyújtó cégünkben, az utóbbi 5
évben, mint ügyvezető. 40 fős középvállalatunk elsősorban multinacionális gyártó vállalatok vámügyintézését
végzi, tipikusan teljes körű folyamatkiszervezés keretében, nagyjából úgy, mint egy szervezeten belüli
vámcsoport. Mivel a vám és egyéb adminisztratív feladatokat a vállalati működésbe integráltan kell ellátnunk,
napi munkakapcsolatban állunk a megbízóink szervezeti egységeivel.
Emellett vám és közvetett adó (pl.: KVTD, EKAER, áfa) tanácsadást is végzünk, amely iránt, habár a kezdetektől
meghatározó tevékenységünk, az utóbbi években még inkább megnőtt a kereslet. Ez a stratégia és folyamat
kialakítástól az engedélyezésen és auditáláson át egészen a napi munkavégzés során felmerül gyakorlati
kérdések megválaszolásáig bármilyen mértékű és mélységű segítségnyújtásra kiterjedhet. Ide sorolnám cégünk
oktatási tevékenységét is, amely keretében évente több vállalti és nyílt tréninget is tartunk. 8 éve tanítok OKJ-s
képzéseken, kezdetben gazdasági tantárgyakat, az utóbbi időben pedig vámot. Nagyon büszke vagyok arra, hogy
az elmúlt fél évben két szakfolyóirat is felkért bennünket, hogy rendszeresen publikáljunk náluk.
Először gazdasági területen (pénzügy, HR) kezdtem dolgozni, és ez a fókusz azóta is megmaradt. Pár év
elteltével fordult a figyelmem a vám és az egyéb szolgáltatási területeink felé, ahol előbb a napi ügyintézési
munkát irányítottam, majd később szakértői feladatokat kaptam. Jelenleg a szakmai és operatív cégvezetést
igyekszem összehangolni a tanácsadási és oktatási munkával, és minden területen kellően helytállni.
A megbízóink többségével 10-20 éves, nagyon szoros és bizalmi kapcsolatot ápolunk, ez pedig lehetőséget
biztosít arra, hogy mélységébe belelássunk más vállalkozások működésében. Úgy gondolom tanácsadó,
szolgáltató cégként a legjobb helyzetben vagyunk, hiszen több tucat eltérő méretű, felépítésű és működésű cég
szakmai kihívásainak és fejlődésének lehetünk részesei, anélkül, hogy érintenének bennünket a belső, vállalati
politika keveséé felemelő mindennapjai.

2.

2

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?

Biztos, hogy sokan vannak ezzel még így, de én nagyon szeretem a munkámat. Kifejezetten élvezem, hogy
olyanok vagyunk, mint egy jobb utazó cirkusz. Rengeteg minden történik egyszerre és mindig van valami új,
váratlan, korábban talán elképzelhetetlen. Azt hiszem ez a szakma már csak ilyen. Egymást váltják a kihívások.
Nagyvállalat, múzeum, hazatelepülő, csővezetékes szállítás, postaforgalom, vasút, jövedéki termék, gyártósor,
hand carry. Nem tudnék és nem is szeretnék erről a területről kedvencet választani, minden ügyre büszke vagyok,
amit megoldottunk.
Inkább egy olyan dolgok emelnék ki, ami nekem a mindennapokban a legfontosabb, és amit én a legnagyobb
értéknek tartok. Ez pedig a csapatom. Van az az érdekes dolog, bár lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, de ha
belépek egy munkahelyre, azonnal érzem, hogy rendben mennek-e a dolgok, vagy nem. A hangulat, az
egészséges munkazaj és a nyugalom kettőse, a pozitív energiák zsibongása valahogy árulkodó. Számomra az a
legszebb a cégvezetésben, hogy végtelen lehetőségünk van arra, hogy hatást gyakoroljunk a közvetlen
környezetünkre. A világban rengeteg dolog van, amire nem tudunk hatással lenni, amit úgy kell elfogadni,
ahogyan van. Egy cégen belül ugyanakkor lehetőségünk van arra, hogy egy olyan mikrokörnyezetet teremtsünk,
ami a saját értékeink - a munka nemessége, a tisztesség, a racionalitás, a kiszámíthatóság, a szakmaiság, az
együttműködés - alapján működik. Számomra a mi cégünk egy ilyen környezet és a kollégáim ezeket az értékeket
képviselik, és hogyha ebben nekem bármily csekély érdemem is van, akkor sikeresnek érzem magam.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?

Az MLBKT számtalan hasznos feladata és szolgáltatása - mint amilyenek a rendezvények, a vállalatlátogatások,
az oktatás, a hírlevél vagy a kapcsolatépítési lehetőségek - közül a legfontosabbnak én egy kevésbé
kézzelfogható funkciót gondolok. Talán idealistának tűnik, de kiemeltem fontosnak tartom az MLBKT szakmai
közösségépítő szerepét. Szükség van arra, hogy legyen egy független, időtálló és a szereplők széles körét
képviselő szervezet, amely láthatóságot, súlyt és presztízst biztosít a szakmának, mind magunk között, mind a
kívülállók felé. Számomra az MLBKT legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a stabilitást, a szakmaiságot, az
elismertséget, hogy értéket mutasson és összetartson egy közösséget még akkor is, hogyha ezek a
mindennapokban nehezen mérhető és számszerűsíthető célok.

4.

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

A következő területeken érzem magam alkalmasnak arra, hogy az MLBKT munkáját segítsem:
o a logisztika vám-, adózási- és adminisztratív feladatai
o gazdasági, gazdálkodási, működési, ügyviteli, szervezeti kérdések
o projektek, fejlesztési tervek kidolgozása, bevezetése
o jogi -, szabályozási kérdések értelmezése, észrevételezése
o hatósági és szervezeti kapcsolattartás
o oktatás, oktatásszervezés
Természetesen az már az elnökség döntése, hogy melyik területen és milyen módon látja a leghatékonyabbnak a
feladatvégzésemet. Az sem okoz gondot, hogyha esetleg ők más területen igényelnék a segítségemet.

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?

3
Ha egyszer csak, hirtelen, a világ összes beszerzőjének és logisztikusának figyelő tekintetét magamon érezném,
akik azt várják, hogy egyetlen mondatban adjam át a világ üzenetét, az első gondolatom az lenne, hogy hogyan
tudnék felébredni ebből a (rém)álomból.
Komolyra fordítva a szót, véleményem szerint annyi kiváló üzleti, szakmai és társadalmi gondolkodó van a
világon, hogy bátran bíztatnék mindenkit, hogy ismerkedjen az ő gondolataikkal, módszereikkel, szemléletükkel
és válasszon magának egy olyan mondatot, ami számára segítséget jelent a mindennapokban. Hiszek benne,
hogy nem kell nekem lenni a legokosabbnak vagy a legfrappánsabbnak, ahhoz hogy mások számára hasznos és
jó dolgokat tudjak tenni. Ahhoz elegendő az akarat és a tett.
De ha már kell jó tanácsot adnom, mert ugye ez itt a feladat, leírom azt, amit saját magamnak szoktam
mondogatni. (Természetesen magamban, nem hangosan.)
„Minden nap egy új lehetőség arra, hogy jobban csináld, mint eddig.”

MLBKT Elnökség választás 201
2018
A JELÖLT ADATAI:

1
Név:

Urbán Attila

Beosztás:

Ellátási Lánc Menedzsment vezető

Intézmény:

CLAAS Hungária Kft.

Szakterülete:

Ellátási Lánc Menedzsment

Egyéb:

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

1.

Pályakezdésem óta a CLAAS alkalmazásában vagyok.
Az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat kaptam:
•

2012 – jelenleg – Ellátási Lánc Menedzsment vezető (CLAAS Hungária Kft.)

•

2010 – 2011 – Összeszerelőüzem üzemvezető (CLAAS Hungária Kft.)

•

2005-2009 – Beszerzési Logisztikai vezető (CLAAS Industrietechnik GmbH, Németország)

2.

Mi az a szakmai sikere, amire a legbüszkébb?
•

Első helyre mindenképp az MLBKT Év Logisztikai Menedzsere díjat teszem.

•

Fontos mérföldkő volt az életemben, hogy fiatal szakemberként Németországban sikerült
középvezetőként helytállnom.

3.

Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának?
•

Üzleti és szakmai kapcsolatok építésének plattforma.

•

Iránymutatás – operatív, napi szinten és távlatok feltárásában is – szakmabelieknek és a szakmához
kapcsolódóknak.

•

Folyamatos lehetőség biztosítása szakmai fejlődésre.

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

4.
•

Aktív részvétel a kongresszus bonyolításában (Előadás, szekcióvezetés)

•

A szervezet bemutatása, megismertetése külsős érdeklődők számára

•

Tovább szeretnék dolgozni a műszaki tagozat beindításán

•

Vállalatlátogatás biztosítása a CLAAS-nál

•

Rendszeres részvétel elnökségi üléseken

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

2

5.

•

Előadás a kongresszuson

•

Szekcióvezetés a kongresszuson

•

Év Logisztikai Menedzsere bírálóbizottsági tag / Bírálati szempontrendszer frissítésében részvétel

•

Stratégiaalkotásban részvétel

•

Vállalatlátogatás biztosítása a CLAAS-nál

•

A műszaki tagozat újraindításának szervezése (még nem indultunk el!), tagozatvezető „beszervezése”

•

Rendszeres részvétel elnökségi üléseken

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

A világ egyre gyorsuló ütemben változik. Ennélfogva az alkalmazkodóképesség fél egészség!

