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Mit teszünk küldetésünkért?
Az MLBKT küldetése a logisztikai, beszerzési szakterület fenntartható fejlesztését helyezi
működése fókuszába. Ennek jegyében, a szakmai elkötelezettség mellett, igyekszünk
mindennapjaink részévé tenni a környezet, a társadalom és a gazdaság iránti
felelősségérzetet.
Rendezvényeink, utazásaink és kiadványaink ökológiai lábnyomát igyekszünk a
lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb mértékben csökkenteni. Törekszünk arra, hogy a
küldetésünk ne csak egy-egy projektre vagy eseményre szóljon, hanem szakmai
tartalmaink folyamatosan reflektáljanak a fenntarthatóságra.
A Logisztikai Híradót és egyéb kiadványainkat FSC papírra nyomtatjuk, a kongresszuson
teljesen átálltunk az előadások digitális átadására és a honlapon tettük elérhetővé a
rendezvény nyitónapján. A vállalatlátogatások során igyekszünk telekocsi szolgáltatást
szervezni, hogy csökkentsük a közlekedésből adódó széndioxid kibocsátás mértékét.
Több tucat hírt, cikket, tanulmányt gyűjtöttünk össze és osztottunk meg tagjainkkal az
MLBKT honlapján, tagi oldalain, hírlevelében és a Logisztikai Híradóban.
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Küldetésünk
Az MLBKT azoknak a
szakembereknek a közössége,
akik hatékony, fenntartható és
etikus ellátási láncokat hoznak
létre és működtetnek.
Feladatunk, hogy
tevékenységünkkel
hozzájáruljunk ahhoz, hogy a
globális és helyi ellátási láncok
ne sodorják veszélybe bolygónk
és a következő nemzedékek
jövőjét.

1. Rövid áttekintés
2017-ben növekedett a szervezet aktivitása, mind az események, mind az oktatás területén,
amit pozitívan fogadtak tagjaink és ügyfeleink, és ez megmutatkozott a taglétszám
emelkedő tendenciájában is. Érezzük, hogy nem csak az üzleti szféra, hanem a civil
szervezetek is nagy kihívások előtt állnak és a gazdaságban zajló változások rezgéseket
keltenek és változásokat sürgetnek a szakmai társaságok életében is.
Ennek leképezésére és a megfelelő válaszok megfogalmazására fogott bele az MLBKT
Elnöksége az MLBKT stratégiai céljainak felülvizsgálatába. Úgy gondoljuk, alapjaiban helyes
úton járunk, de felmerültek az elmúlt években olyan igények, melyeket kezelnünk kell. A
2018-as közgyűlésen a tagok elé tárjuk ezeket a stratégiai célokat.
Ehhez elengedhetetlen napirenden tartanunk a Titkárság szervezetfejlesztési kérdéseit.
2017-ben félállású gyakornokkal erősítettük online kommunikációnkat (aki 2018-tól
főállásban folytatja munkáját), és 2018-ban további munkatársakra lesz szükségünk
céljaink eléréséhez.
Folyamatosan igyekszünk minden ismétlődő programunkat kicsit másképp, színesebben
szervezni, de tudjuk, több esetben radikálisabb változás kell az érdeklődés fenntartására
(programjainkról a Melléklet 1. pontjában olvashat részletesen). Megújult formátummal
készültünk a szakma legnagyobb látogatottságú rendezvényére, az MLBKT éves őszi
kongresszusára. A nagyobb tömegeket mozgató események sorába már beírta nevét a
minden év áprilisának 3. hetében megrendezésre kerülő „Logisztika Napja”.
Aktívak voltak tagozataink és egyes témákban munkacsoportok (pl. az FMCG vagy a
Logisztika 2050 munkacsoport) formájában folytatódott a 2016-ben megkezdődött szakmai
munka. Pozitív fejlemény a fokozódó együttműködési kedv és újabb tagozatok alakulása:
tavaly két új tagozatot alapítottak tagjaink a Logisztikai Szolgáltatói Tagozatot és
Forecasting Tagozatot.
Oktatási tevékenységünket SCM Tréning Központ név alatt szervezzük, saját honlappal,
ahol magyar és angol nyelven is megtekinthetők képzési programjaink és az aktuális
időpontok. Képzéseink előnye, hogy bármelyik programunk testre szabható, és a vállalati
igényeknek megfelelően kihelyezett képzésként is megtarthatói. Törekszünk új,
gyakorlatiasabb képzési formák bevezetésére, szimulációs gyakorlatok alkalmazására
képzéseink során. 1994 óta töretlenül szervezzük a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös
logisztikai és beszerzési szakirányú képzéseinket. (Bővebben ld. 8 és 30. oldal)
A legjobb hazai gyakorlatokra szakmai díjakkal hívjuk fel a figyelmet. A 2017. évi
díjazottakról részletesen a 13. oldalon számolunk be.
Az MLBKT a szakmai érdekérvényesítő képességét a Logisztikai Egyeztető Fórumon
keresztül gyakorolja (részletesen ld. 15. oldal).
Kommunikációnk során egyre nagyobb szerep jut a közösségi oldalaknak. Az MLBKT
Facebook oldalának kedvelői az év végén már több mint 5200-an voltak.
Hírlevelünk közkedvelt rovatává váltak az álláshirdetések, illetve 2016-ban adatbázist
nyitottunk álláskeresők számára adataik feltöltésére. Két szolgáltatáscsomagot állítottunk
össze munkavállalót kereső cégeknek, amelyek megrendelése esetén meglévő
kapcsolataink és a feliratkozott álláskeresők körében tesszük közzé ajánlataikat.
2018-ban Társaságunk azon elvárásoknak szeretne megfelelni, melyeket tagjaink és
megváltozott igények támasztanak, építve tagjainknál a felgyülemlett tapasztalatokra,
tudásra és üzleti lehetőségekre. Erősségünk a kiterjedt kapcsolati háló és az ellátási lánc
teljes lefedettsége, ezzel szeretnénk mindenki javára szolgálva jól gazdálkodni.
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2. Események
2017 folyamán két új eseménnyel színesítettük a palettánkat: az Üzleti Reggelivel és az első MLBKT
Focikupával.
Az Üzleti Reggelivel szerettünk volna feléleszteni egy korábbi, sikeres programot, amikor is egy adott
témáról beszélgethetnek tagjaink kellemes és kötetlen környezetben, némi harapnivaló kíséretében, ahol
lehetőség van a kapcsolatépítésre és ápolásra is. Az első esemény előadójának elnökünket, Chikán
Attilát kértük fel, aki „Gazdasági kihívások az új világrendben - magyar esélyek” címmel tartott felvezető
előadást.
A Focikupával azt szerettük volna üzenni tagjainknak, hogy számunkra fontos, hogy ne csak a szakmai
kérdésekben, közös munkában találkozzanak egymással, hanem kötetlenül, az eredményekért együtt
küzdve, élményeket szerezve kerüljenek közelebb egymáshoz. Szeptember elején 5 csapat mérkőzött
meg a kupáért. A bajnokságot nagy küzdelemben a DPD csapata nyerte meg, a második helyen végzett a
Nico-technika, a harmadik pedig az MLBKT Ifjúsági Tagozata lett. Gratulálunk a győzteseknek és a
Gamma Digital, valamint a Maltacourt csapatának is a kiváló játékért!

Programjainkon, melyek fő célja a tapasztalatcsere és kapcsolat felvételi lehetőségek megteremtése, a
tavalyi évben is több ezer szakember vett részt. Nőtt a tagozatok aktivitása, és több vállalatlátogatást
sikerült biztosítanunk a tagjainknak. A tagozatok tevékenysége jellemzően informális találkozók,
vállalatlátogatások és worskhopok formájában nyilvánult meg.
Az események felsorolása és a tagozati aktivitások a Melléklet 1. pontjában találhatók, lentebb csak
három eseményről számolunk be részletesebben.
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 Éves kongresszus
Az év legjelentősebb eseménye az MLBKT
novemberi kongresszusa.
2017. november 15-17. között „Smart Logisztika
– A változó világrend hatása az ellátási
láncokra” címmel került megrendezésre az
MLBKT 25. éves kongresszusa. Az előadók olyan
megoldásokat ismertettek, amelyek ebben a
technológiailag folyamatosan változó világban
hozzásegítik az egyént és a vállalatokat a sikeres
működéshez. Több előadás is feszegette a lean
folyamatfejlesztés új irányvonalait, a munkaerő
toborzás és megtartás kihívásait, a zöld
logisztika izgalmas praktikáit valamint a
gazdaság
más-más
területein
működő
vállalkozások
kereslet
tervezéséhez
való
viszonyulásait és módszereit.

18

szekció

50

előadás

590 részvevő

A háromnapos rendezvény 18 szekció és 4
plenáris ülésén, több mint 50 előadás,
kerekasztal-beszélgetés hangzott el. Igyekeztünk
a rendezvényt méltóvá tenni a 25. alkalomra,
megtartva a régi kereteket új elemeket
csempészve
a
programba.
Egy-két
programelemet másik időpontra helyeztünk, a
témák feldolgozásában több szekció esetében az
interakcióra fektettük a hangsúlyt.
Benis Dániel a Sziget Fesztivál logisztikai
kihívásairól tartott csütörtök reggeli előadásán,
dr. Zacher Gábor záró előadása pedig még a
pénteki napon is csordultig töltötte a plenáris
előadótermet.
Idén először egy háromnapos üzleti szimulációs játék során mérettették meg magukat a résztvevők, így
játékosan, csapatokban ismerhették meg konkurensüket, partnereiket. A játékban partnerünk az EcoSim
Kft. volt.
Szerda este a S.Ö.R. című előadást tekinthették meg a részvevők a "Nem Komplett Shakespeare Művek",
azaz Kálloy Molnár Péter, Kálid Artúr és Gáspár András tolmácsolásában; a csütörtök esti ünnepi
hangulatot Chikán Attila, az MLBKT elnöke rövid visszatekintése és a Bolyki Gospel Kórus csodálatos
zenéje teremtette meg.
A nyitó plenáris ülésre három témát választottunk. Feledy Botond, külpolitikai szakértő arra hívta fel
előadásában a figyelmet, hogy milyen új tényezőkre kell odafigyelnünk a globális világban, melyben a
frontok egyre inkább az internetre helyeződnek át és hová vezethetnek a geopolitikai folyamatok trendjei.
Dr. Nagy Zoltán András, a nemzeti közszolgálati egyetem kiberbűnözések elleni tanszékének vezetője a
logisztikai rendszereket veszélyeztető kibertámadások jellemzőit mutatta be.
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Lencsés Gergő, a GE Power Veresegyház gyárigazgatója a digitalizációt és automatizációt hozta emberi
közelségbe.
2017-ben összesen 590 fő regisztrált a
három nap valamelyikére vagy mindegyikére,
közülük 95-en voltak valamely felsőoktatási
intézmény hallgatói, és 243 különböző cégtől,
szervezettől érkeztek.
Év
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Cégek
száma
173
205
185
179
210
249
239
214
243

A részvevők növekvő elégedettségét mutatja, hogy az értékelő kérdőívet kitöltők 100%-nak felelt meg a
rendezvény az előzetes elvárásainak és 96%-uk tervezi, hogy a következő évben is eljön.

Országos Hallgatói Konferencia
A már hagyományos Országos Hallgatói Konferenciát az éves kongresszus első napjának délelőttjén,
2017. november 15-én rendeztük Siófokon. Az MLBKT és tagvállalati támogatás biztosítása révén a
hallgatói konferenciára és a kongresszus első,
illetve második napjának szakmai programjára
ingyenesen meghívtuk a diplomamunka
pályázat győzteseit. Továbbá, a kongresszus
első
napjának
szakmai
programjaira
ingyenesen
fogadtuk
a
felsőoktatási
intézmények érdeklődő diákjait 100 fős keret
erejéig. A kongresszus további napjaira
jelentkezőknek kedvezményes, önköltséges
részvételi feltételeket biztosítottunk.
Ennek eredményeként a konferencián, valamint
a kongresszus további szakmai napjain
összesen 95 egyetemi és főiskolai hallgató vett
részt 9 felsőoktatási intézmény képviseletében.
Az interaktivitás jegyében ismét tematikus
asztalokat szerveztünk.
A Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat
eredményhirdetése és a győztesek előadása után a hallgatók a kerekasztalok mellett gyakorlati
szakemberekkel, kis csoportokban és kötetlenül beszélgethettek. A beszélgetések témái a következők
voltak: beszerzés, raktár-és készletgazdálkodás, szállítmányozás és fuvarozás, folyamatfejlesztés és lean
menedzsment.
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 A Logisztika Napja 2017
Az MLBKT 2012‐ben csatlakozott először a Német Logisztikai Társaság (BVL) kezdeményezéséhez, a
Logisztika Napja programsorozathoz, melynek elsődleges célja, hogy megismertesse a szakma
kulisszatitkait az érdeklődőkkel. Magyarországi koordinátorként felhívást tettünk közzé: bármely cég,
felsőoktatási intézmény, nonprofit szervezet bekapcsolódhat a programsorozatba, ha kinyitja kapuit, és
meghívja magához az érdeklődő szakmabelieket és laikusokat.
Évről évre növekszik a közreműködők száma: 2017-ben országszerte 14 magyar településen (Budapest
mellett Zalaegerszeg, Miskolc, Alsónémedi, Kecskemét, Hajdúböszörmény, Halásztelek, Tatabánya, Tata,
Dunaharaszti, Debrecen, Szigetszentmiklós, Hódmezővásárhely és Hajdúböszörmény) 30 különböző,
ingyenes programon vett részt április 27‐én közel ezer érdeklődő.
Repülőtér, raktár, logisztikai szolgáltató cég tartott nyílt napot, gépbemutatót, valamint számos
kerekasztal-beszélgetés, konferencia is volt az MLBKT által koordinált programsorozaton.
Képes beszámoló az eseményről itt olvasható: http://logisztikanapja.hu/beszamolok-a-2017-esprogramokrol/

●

●

●

1
nap

14
település

30
esemény

~1000
résztvevő
●
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 BVK17
Az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubja (BVK) 2017-ben is izgalmas konferenciát szervezett közel 80 fő
részvételével, amely egyben ünnepi alkalom is volt, mert ekkor ünnepelte a Tagozat jubileumi 15. évfordulóját.

Sztárelőadóként Gerendai Károly, többek
közt a Sziget Fesztivál alapítója mesélt az
üzleti világban szerzett tapasztalatairól,
terveiről és motivációiról.

Az előadások és workshopok a következő
témákat vizsgálták:
 Árak volatilitása és gazdasági okai
 Globális trend – globális humbug –
új hívószavak realitása
 A beszerzés kihívásai a különböző
szervezetekben – Mire számíthat az,
aki váltani akar?
 Digitális transzformáció
 Fejlesszem vagy futtassam:
beszállítók a fókuszban
 Aktuális kockázatok és kezelésük (értékesítés és beszerzés)
 Bér és hatásai az indirekt beszerzésben
 E-autó és hatásai a beszerzési kategóriákra
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3. Oktatás
Az MLBKT oktatási tevékenységét a folyamatos fejlesztések, valamint a lehetőségek és a piaci igények
figyelemmel kísérése jellemzi. 2014 őszén vezettük be moduláris képzési programunkat, melynek azóta
is jellemzően egyes elemeire van nagyobb érdeklődés, megrendelés. Az viszont látható, hogy a képzési
programok strukturált bemutatása jótékony hatással volt a vállalati megrendelőkkel való tárgyalások
során és növelte a kihelyezett képzések iránti érdeklődést.
A képzéseken részvevők különböző szintű MLBKT képesítéseket szerezhetnek, de lehetőség van
egyetlen modul elvégzésére is, vagy a meghirdetett képzések megrendelésére kihelyezett, vállalati
igényekre szabott formában.
Képzési modul /Logisztika

Képesítés

Megszerezhető igazoló irat

Termelési és minőségügyi ismeretek
Raktározási ismeretek
Szállítmányozási és fuvarozási ismeretek

Logisztikai ügyintéző

MLBKT logisztikai ügyintézői
tanúsítvány

Ellátási lánc tervező

MLBKT ellátási lánc
tervezési tanúsítvány

Vámismeretek
Logisztikai folyamatok menedzsmentje
Termeléstervezés- és szervezés
Készlettervezés
Kereslettervezés
Szállítástervezés
Ellátási lánc menedzsment
Minőségmenedzsment
Folyamatfejlesztés és lean menedzsment
Raktározás menedzsment
Logisztika informatikai támogatása

Ellátási lánc folyamatfejlesztési
menedzser

MLBKT ellátási
lánc
menedzsment
MLBKT ellátási lánc
folyamatmenedzsment tanúsítvány
tanúsítvány

Logisztikai szolgáltatások, globális
logisztika
Logisztikai kontrolling

Logisztikai kontrolling szakértő

Vezetői kompetenciák és
szervezetfejlesztés

-

-

Képzési modul /Beszerzés
Beszerzési tárgyalástechnika
Beszállítók minősítése és tendereztetése
Beszerzési jogi alapismeretek
Beszerzési kategória menedzsment
Beszerzési marketing és szervezetfejlesztés
Közbeszerzés

Képzési palettánkon a fenti képzések mellett kiemelt helyet foglal el a Budapesti Corvinus Egyetemmel
együttműködésben szervezett Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzés és a
2010 óta szervezett Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés.
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A posztgraduális képzések tekintetében az elmúlt években nagyobb volt az érdeklődés a beszerzési
menedzsment, mint a logisztikai témájú képzés iránt. A képzések jobb megismertetése érdekében 2 nyílt
napot szerveztünk áprilisban és májusban, ahol az érdeklődők részt vehettek 1-1 órán, majd utána
kérdéseket tehettek fel a szervezőknek és beszélgethettek a hallgatókkal. 2017 őszén sikerült mindkét
szakirányú továbbképzésünket 18-18 fővel elindítani.
Szakmai továbbképzések, tréningek területén is nagy a verseny. Fokozott az érdeklődés a kihelyezett
vállalati tréningek iránt. 2017-ben rekord évünk volt, 9 cégnél tartottunk 12 db többnapos tréninget.
A 2016-ben beindított Raktármenedzsment képzésünket sikerült 2017-ben Győrben is megvalósítanunk,
együttműködve a Hungarian Alliance Logistics (Renault) Kft.-vel.
2017-ben is nagy sikerrel szerveztünk nyílt képzéseket (a 18 meghirdetett képzésből 11 képzést sikerült
elindítanunk), EKAER oktatásokat és tanácsadásokat. A megvalósult képzések részletes felsorolása a
Melléklet 2. pontjában található.
Fontos kiemelni, hogy erősödött a logisztikai szakképzést folytató középiskolákkal (pl. Teleki Blanka
Közgazdasági Szakközépiskola, Bethlen Gábor Szakgimnázium (Budapesti Gépészeti Szakképzési
Centrum) kialakított kapcsolatunk, ahol szerepet vállalunk a középiskolák és vállalatok közti kapcsolatok
erősítésében, illetve oktatási vezetőnk, Hajas Gabriella több, a logisztika szakmát népszerűsítő előadást
tartott középiskolások számára.
A részvevők számának alakulása képzéstípusok szerint
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4. Felmérések
A Beszerzési Menedzser Index kutatás mellett több aktuális témában végeztünk felméréseket 2017-ben.
Az elmúlt év során ismét több alkalommal kérdeztük meg tagjainkat, partnereinket felmérések, kérdőívek
formájában, amelyek eredményeit a Logisztikai Híradóban és a honlapon tettük közzé, valamint
közösségi oldalainkon kivonatoltuk a legfontosabb megállapításokat. A témák között szerepelt például
az „Évindító” kérdőívünk, amelyben a „Mit hoz a szakmának 2017?” kérdésre kerestük a választ.
Megkérdezetteink a 2017-es év releváns trendjének tartják az innovativitást és a fenntarthatóságot, a
legnagyobb kockázatnak a munkaerőhiányt tartják.
Az MLBKT 2017-ben is saját kérdőíves kutatással vizsgálta az ellátási lánc menedzsment területén
dolgozók bérének és juttatásainak alakulását. A 2016-ról szóló felmérésben összesen 501-en vettek
részt, az adattisztítást követően végül 478 választ vettünk figyelembe az elemzésnél.

Havi bruttó bérek a logisztikai és beszerzési területen 2016-ban

Legmagasabb végzettség

Havi bér átlaga

Havi bér mediánja

Elégedettség

Elégedettség

karrierrel

munkával

MBA/PhD

611 000 Ft

677 000 Ft

3,87

3,76

Másoddiploma

604 307 Ft

595 000 Ft

3,46

3,49

BA/BSc vagy Főiskola

475 039 Ft

420 000 Ft

3,67

3,61

MA/MSc vagy Egyetem

472 673 Ft

425 000 Ft

3,83

3,65

érettségivel

312 129 Ft

290 833 Ft

3,6

3,67

Felsőfokú OKJ

309 390 Ft

300 000 Ft

3,49

3,39

Középfokú OKJ

306 185 Ft

260 000 Ft

3,38

3,33

érettségi nélkül

275 000 Ft

232 500 Ft

3,33

4

Általános iskola

211 333 Ft

220 000 Ft

4

4,33

Középfokú végzettség

Középfokú végzettség

* A kitöltők az iskolai osztályzatoknak megfelelően 1-5–ig értékelték elégedettségüket
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5. Kommunikáció
A társaság kommunikációjában az eseményeken való megjelenéseken (lásd. Események rész), a
személyes találkozókon, illetve Logisztikai Híradó szaklapunkon kívül jelentős szerep jut az online
eszközöknek. Az általunk alkalmazott csatornák a következők: saját honlapjaink (logisztika.hu,
scmtrening.hu, masoddiploma.logisztika.hu, logisztikanapja.hu, kongresszus.logisztika.hu), hetente
megjelenő hírlevelünk, célzott eDM-ek és a közösségi média (Facebook, Linkedin) felületeink.
Az év során előtérbe került a content marketing, valamint az integrált marketingkommunikáció, vagyis a
különböző eszközökön való kommunikálás összeegyeztetése és párhuzamos alkalmazása, ezek
szinergiájának kihasználása. Ehhez mérten több alkalommal és több csatornán keresztül
kommunikáltunk.
A logisztika.hu oldalunk látogatottságát mutatja a táblázat. (A 2015-ös kiugróan magas látogatottság az
EKÁER bevezetésével kapcsolatos információhiánynak volt köszönhető.)
Honlap látogatottság
Oldalmegtekintés

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

146 364

169 188

293 774

269 040

401 768

182 031

145 926

Hírlevelek, tömeges kommunikáció: 2017-ben tudatosabban használtuk ezt a csatornát és jóval több
alkalommal szólítottuk meg tagjainkat vagy a logisztika és beszerzés iránt érdeklődőket. Összesen 398
különböző hírlevelet, eDM-et vagy egyéb tömegesen küldött levelet juttattunk el olvasóinkhoz. Az egy
akcióra eső kiküldött email szám némi növekedést mutat az előző évhez viszonyítva (2016-ban 1080,
2017-ben 1127). Ennek oka lehet a feliratkozók lemorzsolódásának csökkenése vagy új feliratkozók
szerzése. A hírlevelek megnyitási arányait, a linkekre való átkattintások számát részletesen
monitorozzuk, aminek segítségével folyamatosan fejleszteni tudtuk a tartalom menedzselését és a
kiküldések időzítését. Az utóbbiból kifolyólag 2018-ra a hírlevél kiküldésének időpontját csütörtökre
módosítjuk. A hírlevél statisztikákból jól látható, hogy a kiküldött levelek olvasottsága 21%-ra csökkent
(2016-ban 24%). A kiküldésre került email aktivitások között olvasottságban nagyon magas értéket a
fizetésfelmérés (>45 %), nagyon alacsony értéket az egyik heti hírlevél (<18 %) kapott.
Facebook: 2017-ben a Facebook oldalunk látogatottsága tovább növekedett. Az év során 330 új rajongó
csatlakozott a már meglévők mellé. Idén 160 bejegyzést tettünk közzé, vagyis 2-3 naponta újdonsággal
szolgáltunk rajongóink számára. A kongresszus online támogatásában is kiemelkedő szerep jutott
Facebook oldalunknak, melyről jelentős számú átkattintást eredményeztek a szinte napi
rendszerességgel megjelenő beharangozó hírek színesítve az előadók arcképével és előadásuk rövid
összefoglalójával.
LinkedIn: a 2013 nyarán indított zárt Linkedin csoport egyelőre továbbra sem mutat életjeleket, vállalati
oldalunkon azonban továbbra is sikerült tartani a 2016-os számokat. 2017-ben 509-en követték
megosztott tartalmainkat és 80 bejegyzést tettünk közzé, vagyis 4-5 naponta valamilyen hírrel
szolgáltunk olvasóink számára. Az utóbbi két évben tudatosan, az online kommunikáció részeként
alkalmazzuk ezt a csatornát, a jövőben pedig szeretnénk növelni a követők és a bejegyzések számát is.
Év

Tömegesen küldött levelek

Levelek
száma

LinkedIn
csoporttagok

2011

197

127484

0

384

2012

219

178273

0

1380

2013

221

215963

74

2200

2014

272

278401

110

3200

2015

287

442533

122

4300

2016

360

389115

195

4900

2017

398

448763

243

5230
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FB rajongók
száma

6. Kiadványok
 Üzleti Jelentések
1995 óta minden hónapban megjelentetjük a Beszerzési Menedzser Indexet
(BMI) tartalmazó Üzleti Jelentéseket, mely széles körű médiapublicitást
élvez. A felmérést változatlanul saját hatáskörben végezzük és folyamatos
kihívást jelent a válaszadói panel létszámának szinten tartása és esetleges
bővítése.

 Logisztikai Híradó
A 2017-es évben folytatódott a munkaerőpiac átalakulása. Az
egyik legnagyobb kihívás a megfelelő munkaerő megtalálása és
megtartása volt, ami korántsem ért véget az év végével. A fizikai
munkát végzők megbecsültsége nagy változáson ment keresztül,
ami elsősorban az ezen a területen dolgozók bérének
emelkedésével párosult. Év eleji felmérésünkben a megkérdezett
vezető beosztású ellátási lánc menedzserek válaszai jól tükrözte
a munkaerő-menedzselési gondokat, illetve emellett a kiszámíthatatlan vevői igényeket, a szervezeti racionalizálást és az oktatási
feladatokat emelték ki. Fizetésfelmérésünkből ismét kiderült,
hogy megéri beszerzési és logisztikai szakmát választani.
Portré rovatunk nemcsak érdekes életúttal, de értékes szakmai
tapasztalattal bíró szakemberek személyével gazdagodott.
Fókusz rovatunk sikeres magyar cégek bemutatása mellett teret
adott az egyre nagyobb méreteket öltő kiberbűnözések témának.
Elemzések-kutatások rovatunkban foglalkoztunk többek között
Magyarország logisztikai versenyképességével, készletoptimalizálással, lean menedzsmenttel, termelés-ellátás és raktári
kapacitás tervezéssel, a 3D nyomtatás lehetséges logisztikai
hatásaival, city logisztikával, ipar 4.0 és IoT alkalmazással.
Szakértőinktől érdekes cikkeket olvashattunk a globális felmelegedésről, az Y generációról, a munkaundorról és kiégésről, az
időjárás okozta hajózási problémákról, az új uniós vámjogi szabályozásról, egy autógyártással foglalkozó cég különös leállásáról.
Gyógyszerlogisztika rovatunkban betekintést kaphattunk az
egyedi gyógyszerazonosítás gyógyszertári gyakorlati
tapasztalatairól, a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemről, egy
gyógyszerhatóanyag termelési tervezéséről, a gyógyszeripari
csomagolóüzemben folyó tervezésről, az ellátási lánc és a
törzskönyvvezetési adatok találkozási pontjairól.
A megjelent írások összesítése
1. szám - 2017. február
2. szám - 2017. április
3. szám - 2017. június
4. szám - 2017. augusztus
5. szám - 2017. október
6. szám - 2017. december

15 cikk
12 cikk
13 cikk
11 cikk
10 cikk
11 cikk

48 oldal
40 oldal
48 oldal
40 oldal
52 oldal
56 oldal
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7. Díjak
 Logisztikai Kiválóság Díj
2017. július végéig 4 pályázó jelentkezési lapja és
összefoglaló anyaga érkezett meg a Titkársághoz. A
bírálóbizottság (dr. Horváth Annamária, BGE és Kiss Péter,
az MLBKT volt elnöke) értékelte az ismertetőket és mind a
négy pályázót felkérte a teljes pályázati anyag
elkészítésére. A szeptember 30-ai határidőig mind a 4
pályázó elkészítette és benyújtotta a teljes pályázati
anyagot.
A 2017-es Logisztikai Kiválóság Díjat az SMark Technology
Zrt. „Nanotechnológiai megoldás az áru biztonságért és
nyomon követésért” című pályamunkája nyerte el.



Az Év Logisztikai Menedzsere 2017
díjat Kovács Marcell, ügyvezető igazgató,
MASPED Logisztika Kft. nyerte el.
A díjat, a hagyományoknak megfelelően, az MLBKT éves kongresszusán vette át.

 Az Év Beszerzési Menedzsere 2017
díjat Horváth Tamás, a MA-TAK-EL Zrt.
korábbi vezérigazgatója kapta,
melyet az MLBKT éves kongresszusán vehetett át.

 Logisztikai Magiszter
2017-ben nem adtunk ki új címet.

 Az MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázata
A 2017. augusztus végi beadási határidőig 22 (15 MSc és 4 BSc kategóriájú) pályamunka érkezett be.
A bírálóbizottság (Bányainé dr. Tóth Ágota, dr. Bóna Krisztián, dr. Vörösmarty Gyöngyi) a bírálók
véleménye alapján határozta meg a végső sorrendet. Összesen 6 díjat osztottunk ki és az MSc
kategóriában 4 pályázó dolgozata kapott dicsérő oklevelet. A győztes diplomamunkákat a 25. MLBKT
Kongresszuson egy-egy 20 perces előadás keretében mutathatták be a pályázók. A diplomamunkák
összefoglalóját folyamatosan jelentettük meg a Logisztikai Híradó számaiban.
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A 2017-es év helyezettei:

MSc kategória
I. helyezett
Tichy Roland, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gyáregységek anyagellátási rendszerének újratervezése a Continental Automotive Hungary Kft.-nél
II. helyezett
Szabó Kristóf, BCE
Adat alapú modellezés a logisztikában
III. helyezett
Pap Ágnes, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Az előrejelzési folyamat készletezésre gyakorolt hatásinak bemutatása és kereslettervezési folyamat
újragondolása az EMERSON PROCESS Magyarország Management Kft.-nél
Dicsérő oklevél
Ádám Csenge, BCE
Hogyan fejleszthető egy KKV beszerzése a nagyobbak példáján keresztül? Fókuszban egy budapesti
szállodacsoport
Garamvölgyi Ádám, Széchenyi István Egyetem
A vasúti áruszállítás kihívásai a Lökösháza – Kürtös határátmenetben
Hajnal Ákos Alfréd, BCE
Drónok felhasználási lehetősége a disztribúciós logisztikában
Király Melinda, BCE
Purchasing card, a kisértékű beszerzések eszköze

BSc kategória
I. helyezett
Tősi Julianna, Széchenyi István Egyetem
Termelés hatékonyság növelésének vizsgálata
a csomagolóanyag egységrakomány képzése
esetén
II. helyezett
Sárdi Dávid Lajos, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Mezoszkópikus modell felépítése a budapesti
bevásárlóközpontok áruellátásának
vizsgálatára
III. helyezett
Szávics Dániel, Pannon Egyetem
Képcsövek üveghulladékának újrahasznosítása

14 / 33

8. Kapcsolatok
Mint az a rendezvények és oktatás pontokból is kiderül, a tavalyi évben is folytatódott az együttműködés
„hagyományos” partnereinkkel: a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Budapesti Gazdaságtudományi és
Műszaki Egyetemmel, a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, a Logisztikai Egyeztető Fórum
tagszervezeteivel és a társszervezeteinkkel (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Vámszövetség,
CSAOSZ - Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, BCSDH- Magyarországi Üzleti Tanács
a Fenntartható Fejlődésért).
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2017-ben tizedik alkalommal rendezte meg a Szakma
Sztár Fesztivált április 24-26. között, melynek keretében valósul meg, a Szakmai Kiváló Tanulója Verseny
és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. A Logisztikai ügyintéző szakképzés a 2015-ös évben
került be először a szakmák közé. Ettől az évtől kezdve támogatjuk a rendezvényt, illetve a döntőbe jutott
tanulókat.
Májusban kértük felvételünket, melyet el is fogadtak, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platformhoz.
Októberben részt vettünk a SZTAKI INIGO Szakmai Napján és a hozzá kapcsolódó taggyűlésen. (Közben
megváltoztatták a Platform jogi státuszát és egyelőre hivatalosan, a bizonytalan előnyök miatt egyelőre
nem léptünk be tagként az egyesületbe.)
Az akadémiai világgal való kapcsolatunk az egyetemek mellett a Magyar Tudományos Akadémia
Logisztikai Osztályközi Bizottságán keresztül valósul meg.
Az MLBKT tagja a Felnőttképzők Szövetségének és két nemzetközi szervezetnek: az ELA-nak (European
Logistics Association) és az IFPSM-nek (International Federation of Purchasing and Supply
Management).

Logisztikai Egyeztető Fórum
A Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2006-ban alakult meg, hogy a logisztikai szakma meghatározó szakmai
szervezeteinek a szakmát érintő fontosabb kérdésekben kialakított álláspontját és véleményét összehangolja,
és képviselje állami- és közigazgatási, vállalkozói és civil szervezeti fórumokon. Jelenleg a LEF-nek 11
tagszervezete van. Az MLBKT egyik kezdeményezője volt a Fórum létrehozásának és ma is az egyik legaktívabb
közreműködője.
Az elmúlt két évben a LEF fentebb említett tevékenysége alapvetően három alapvető területre összpontosult:
 folyamatosak voltak a konzultációk a szakterületet részben irányító Nemzetgazdasági Minisztériummal,
különösen a tárca által kezelt Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) olyan pályázataival
kapcsolatban, amelyek a logisztikai tevékenységek korszerűsítését tűzték ki célul;
 új feladatot jelentett az időközben megjelentett, az iparfejlesztéssel kapcsolatos Irinyi terv, amely külön
foglalkozik az Ipar 4.0, a digitalizációt jelentő alapvető programmal. A LEF ehhez kialakította és
benyújtotta a logisztikával, ide értve a termeléssel és gyártással kapcsolatos ellátási lánc feladatait;
 részben ezzel összefüggésben, a LEF felkérést kapott 2017 nyarán a 2013-as stratégiai terv
felülvizsgálatára, amely alapul szolgálhatna egy újabb, komplexebb nemzetgazdasági stratégia
kidolgozására. A dokumentum a „Logisztika digitalizációja” címmel készült el, és került továbbításra a
Minisztériumnak. Ebből 2018 tavaszán egy akciótervet készítettünk, annak érdekében, hogy a várható
kormányzati feladat-átcsoportosítások során ezek a dokumentumok bekerüljenek az átadás-átvételi
procedúrába;
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 2017 végén és 2018 elején több ízben volt alkalmunk konzultálni a NAV illetékes vezetőivel, a várható
Európán kívüli, elsősorban a kínai áruforgalom növekedéséről, és azokról a feladatokról, amelyek a
megnövekedett mennyiségek kezelésére szolgálnak. A LEF-en belül ezért megalakult egy Vám
munkacsoport, amely elsőként a vámolással kapcsolatos tevékenységek lehetséges korszerűsítését
veszi számba, majd a teljes logisztikai folyamat elemzését tervezi elvégezni;
A LEF tevékenységében fontos az egyes szervezetek képviselete. A jelenlegi működési szabályzat minden
szervezetnek három-három, állandó képviselőt tesz lehetővé. Ahhoz, hogy az MLBKT megtarthassa
kezdeményező és véleményformáló szerepét, továbbra is fontos a megfelelő szakemberek delegálása, amely az
Elnökség kompetenciája. 2018 tavaszától 2 évig az MLBKT látja el a LEF soros elnöki tisztjét.
Elkészült a LEF honlapja (http://www.lef2006.hu/), melynek célja, hogy láthatóbbá tegye a LEF működését,
aktuális akcióit.

Nemzetközi kapcsolatok
Az alábbi nemzetközi szervezetekkel való szoros kapcsolat teszi lehetővé, hogy tagjainkat naprakész
információkkal láthassuk el a szakmában történő külföldi eseményekről, elért eredményekről,
változásokról. Ezek a kapcsolatok az MLBKT, mint szervezet számára igen fontosak, hiszen rengeteget
tanulunk a hasonló, fejlett külföldi szervezetek legjobb gyakorlataiból.

IFPSM (Beszerzési és Ellátásmenedzsment Világszövetség): Az
IFPSM elsősorban a szakmai társaságok szervezete, így számos
lehetőséget biztosít az éves európai és globális találkozókon a
fejlett társaságok tapasztalatainak megismerésére, kétoldalú kapcsolatok kialakítására.
2017-től Kőhegyi Anitát ismét beválasztották az IFPSM Elnökségébe, mely
következményeként a személyes és 3
virtuális ülésen vett részt.
Április 13-án Budapesten az MLBKT látta
vendégül az IFPSM Europe tavaszi ülését.
Az átlagosnál nagyobb létszámú képviselő vett részt az ülésen, ahol Werle Zoltán
(IFUA) volt elnökségi tagunk tartott
előadást „Procurement 4.0 - progressive
environment, advanced tools” címmel.
Vannak alkalmak, amikor az IFPSM
nagysága
révén
tud
kedvezőbb
feltételeket elérni és így hozzáférést
szerezni különböző webináriumokhoz, melyek tagjaink számára is elérhetővé váltak. Tavaly, május 16-án
a spanyol társaság (AERCE) vezetője mutatta be, hogyan hasznosítják és terjesztik partnereik körében a
CWA (CEN Workshop Agreement) beszerzési sztenderdet; június 27-én pedig az észt szervezet
(PROLOG) az ellátási lánc digitalizációs projektjüket ismertette. Július 4-én “Leverage the power of ondemand procurement intelligence with Beroe LiVE” a Beroe céggel való együttműködés előnyeit mutatta
be. Ezek a webináriumok a szervezetek tisztségviselőinek/képviselőinek szóltak.
Júniusban néhány magyar képviselővel részt vettünk a német beszerzési társaság (BME) hamburgi
European Purchasing Excellence konferenciáján. Ennek egyik következménye volt egy együttműködés a
német szervezettel, melynek keretében beszállítóknak és beszerzőknek kívántunk megjelenési és
részvételi lehetőséget biztosítani a „CEE Procurement & Supply Forum” elnevezésű rendezvényen 2017.
október 26-án Prágában.
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ELA (Európai Logisztikai Szövetség): Az elmúlt évben is magas szinten működtünk
együtt az Európai Logisztikai Szövetséggel (European Logistics Association). Kiss
Péter, az MLBKT képviselője, az év folyamán továbbra is a szövetség
pénztárnokaként és egyben a Végrehajtó Bizottság tagjaként dolgozott. Ebben a
funkciójában felelős az ELA költségvetésének kidolgozásáért és végrehajtásáért, valamint részt vesz az
ELA közgyűlések és Board ülések közötti irányításában, a döntések előkészítésében. Több alkalommal
közvetítette az MLBKT-hoz az európai események híreit és a lehetőségeket, amelyek tagjaink EU-s
kapcsolatok kiépítésére használhattak (volna). Ugyancsak ellátta az Európai Kiválóság díj Év projektje
zsűrijének irányítását a zsűri főtitkáraként és részt vett a díjátadó szervezésében.
2017-ban az MLBKT jelöltje, a 2016-ban Logisztikai Kiválóság Díjat nyert Sectran Kft., bár az értékelés
során több helyezést is begyűjtött, sajnos éppen lecsúszott a döntős helyről és nem került be a legjobb hat
projekt közé.
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9. Tagság
Az MLBKT tagsága az egyéni tagszámokat illetően változatlan az előző évekhez képest, örvendetes
azonban az intézményi tagok számának emelkedése a tavalyi csökkenés után egy korábbinál is
magasabb szintre.
Év

Egyéni tag

Intézményi tag

2017. december 31.

286

112 (290 képviselő)

2016. december 31.

286

96 (240 képviselő)

2015. december 31.

330

102 (252 képviselő)

2015. január 31 .

348

88 (212 képviselő)

2014. március 10.

316

86 (203 képviselő)

2013. március 31.

302

83 (194 képviselő)

2012. március 31.

315

86 (212 képviselő)

2011. április 15.

314

85 (216 képviselő)

2010. április 15.

266

78 (192 képviselő)

2009. április 30.

277

67 (159 képviselő)

2008. május

272

64 (143 képviselő)

2007. május

244

58 (130 képviselő)

2006. május

240

60 (125 képviselő)

2005.

231

40 (85 képviselő)

2004.

203

32 tag
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10. Támogatóink 2017-ben
Flextronics International Kft.

MLBKT kiemelt tag
MLBKT 25. kongresszus gyémánt szponzor

Hungaropharma Zrt.

MLBKT kiemelt tag

Richter Gedeon Nyrt.

Diplomamunka pályázat támogatása

Aberle
AETR Control
ASBIS Magyarország Kereskedelmi Kft.
ECOSIM Üzleti Szimulációk Kft.
Lexmark Magyarország Kft.
Logi-store Kft.
OGL Hungary Kft.
Still Kft.
TITAN Containers A/S Mo-i Fióktelepe
Transporeon
WebEye Magyarország Kft.
WTCD Kft.

MLBKT 25. kongresszus – szponzor
MLBKT 25. kongresszus – szponzor
MLBKT 25. kongresszus – ezüst szponzor
MLBKT 25. kongresszus – szekciószponzor
MLBKT 25. kongresszus – ezüst szponzor
MLBKT 25. kongresszus – ezüst szponzor
MLBKT 25. kongresszus – hivatalos szállító
MLBKT 25. kongresszus – ezüst szponzor
MLBKT 25. kongresszus – szekciószponzor
MLBKT 25. kongresszus – szponzor
MLBKT 25. kongresszus – ezüst szponzor
MLBKT 25. kongresszus – szponzor

és akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az MLBKT-nak ajánlották fel.

Az MLBKT Hallgatói Konferenciát cégek és magánszemélyek támogatták, nevük feltüntetéséhez
hozzájárultak:













Béres Gyógyszergyár Zrt.
Buzinkay András
EGIS Gyógyszergyár Zrt.
Hungarian Alliance Logistics Kft.
MASPED Logisztika Kft.
Nippon Express GmbH Magyarországi Fióktelepe
Plimsoll Zrt.
Reményi Csomagolástechnika Kft.
Silent Systems Kft.
Südy Consulting Kft.
Yusen Logistics (Hungary) Kft.

KÖSZÖNJÜK!
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MELLÉKLET 1.
1. ESEMÉNYEK ÉS TAGOZATI BESZÁMOLÓK
Konferenciák, workshopok, vállalat látogatások és tagozati programok
január 26.

Gyógyszeripari Tagozat: Új beszállítók bemutatkozása, Budapest, 41 fő

február 17.
február 22.
február 28.
február 8.
február 8.

BVK klubdélután
Decathlon vállalatlátogatás, Hatvan, 27 fő
Logisztikai Szolgáltatói Tagozat alakuló ülés, 14 fő
Műszaki Tagozat újragondolása, Műszaki munkacsoport, 7 fő
Rakodólap Munkacsoport soron következő eseménye, EPAL szervezésében

március 7.
március 8.
március 9.
március 23.
március 28.
március 30.
március 30.

Oktatói Tagozat: Könyvbemutató, 14 fő
Üzleti szimulációs kongresszusi program megbeszélés, pilot program, 13 fő
Lean Tagozat: Hatékony és sikeres kommunikáció, 21 fő
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vállalatlátogatás, Paks, 38 fő
Lean Tagozat: Profi prezentáció (Fésüs Norbert), 17 fő
Gyógyszeripari Tagozat: EDI az FMCG-ben, 39 fő
Ifjúsági Tagozat: Kurzus 1. alkalom (Nagy-Józsa Dorottya), 13 fő

április 9-12.
április 13.
április 20.
április 21.
április 27.

IPSERA konferencia, Budapesten és Balatonfüreden, IPSERA / BCE / MLBKT
IFPSM Europe ülés, Budapest
Ifjúsági Tagozat: Kurzus 2. alkalom (Farkas Zsófia Eszter), 17 fő
Ellátási lánc és logisztika menedzsment szakirányú továbbképzés – nyílt nap, BCE, 3 fő
Logisztika Napja, országos, 14 település, 30 program

május 4.
május 4.
május 9.
május 9.
május 12.
május 17.
május 19.

Ifjúsági Tagozat: Kurzus 3. alkalom (Somogyi Attila), 16 fő
Mercedes vállalatlátogatás, Kecskemét, 39 fő
Gyógyszeripari Tagozat: Cargolux repülőgép rakodás, 7 fő
Üzleti reggeli: Gazdasági kihívások az új világrendben - magyar esélyek/Chikán Attila,
12 fő
Gyógyszeripari Tagozat - Cargolux repülőgép rakodás, 4 fő
BVK17 – Beszerzési konferencia, 74 fő
Beszerzés menedzsment szakirányú továbbképzés - nyílt nap, BCE, 4 fő

május 24.

MLBKT éves közgyűlés, Budapest, 18 fő

június 7.
június 8.
június 14.
június 29.

Nilfisk/Malagrow vállalatlátogatás, Szigetszentmiklós, 21 fő
Lean Tagozat A lean menedzsmenttel kapcsolatos szervezetközi tudásmegosztás
(Losonci Dávid), 19 fő
Oktatói Tagozat: Munkaerőpiaci kihívások és válaszok, Debrecen, 19 fő
BVK Nyári klubdélután (élménybeszámoló beszerzés és hegymászás)

augusztus 25.

FMCG platform - áruátvételi folyamatok, Nagel, Alsónémedi, 8 fő
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szeptember 10.

I. Focikupa, REAC, Budai II. László Stadion, 44 fő

október 5.

Gyógyszeripari Tagozat: A raktározás (szállítmányozás) fő szempontjai szolgáltatói
szemmel - felkészülés a kiszervezésre (Raben Trans European Hungary Kft.), 11 fő
BVK őszi klubdélután (A távol-keleti beszerzés szépségei és nehézségei),
Ifjúsági Tagozat: Yusen vállalatlátogatás,
Hanon vállalatlátogatás, Székesfehérvár, 28 fő
Ifjúsági Tagozat: Kurzus 4. - Ellátási lánc egy multinacionális vállalatnál (Földesi
János), 9 fő
Ifjúsági Tagozat: Kurzus 5. - Színházi logisztika (Németh Kristóf), 15 fő
Ifjúsági Tagozat: Kurzus 6. - a Nestlé Hungária globális supply chain megoldása
(Pálffy Levente), 16 fő

október 5.
október 6.
október 12.
október 12.
október 19.
október 26.

november 9.
november 15.
november 15-17.
november 15-17.
november 23.

Ifjúsági Tagozat, Kurzus 7. - Lean menedzsment alkalmazása (Bathó Barbara), 13 fő
Oktatói Tagozat, MLBKT kongresszus szekció
25. MLBKT Kongresszus, Siófok, Hotel Azúr, 590 fő
Gyógyszeripari Tagozat: szekció az MLBKT kongresszusán - szerializáció
Ifjúsági Tagozat: Kurzus 8. - Álomállás megszerzése? Ez is logisztika! (Laukó
Viktória), 13 fő

december 4.
december 12.
december 14.
december 14.

Forecasting Tagozat alakuló ülése, Budapest, 23 fő
BVK évzáró vacsora, Gellért Szálló, 24 fő
Unilever Vállalatlátogatás, Veszprém, 17 fő
Logisztikai Szolgáltató Tagozat ülése, Budapest, 13 fő
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BESZERZÉSI VEZETŐK KLUBJA
VEZETŐSÉG:
A tagozat vezetője:

Giltán Tivadar,

Vezetőség:

Fazekas Attila, ügyvezető, Box-Print-FSD Packaging Kft.
Gábor Zsolt, ügyvezető, ProcurCon Kft.
Kemendy Nándor, független tanácsadó
Rákosi Károly, beszerzési vezető, Sumitomo Electric Wiring Systems CE Kft.
Südy György, tulajdonos-ügyvezető, beszerzesitanacsadas.hu/ beszerzes.hu
dr. Vörösmarty Gyöngyi, docens, Budapesti Corvinus Egyetem

A BVK vezetése folytatta a 15 éve megkezdett munkát. 2017-ben 5. alkalommal rendezte meg a rendkívül
sikeres tavaszi beszerzés központú konferenciáját. A kötetlen témájú klubdélutánok mellett az őszi MLBKT
kongresszus egyik legkedveltebb szekció program csomagját tudja maga mögött. Tagjaink aktív részvétele
mellett zajlott a tavaszi Magyarországon tartott ISPERA konferencia. A Corvinus Egyetemmel közösen
szervezett beszerzési posztgraduális képzés aktuális évfolyama továbbra is nagy érdeklődés mellett indult. A
programok visszamérése, a pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy igény van olyan szervezet munkájára,
amely napi üzleti tevékenység mellett, mögött segít a kapcsolat teremtésben, a tudás, tapasztalat átadásban. A
2018-tól kezdődő új vezetési ciklusban ennek a munkának a minőségi emelése mellett figyelmet kell fordítani az
utánpótlást jelentő fiatalok, beszerzésben nem vezetőként dolgozók igényeinek kiszolgálására. Ehhez
megfelelő, korábban nem használt csatornák, kommunikációs módszerek, újszerű programok kialakítása
jelentik a legnagyobb kihívásokat.

PROGRAMOK:
2017. február 17.

Klubdélután – stratégia alkotó megbeszélés

2017. május 17.

BVK17 - Beszerzési workshop és konferencia

2017. június 29.

Klubdélután

2017. augusztus 29.

Klubdélután – beszélgetés, Ádám László vetítéssel egybekötött
élménybeszámolója „Beszerzés és hegymászás” címmel

2017. október 5.

A távol-keleti beszerzés szépségei, és nehézségei – címmel klubdélután,
networking találkozó

2017. november 16.

MLBKT őszi kongresszus, beszerzési szekció: Húzóiparágak smart megoldásai a
beszerzésben, Szemléletmódok, irányok a beszerzés 4.0 felé, Beszerzési témákról
interaktívan

2017. december 12.

Klubdélután, évzáró vacsora

EGYÉB:


Év beszerzési menedzsere 2017-ben: Horváth Tamás, MA-TAK-EL Zrt., vezérigazgató



Közreműködés a Budapesti Corvinus Egyetem Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzésében
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FORECASTING TAGOZAT
VEZETŐSÉG:
Tagozatvezető:

Mondovics János, ügyvezető, Bonitat Kft.

CÉLOK:
2017. december 4-én tartotta alakuló ülését a „Értékesítés és igény előrejelzés”, röviden Forecasting Tagozata.
Az üzleti folyamatokhoz kötődő értékesítési és igény előrejelzések gyakorlata a vállalkozások döntő hányadánál
problémákkal, feszültségekkel terhelt, még ott is, ahol a menedzsment látszólag elégedett az adott
teljesítménnyel.
A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy az eredményes vállalati működést akadályozó körülmények közül az
értékesítést, piaci igényeket előrejelző információk minősége nem támogatja hatékonyan az üzleti
folyamatokat.
Márpedig az előzetesen becsült igény az az információ, amely a vállalat tevékenységét alapvetően
meghatározza mindaddig, amíg a tényleges rendelés ismertté nem válik. Az előzetes igény-várakozás jelenti a
döntések alapját sok vállalati kulcsterületen: gyártás, készletezés, vevőkiszolgálás. Ezen belül is a termék szintű
előrejelzési pontosság kritikus tényező az ellátási lánc erőforrásainak helyes elosztása szempontjából.
A tagozat tervezett tevékenysége:



Általánosan: az előrejelzési kultúra fejlesztése



Azonos mérési, elemzési elvek kialakítása; az összehasonlíthatóság alapjai



A különböző iparágak előrejelzési gyakorlatából kivont tipikus modellek megfogalmazása



Összehasonlítás, benchmark; a progresszió követése (report)



Az értékesítés és igény előrejelzési funkciók szervezeti elhelyezkedésének jellemzése, lehetséges
változtatások előnyei, azok várható eredményei



Az előrejelzés tervezésének fejlesztési tartalékai: a gyakorlat átgondolásából következő
innovációs lehetőségek és azok várható eredményei



Workshopok, látogatások, élmények
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GYÓGYSZERIPARI TAGOZAT
VEZETŐSÉG:
Tagozatvezető:

Kellner Mária, Béres Gyógyszergyár Zrt., ellátási lánc igazgató

Vezetőség:

Andrássy Gábor (Humán Bioplazma Kft.)
Ballai Orsolya (Hungaropharma)
Hartmann Gábor (Sanofi)
Havacs Gábor (Pfizer Kft.)
Lukács Zsolt (Egis)
Szabó Zoltán (Richter Gedeon Nyrt.)

Az MLBKT Gyógyszeripari Tagozata 2009. április 21-én alakult és mind a mai napig aktívan folytatja
tevékenységét. A Gyógyszeripari tagozathoz a hazai és multinacionális gyógyszergyártók és disztribútorok is
egyaránt csatlakoztak. A Tagozat ülései 2017-ben is alkalmat adtak a tagoknak a tapasztalatcserére, a szakmai
kérdések megvitatására és esetleges szinergia hatások kiaknázására.
A Gyógyszeripari Tagozat célja:
A Gyógyszeripari Tagozat működésének elsődleges célja az, hogy fórumot teremtsen a gyógyszeripari ellátási
láncban (gyógyszergyártás, gyógyszer nagykereskedelem, gyógyszer disztribúció, stb.) tevékenységet folytató
vállalatok szakemberei számára az ipar specifikus logisztikai kérdések megvitatására és a tapasztalatok
cseréjére. A Tagozat fő céljának tekinti a logisztika jelentőségének erősítését és megbecsülésének növelését a
gyógyszeriparban.
A Tagozat fórumot kíván teremteni a gyógyszeripari ellátási lánc különböző szintjén elhelyezkedő vállalatoknak
ahhoz, hogy a logisztikai igények és lehetőségek összhangja megvalósuljon.

ESEMÉNYEK
2017. január 26. (nyílt)

Az év első tagozati ülésén 3 beszállítónak/partnernek adtunk lehetőséget a
bemutatkozásra:
 Spicy Analytics Kft.
 Tech People Hungary Kft.
 Tech People Hungary Kft.
Helyszín: Béres Gyógyszergyár Zrt. székháza, Budapest
Résztvevők száma: 41 fő

2017. március 30.

EDI az FMCG-ben, 39 fő

2017. április 27.

A Béres Gyógyszergyár új szolnoki gyártóüzemének látogatása – 3 turnusban

2017. május 9. és 12.

Cargolux repülőgép rakodás, 7+4 fő

2017. október 5.

A raktározás (szállítmányozás) fő szempontjai szolgáltatói szemmel - felkészülés a
kiszervezésre (Raben Trans European Hungary Kft.), 11 fő

2017. november 15. (nyílt) Gyógyszeripari szekció az MLBKT kongresszuson „Gyógyszeripari aktualitások”
címmel, 3 előadással
Résztvevők száma: 50 fő
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IFJÚSÁGI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Kiss Nándor

Tagozatvezető helyettes:

Gincsai Zita

Vezetőségi tagok:

toborzás: Németh Nikolett
vállalat látogatás: Csobolya Patrik
web: Görbe Polina

CÉLOK
Szakmai fórum megalakítása a hallgatók, a pár éve végzett fiatal logisztikusok és a gazdasági életben
hosszabb ideje jelenlévő vállalatok szakemberei között.

ESEMÉNYEK
2017. március 30.

Ifjúsági Tagozat: Kurzus 1. alkalom – Y generáció munkáltató szemmel és munkáltató
Y generáció szemmel (Nagy-Józsa Dorottya), 13 fő

2017. április 20.

Ifjúsági Tagozat: Kurzus 2. alkalom – A múzeumok világában logisztikus szemmel
(Farkas Zsófia Eszter), 17 fő

2017. május 4.

Ifjúsági Tagozat: Kurzus 3. alkalom – Út(?) a jövőbe…. Tárolás, ellátás – holnap és
holnapután (Somogyi Attila), 16 fő

2017. október 6.

Ifjúsági Tagozat: Yusen vállalatlátogatás

2017. október 12.

Ifjúsági Tagozat: Kurzus 4. - Ellátási lánc egy multinacionális vállalatnál (Földesi
János), 9 fő

2017. október 19.

Ifjúsági Tagozat: Kurzus 5. - Színházi logisztika (Németh Kristóf), 15 fő

2017. október 26.

Ifjúsági Tagozat: Kurzus 6. - A Nestlé Hungária globális supply chain megoldása
(Pálffy Levente), 16 fő

2017. november 9.

Ifjúsági Tagozat, Kurzus 7. - Lean menedzsment alkalmazása (Bathó Barbara), 13 fő

2017. november 23.

Ifjúsági Tagozat: Kurzus 8. - Álomállás megszerzése? Ez is logisztika! (Laukó
Viktória), 13 fő
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LEAN TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Nika Tamás, folyamatfejlesztő mérnök, Atlas Copco Hungary Kft.

Tagozatvezető helyettes:

Vas Mátyás, International Logistics Manager, Nuance-Recognita Zrt.

A tagozat projektvezetője:

Seres Richárd, lean szakmérnök

ESEMÉNYEK
2017. március 8.

Hatékony kommunikáció (előadás)
Összefoglaló megtekintése

2017. március 28.

Professzionális prezentáció készítés (workshop)
Összefoglaló megtekintése

2017. június 8.

Lean szemléletű vezetés vállalaton belüli terjesztése (előadás)
Összefoglaló megtekintése

2017. november 16.

Lean szekció az MLBKT 25. éves kongresszusán
Új irányok a lean folyamatfejlesztésben
Összefoglaló megtekintése
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LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Ódor Gergely, OGL Hungary Kft.

Tagozatvezető-helyettes:

Malaczkó-Szász Tímea, Gebrüder Weiss Kft.

CÉLOK
2017. február 28-án tartotta alakuló ülését az MLBKT Logisztikai Szolgáltatók Tagozata. A 13 megjelent alapító
tag között egyaránt képviselteti magát mind a megbízói oldal – nagy gyártó cégek logisztikai és ellátási lánc
vezetőivel -, mind a szolgáltatói oldal ismert és a szakma fejlesztése iránt elkötelezett cégeivel.
A tagozat célja, hogy fórumot teremtsen a szállítmányozási és logisztikai szolgáltatói tevékenységet folytató
vállalatok szakemberei számára az ipar specifikus szakmai és logisztikai kérdések megvitatására és a
tapasztalatok cseréjére. Fő célja, hogy semleges lehetőséget biztosítson a szolgáltatók és megbízóik számára
a kötetlen beszélgetésre, annak érdekében, hogy jobban megismerjék egymás tevékenységét, azok kihívásait és
problémáit.
Működése során lehetőséget kíván adni az iparágon belüli benchmarking tevékenység megvalósítására, más
iparágakban alkalmazott best practice-k megismerésére, valamint az ellátási lánc különböző szintjein
elhelyezkedő vállalatok számára a szállítmányozási igények és lehetőséget összehangolására.
ESEMÉNYEK
Az első ülésen Szalma Botond, Plimsoll Zrt. tartott előadást a szállítmányozás fejlődéséről és jelen kihívásairól.
Majd a tagok egyeztették a tagozattal kapcsolatos elképzeléseiket és a tervezett programokat.
A 2017. április 27-én megrendezett Logisztika napján több tag szervezett programot, este pedig az OGL
Hungary által rendezett 10. Freight Nights Light – Logistics Eveningre voltak hivatalosak az MLBKT tagjai is. A
közel 100 fő részvételével egy könnyed, kötetlen estét tölthettek el a szakmabeliek a Vogue hajón.
December 14- én szakmai programot szervezett a Tagozat. Két témával foglalkoztak: a belföldi fuvarozói
kapacitáshiánnyal és annak megoldási lehetőségeivel (Trans-Pack Logisztikai Kft. felvezető előadás), valamint
a szállítmányozási szolgáltatás és az internetes fuvarbörzék kapcsolatáról (a TimoCom Kft. előadásában).
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OKTATÓI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Nagy Judit, PhD, Budapesti Corvinus Egyetem

Vezetőségi tagok:

Pónusz Mónika, PhD, Károli Gáspár Református Egyetem
Horváth Annamária, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem

Az Oktatói Tagozat létrehozásának alapvető célja az volt, hogy elősegítse és támogassa a logisztika és ellátási
lánc menedzsment témakörben érintett felsőoktatási intézmények közötti, illetve ezen intézmények és a
gazdaság szereplői, elsősorban az érintett vállalatok közötti párbeszédet.
ESEMÉNYEK
2017. március 7.

2016-ban, illetve a közelmúltban megjelent publikációk, szakkönyvek, könyvek, etananyagok bemutatása.

2017. június 14.

Munkaerőpiaci kihívások és válaszok workshop + a Debreceni Repülőtér
látogatása. Házigazda a Debreceni Egyetem.

2017. november 15.

Oktatói tagozat önálló szekciója a Kongresszuson.
Téma: Hogyan forradalmasítja a felsőoktatást az Ipar 4.0? Mire és hogyan
képezzük a jövő szakembereit?”
Közreműködők:
Dr. Bóna Krisztián / egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Dr. Demeter Krisztina / tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem
István Zsolt / osztályvezető, Logisztikai Rendszerek Osztály, Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Intelligens Rendszerek Divízió
(BAY-SMART)
Dr. Nagy Zoltán András / egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Patóné Dr. Szűcs Beáta / egyetemi docens, Pannon Egyetem
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MLBKT RAKLAP MUNKACSOPORT
A 2016. évben alakult MLBKT Raklap, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Munkacsoport alapító tagjai
között megtaláljuk az MLBKT Logisztikai Magisztereit, Nagy Vállalatok Logisztikai Vezetőit, a Magyar
Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ), az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
(ÉFOSZ), a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt., a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
(CSAOSZ), a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) képviselője mellett az UIC-EUR raklap és az EPAL raklap
képviselőit is.
A munkacsoport azért jött létre, hogy fórumot biztosítson az azonos érdekkörbe tartozó, elsősorban raklap
felhasználó szakemberek számára.
A munkacsoport elsődleges célja, hogy fellépjen a raklaphamisítás és a hamis raklapok használata ellen;
megakadályozza a nem megfelelően javított és hulladék raklapok csererendszerbe való visszakerülését;
valamint, hogy a raklapfelhasználók részére egységes raklapkezelési elveket alakítson ki és honosítson meg a
gyakorlatban.
A 2016. október 19-ei első munkacsoport ülésen a tagok megvitatták a hulladék raklapok kezelésének, a
környezetvédelmi termékdíj és az egységes raklapkezelés legfontosabb kérdéseit és elkezdték az erre
vonatkozó javaslatok kidolgozását.
A munkacsoport 2017. évben is töretlenül folytatta munkáját. A munkacsoport második ülésére 2017. február 8án került sor a CSAOSZ székházban, ahol a munkacsoport tagja a szállítmányok és a raklap nyomon
követéséről egyeztettek és elkezdték a hatékony nyomon követésre vonatkozó javaslatok kidolgozását.
A munkacsoport harmadik a BI-KA Logisztika Kft. budapesti irodájában, 2017. november 29-én megrendezett
ülésén, az illegális raklapfelvásárlás és az illegális internetes raklap adás-vétel elleni gyakorlati lépésekről
egyeztettek a szakemberek.
A munkacsoport következő ülésére 2018 júniusában kerül majd sor.
További információ: http://www.raklapmunkacsoport.hu/
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FMCG MUNKACSOPORT
A platform vezetője:

Skopp Stephan

2017. május 16-án alakult az FMCG platform, azzal a céllal, hogy elősegítse az iparágon belül az ellátási lánc
mentén tevékenykedő cégek együttműködését.
Az új platform játékszabályai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A platform teljes mértékben önkéntes alapon működik, ajánlásokat fogalmaz meg.
Kifejezetten az operatív vezetőket célozza meg, az ő igényeiket igyekszik kiszolgálni.
Felkészült tanácsadók bevonására törekszik pro bono alapon.
A résztvevő cégekben meglévő (egyébként szűk) erőforrásokra támaszkodik, és közben ügyel arra, hogy a
kollégák igénybevétele egy vállalható szintet ne haladjon meg.
Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy eredményorientált és messzemenően konszenzus alapú légkör alakuljon
ki, mert ellenkező esetben erőfeszítéseik gyorsan kudarcba fulladhatnak.
Törekszik arra, hogy kereskedők, beszállítók és szolgáltatók egyaránt szerepeljenek a résztvevők között,
azaz lefedjék az ellátási lánc teljes spektrumát.

Az első megbeszélés után két téma rajzolódott ki, amely mögött nagy érdeklődés és sok energia mutatkozott:
1.

Áruátvételi folyamatok a kiskereskedelmi raktáraknál

Az áruátvétel, a szállító/szolgáltató és a kereskedő között sokszor rendkívül hosszadalmas és akár több órás
várakozással jár. Az egyeztetés ellenére nem ritka a jelentős áruhiány, illetve eltérés. A kereskedői oldalon
jelentős munkaerőt köt le, és a munkaerő biztosítása, betanítása és megtartása a legnagyobb kihívás. A hosszú
várakozási idők jelentős fuvarkapacitást kötnek le (álló kamionok), és ezáltal magas veszteséget okoznak a
szolgáltatóknak.
Az áruátvételi folyamatok elemzésére megalakult egy munkacsoport, amely egy adott termékkörben átöleli az
ellátási láncot a termeléstől a fogyasztóig: Pick, Nagel Hungária (Pick logisztikai szolgáltatója), FM Logisztika,
Auchan, Spar és Metro.
A munkacsoport szakmai irányítását az MLBKT Lean Tagozata biztosítja.

2.

Értékesítési előrejelzés és közös tervezés

A jelenlegi előrejelzési gyakorlat az ellátási lánc minden szereplőjétől sok kritikát kap. A mostani megoldások
mellett a termelési, raktározási és szállítási kapacitások hatékony tervezése és üzemeltetése szinte lehetetlen,
és sokszor csak drága improvizáció segítségével oldható meg. A munkaerő szűk keresztmetszetének várható
további éleződése súlyosbítja a helyzetet.
Az előrejelzéssel és közös tervezéssel foglalkozó munkacsoport célja olyan konzisztens módszertan és
kollaboratív tervezési gyakorlat meghonosítása, amely az előrejelzési pontosság növelésén keresztül elősegíti
az erőforrások (raktár/készlet, kommissiózók, gépkocsik, áruátvevők, stb.) egyenletesebb használatát. Ezen
munka első fázisa annak feltérképezése volt, hogy az iparvállalatok körében milyen folyamatok, módszertan és
milyen erőforrások segítségével készülnek a tervek. Ebben a fázisban a Danone, Kőröstej és Pick képviseltette
magát. A munkacsoport szakmai irányítását az Optasoft tanácsadó cég látja el.
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LOGISZTIKA2050 MUNKACSOPORT
2016 őszén az MLBKT Műszaki Tagozatának néhány korábbi tagja, kiegészülve a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem néhány kollégájával többször beszélgetett arról, milyen hatása van és lesz az
exponenciális technológia fejlődésnek a legszélesebb értelemben vett logisztikai és ellátási lánc folyamatokra.
Az egyeztetések végére világossá vált, hogy az MLBKT feladata a tudományos és technológia trendekre
vonatkozó elemzések alapján felmutatni, hogy mely lehetséges utak állnak előttünk és mit kell a szakmának
szem előtt tartani, hogy fenntartható módon támogatni tudja a gazdasági folyamatokat. Azt szeretnék
bemutatni, hogy milyen módon ülhetnek a logisztikai szakma hazai szereplői a megfelelő hullámokra a fejlődés
és a sikeres működés érdekében.
A meglévő nemzetközi és hazai kutatások, előrejelzések elemzése után kezdte meg munkacsoport annak a
tanulmánynak az összeállítását, amely összefoglalja a magyar logisztikai élettel kapcsolatos feladatokat,
tevékenységeket.
Az elkészült anyag, „útvonalterv” (Roadmap) iránytűként útmutatást kíván adni a logisztikai K+F szükséges
területei számára. A változásokat 4 alapvető területen vizsgálja:
- Vevői igények – a logisztika mozgatórugója
- Logisztikai infrastruktúra - azok a fejlesztési területek, melyek a logisztikai rendszerekben, mint
infrastrukturális környezet jelennek meg
- Logisztikai erőforrások – gépek és emberek rendszere, melyek a folyamatokat aktívan alakítják
- Logisztikai hálózatok – a logisztikai tevékenységet ellátó rendszerek összessége
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MELLÉKLET 2.

2. KÉPZÉSI PROGRAMOK

a) Logisztika és ellátási lánc menedzsment (ELLOG), Beszerzési menedzsment (BM) szakirányú
továbbképzések a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös szervezésben
Kód

Kezdési időpont

Várható befejezés

Résztvevők száma
I.

II.

III.

IV.

ELLOG/2015

2015. szeptember

2017. június/július

12

10

10

10

BM/2016

2016. szeptember

2017. június/július

20

20

ELLOG/2017

2017. szeptember

2019. június/július

18

-

-

-

BM/2017

2017. szeptember

2018. június/július

18

-

-

-

b) Nyílt képzések
Képzési modul

Megvalósulás
Időpont

Óraszám

Résztvevők
száma

Vámismeretek 1. csoport

2017.03.21-22.

16

13

Vámismeretek 2. csoport

2017.04.04-05.

16

10

Beszerzési tárgyalástechnika 1. csoport

2017.04.04-05.

16

2

Származási ismeretek

2017.04.11-12.

16

9

Készlettervezés 1. csoport

2017.05.17-19.

24

8

2017.05.30-31.és 06.07.

24

16

2017.09.26-27.

16

5

Beszállítók kategória menedzsment

2017.10.17-18.

16

5

Származási ismeretek 2. csoport

2017.10.26-27.

16

12

Raktározás menedzsment 1. csoport
Beszerzési tárgyalástechnika 2. csoport

Logisztikai folyamatok menedzsmentje

2017.11.30-2017.12.01.

16

7

Vámismeretek 3. csoport

2017.11.23-24. és 12.01.

24

12

c) Kihelyezett, vállalati képzések
Képzési modul

Megvalósulás
Időpont

Óraszám

Résztvevők
száma

Vámismeretek_1

2017.04.21., 28.
2017.05.05., 12.

4x16

15

Vámismeretek _2

2017.08.05. és 08.19.

16

8

2017.05.15-16.

17

5

Készlettervezés

2017.08.30-2017.09.01.

24

8

Beszerzési tárgyalástechnika_1

2017.01.31-2017.02.01.

16

11

Beszerzési tárgyalástechnika_2

2017.02.07-08.

16

12

Beszerzési tárgyalástechnika_3

2017.02.14-15.

16

13

Beszerzési kategória menedzsment

2017.09.04-05.

16

5

Származási ismeretek

Beszerzési tréning

2017.10.26. és 11.06-07.

24

6

2017.11.29., 12.06., 12.13.

12

9

Beszerzés alapjai_1

2017.12.05.

8

7

Beszerzés alapjai_2

2012.12.06.

8

7

Logisztikai projektmenedzsment
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MELLÉKLET 3.
3. ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK
2017. február 15.

1)
2)
3)
4)
5)

A tavalyi éves pénzügyi beszámoló és idei előzetes terv
Az alelnöki területek tervei és munkamódszere
A 25. MLBKT kongresszus fókuszának, címének, fő irányainak meghatározása
Aktualitások (Műszaki Tagozat / FMCG munkacsoport / LEF)
Egyebek

2017. április 5.

1)
2)

Beszámoló a Tagozatvezetői megbeszélésről
Kongresszus cím - végső döntés és tájékoztató az üzleti szimulációs játékról
(Kőhegyi/Hegedüs)
Döntés a Focikupa tervéről (előterjeszti Hosszú Cs.)
Beszámoló az FMCG platform és Logisztika 2050 projektekről (Horváth
P./Urbán A.), regionális tervekről (Hosszú Cs.) és az Üzleti reggeliről (Kőhegyi)
Csatlakozás a Nemzeti Technológia Platformhoz
A közgyűlés időpontjának, napirendjének, programjának meghatározása
Egyebek (a lemondott szabályozási kérdésekről szóló konferencia
tapasztalatairól; IFPSM, IPSERA; White Face kísérlet)

3)
4)
5)
6)
7)
2017. május 29.

1)
2)
3)
4)

6)
7)

Az MLBKT stratégia megújításának előkészítése, tervezett lépései (Chikán A.)
A tagi szolgáltatások felülvizsgálatáról (Horváth Péter)
Javasatok a kongresszus makettjének módosítására (Déri András)
Tájékoztatás az MLBKT/kongresszus filmmel kapcsolatos tárgyalásokról
(Havacs Gábor)
Tájékoztatás az FMCG munkacsoport eseményéről és a következő lépésekről
(Horváth Péter/Gelei Andrea/Hegedüs Sándor)
Tájékoztatás a BVK17 konferenciáról (Gábor Zsolt)
Egyebek

2017. június 22.

1)
2)
3)
4)
5)

MLBKT stratégia átgondolásának gondolati keretei és mérföldkövei (Chikán A.)
Érdekképviseleti csoportok – javaslat megvitatása
Idei kiválóság díjak – feladatok megbeszélése
LEF aktuális
Egyebek

2017. szeptember 28.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Beszámoló az FMCG munkacsoport tevékenységéről (meghívott vendég:
Stephan Skopp úr)
MLBKT stratégia - üzleti modell vászon - update (Chikán Attila)
Féléves pénzügyi jelentés
MLBKT kongresszus update (Kőhegyi/Hegedüs)
Díjak update (Kőhegyi)
Egyebek (őszi programok)

2017. október 19.

1)
2)
3)
4)
5)

MLBKT stratégiai mátrix eredmények
Döntés Az Év Logisztikai Menedzsere 2017 díj győzteséről
Döntés Az Év Beszerzési Menedzsere 2017 díj győzteséről
Mentor program előterjesztés – jóváhagyásra (előterjeszti: Gábor Zsolt)
Egyebek

2017. december 18.

1)
2)
3)
4)

Az MLBKT kongresszus értékelése
Beszámolók tagozati ügyekről
Terveink 2018 (stratégia, díjak, események, projektek)
Egyebek

5)
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