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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.

Tisztelt Kollégák!
Társaságunk újabb sikeres évet tudhat maga mögött, amelynek
eredményeit, eseményeinek részleteit örömmel osztjuk meg
Önökkel!
Ez alkalommal is szeretnénk megköszönni tagjaink kitartását,
támogatóink segítségét és az önkéntes munkát vállaló valamennyi
tagtársunk odaadó munkáját!
A 2019-es év jól indult, az aktív elnökség és a megújuló ügyvezetés
reményeink szerint új lendületet fognak adni a szervezetnek és
tovább tudjuk színesíteni szolgáltatásainkat az Önök
megelégedésére!
Szívélyes üdvözlettel:

Csonka Endre, elnök
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Chikán Attila, társelnök

1. Rövid áttekintés
2018-ban a szervezet aktivitása tovább növekedett, mind az események, mind az
oktatás és az információ megosztás területén, amit pozitívan fogadtak tagjaink és
ügyfeleink. Láthatóan erősödött a hasonló területeken dolgozó, vagy azonos célok
által vezérelt szakemberek körében az együttgondolkodás, közös fellépés, gyakori
eszmecsere iránti igény, ami többek közt a tagozatalapítási ötletek növekedésében
mutatkozott meg.
A gazdasági környezetben történő gyors változások, a napi vállalati működésben
tapasztalható nehézségek, a szakemberek leterheltsége, a folyamatos kihívások
elsősorban a munkaerő biztosítása területén hatással vannak Társaságunk életére,
működésére is. Ez nagyfokú rugalmasságra, a körülményekre való gyors reagálásra
kényszeríti a szakmai szervezeteket is, ahol az erőforrások biztosítása terén hasonló
kihívásokkal kell szembenéznünk.

Az MLBKT Elnöksége
2018-2020
Elnök:
Csonka Endre
vezérigazgató, Első Pesti Malom Zrt.

Társelnök:
Chikán Attila
egyetemi tanár, Budapesti Corvinus
Egyetem

Alelnökök

2018-ban új elnökséget választott tagságunk, aki a korábban kidolgozott stratégia
mentén kezdte meg munkáját. A vezetőségbe sikerült új iparági képviselőket
bevonnunk, ami hozzásegít a folyamatos megújuláshoz és szélesebb szakmai
közönség eléréséhez.

Csicsmann Péter
ügyvezető, Next Generation Hungary Kft.

Érezzük, hogy új szolgáltatásokkal és programokkal kell a szakmai közönséget
megszólítanunk, amihez új és esetlegesen más kompetenciájú szervezetet kell
felállítanunk. Ehhez 2018-ban megkezdődtek az előkészületek, a megvalósítás pedig
2019 feladata.

Horváth Péter

Gelei Andrea
egyetemi tanár, Budapesti Corvinus
Egyetem
logisztikai vezető, Ice Solution Kft.

Elnökségi tagok

Folyamatosan igyekszünk minden ismétlődő programunkat kicsit másképp,
színesebben szervezni, de tudjuk, több esetben radikálisabb változás kell az
érdeklődés fenntartására (programjainkról 2. Események címszó alatt és a Melléklet
1. pontjában olvashat részletesen).

Barna Zsolt
ügyvezető igazgató, Waberer’s-Szemerey
Logisztika Kft.

Aktívak voltak tagozataink és egyes témákban munkacsoportok (pl. az FMCG vagy a
Logisztika 2050 munkacsoport) formájában folytatódott a korábbi években
megkezdődött szakmai munka.

Gábor Zsolt
ügyvezető, ProcurCon Kft.

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 37. oldal). A legjobb hazai gyakorlatokra
szakmai díjakkal hívjuk fel a figyelmet. A 2018. évi díjazottakról részletesen a 15.
oldalon számolunk be.
Kommunikációnk során egyre nagyobb szerep jut a közösségi oldalaknak. Az MLBKT
Facebook oldalának kedvelői az év végén már több mint 5500-an voltak.
Hírlevelünk közkedvelt rovatává váltak az álláshirdetések. Két szolgáltatáscsomagot
állítottunk össze munkavállalót kereső cégeknek, amelyek megrendelése esetén
meglévő kapcsolataink és a feliratkozott álláskeresők körében tesszük közzé
ajánlataikat.
2019-ben Társaságunk a fenti célok megvalósítása során továbbra is épít a
tagjainknál a felgyülemlett tapasztalatokra, tudásra és támogatja partnereit üzleti
céljaik elérésében is. Erősségünk a kiterjedt kapcsolati háló és az ellátási lánc teljes
lefedettsége, ezzel szeretnénk mindenki javára szolgálva jól gazdálkodni.
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Déri András
ügyvezető, Logisztika Kft.

Gál István
projektmenedzser, BI-KA Logisztika Kft.
Barla-Szabóné Illés Nóra
ellátási lánc ügyfélkapcsolati
vezető, Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Kellner Mária
ellátási lánc igazgató, Béres
Gyógyszergyár Zrt.
Kis Gábor
csoportvezető, Robert Bosch Elektronika Kft.
Turi Gábor
ügyvezető igazgató, PULTRANS Vasúti
Szállítmányozási Kft.
Tüske Zsuzsanna
ügyvezető, J&J Center Kft.
Urbán Attila
ellátási lánc menedzsment vezető,
CLAAS Hungária Kft.

2. Események
Programjainkon, melyek fő célja a tapasztalatcsere és kapcsolat felvételi lehetőségek megteremtése, a
tavalyi évben is több ezer szakember vett részt. Folyamatosan nő a tagozatok száma és 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 három
kiemelt eseményről számolunk be részletesebben.
A Hallgatói Konferenciát is magában foglaló éves kongresszus a Társaság, és méltán állítjuk, az ellátási
lánc szakma csúcseseménye. A 3 napos rendezvény tematikai színessége és átfogó jellege, a 600 fő
körüli részvevői létszám ennek egyik jelzője csak.
A Logisztika Napja országos események sora, amelyen egyetlen napon több településen mintegy 1000
fő látogató ismerkedhet a logisztika napi valóságával és annak szépségeivel, kihívásaival.
A Társaság évek óta kiemelt tavaszi rendezvénye a Beszerzési Konferencia, melynek kezdeményezője és
programfelelőse a Társaság Beszerzési Vezetők Klubja (BVK).
Idén a konferenciák sora egy minikonferenciával bővült, november végén a Holland Királyság
Nagykövetséggel és a GS1 Magyarországgal együttműködésben szerveztünk. Az esemény célja az volt,
hogy bemutassa az intelligens logisztika megoldások milyen módon járulhatnak hozzá a fenntartható
fejlődéshez, milyen témában zajlanak kutatások-fejlesztések, és milyen alkalmazott módszerek érhetők
el a vállalatok számára. A Nagykövetség támogatásában megvalósult ingyenes rendezvényen közel 100
részvevő vett részt és remélhetően egy hosszú távú együttműködés vette kezdetét a két
szervezőpartnerrel a fenntartható logisztikai megoldások elterjesztése érdekében.

Eseményeink száma 2018-ban
Tagozati programok, workshopok, konferenciák
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 Éves kongresszus
Az év legjelentősebb eseménye azz MLBKT
novemberi kongresszusa.
2018. november 14-16. között „Összekapcsolt
Összekapcsolt
ellátási
láncok
–
Várakozások
és
megoldások” címmel került megrendezésre az
MLBKT 26. éves kongresszusa,, ahol az Ipar
4.0 logisztikára gyakorolt hatásait jártuk körbe.
A témaspecifikus szekciók előadásai mellett
díjátadóval, gálavacsorával, szerepjátékkal,
játékkal,
hallgatói konferenciával és számos kiállítóval
készültünk, így mindenki megtalálta a neki való
programokat.
A résztvevők rendhagyó, gyakorlatorientált és
esettanulmányokat bemutató előadások révén
kerülhettek közelebb a Logisztika 4.0
világához. Hasznos információkkal gazdagodtak az atipikus munkaerőpiac kihívásaival, az integrált
tervezéssel, a beszerzés
szerzés területét érintő trendekkel, a kiscsomag logisztika változásaival, az automatizált
betegszintű gyógyszereléssel, valamint az önvezető járművek fejlesztésének motivációival kapcsolatban
is. Emellett a konferencia kitért a forecasting jelentőségére a készletezéstől egészen az értékesítésig; a
manapság oly népszerű blockchain technológia alkalmazási lehetőségeire és az adatelemzés
fontosságára, mely segítheti a munkaerő megtartást és az ügyfélelégedettség növelését is.

24

szekció

62 előadás/kerekasztal 22
2 kiállító
624 részvevő

A szerdai nyitó plenáris ülésre három
három, igazán aktuális témát választottunk.. Vakhal Péter térségünk
beszállítói hálózatának komplexitásáról, a V4 országok közötti beszállítói viszonyokról és az ellátási
láncban való feljebb lépési lehetőségekről beszélt. Tunkel Richárd az Ipar
par 4.0 körüli mítoszról és a
valóságról, a digitalizációval kapcsolatosan
felmerülő új szerepekről
ről és korlátokról
Kongresszusi résztvevők száma
tartott gondolatébresztő előadást. Az
ebédre hangolódva Bányai Kornél a
700
Selyemút történetétt ismertette meg a
600
közönséggel az ókortól egészen napjainkig.
500

A harmadik napon minden figyelem az
emberre, az előző napokon megvizsgált
folyamatok és új irányvonalak legfőbb
szereplőjére összpontosult. Megvizsgáltuk
a munkaerőpiacon zajló trendeket, a
produktivitás
duktivitás mérés új eszközeit és
ötleteket kaphattunk arra, hogyan tartsuk
meg,
és
hogyan
motiváljuk
a
munkatársakat.
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Szakember

2018-ban összesen 624 fő regisztrált a három nap valamelyikére vagy mindegyikére, közülük 99-en voltak
valamely felsőoktatási intézmény hallgatói
llgatói, és 236 különböző cégtől, szervezettől érkeztek.
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2018-ban némileg
émileg csökkent a kiállítók összlétszáma (22 kiállító), viszont az általuk
elfoglalt kiállítói területek nem változtak és látványos standokkal
standokkal, változatos kínálattal
jelentek meg a rende
rendezvényen.
zvényen. Idén először az MLBKT is saját standdal jelentkezett,
amelyen
n a titkárság munkatársai és az elnökség tagjai, tagozati vezetők álltak a
részvevők rendelkezésére a társasággal kapcsolatos kérdéseik esetén.
A szervezés során is igyekeztünk a digizal
digizalizáció
izáció lehetőségeit alkalmazni és kihasználni.
Két partnerünkkel való sikeres együttműködés révén az esemény saját
mobilapplikációval rendelkezik ((UniOffice Rendszerház)) és a beléptetés rendszerét is
RFID technológiával fejlesztettük (LogIn Autonom).

A részvevők növekvő elégedettségét mutatja, hogy az értékelő kérdőívet kitöltők 98%-ának
nak felelt meg a
rendezvény az előzetes elvárásainak és 9
92%-uk tervezi, hogy a következő évben is eljön.
Köszönjük támogatóinknak, hogy tudásukkal, szolgáltatásaik és anyagi ttámogatások
ámogatások felajánlásával
hozzájárultak egy sikeres rendezvény megvalósításához!

Országos Hallgatói Konferenci
Konferencia
A már hagyományos Országos Hallgatói
Konferenciát az éves kongresszus első
napjának délelőttjén, 2018.. november 14-én
rendeztük. Az MLBKT és a néhány ttagunk
támogatása 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
erejéig. A
kongresszus további napjaira jelentkezőknek
kedvezményes,
önköltséges
részvételi
feltételeket biztosítottunk.
Ennek eredményeként a konferencián, valamint a kongresszus további szakmai napjain összesen 99
egyetemi és főiskolai hallgató vett részt 11 felsőoktatási intézmény képviseletében.
Az interaktivitás jegyében ismét tematikus asztalokat szerveztünk
szerveztünk. A Lőrincz Péter Diplomamunka
iplomamunka
Pályázat eredményhirdetése és a győztes
győztesek előadása után a hallgatók a kerekasztalok mellett gyakorlati
szakemberekkel, kis csoportokban és kötetlenül beszélgethettek
beszélgethettek. A hallgatók általános karrier kérdések
mellett konkrét szakmai témákat is felvetettek, egészen az adott vállalati szakember saját munká
munkájára
vonatkozóan. A karrier utakat érintve, tanácsokat vártak
vártak, mire van leginkább szükség a munkavállalói
piacon – milyen szakon tanuljanak tovább, hol érdemes elkezdeni a pályájukat, fontos
fontos-e
e a nyelvtudás vagy
miben más külföldön dolgozni, hogyan tudnak s
sikeresek
ikeresek lenne egy állásinterjú során, mi fontos a
munkáltatóknak; hasznosak-e a gyakornoki programok, mely cégeknél lehet diplomamunkát írni. Milyen
hamar lehet eljutni középvezetői pozícióba és hogyan valósul meg a munka
munka-magánélet
magánélet egyensúly vezetői
munkakörökben. A vezetői kompetenciák, a vezetői lét kihívásai, a vezetők szerepe az e
egyéni és
csapatszintű teljesítmény növelésében kiemelten érdekelte a hallgatókat.
A vállalati szakemberek cége és munkaköre sok konkrét témát adott a beszélgetés során – pl. hol
helyezkednek el az adott cégek a piacon, hogyan oldanak meg adott szállítási ffolyamatokat;
olyamatokat; hogyan lehet
nagyszámú beszállítót eredményesen kezelni; milyen megoldások, folyamatok működnek sikeresen
raktározás, szállítmányozás, értékesítés előrejelzés, tervezés, vagy a lean bevezetése területén.
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 A Logisztika Napja 2018
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. Az elmúlt
években ez a rendezvény elengedhetetlen részévé vált a hazai logisztikai
eseményeknek.

●

●

●

1
nap

2018. április 19-én került megrendezésre a programsorozat. A magyarországi
események kezdeményezője és összefogója most is az MLBKT volt.

17
helység

28
esemény

~1000
A programpaletta idén is lefedte az ellátási lánc teljes területét, így ki-ki megtalálhatta az
érdeklődésének megfelelő szórakoztató ismeretszerzést, legyen szó, raktározásról,
szállítmányozásról.
A korán kelők bepillantást nyerhettek a csomagoláslogisztika rejtelmeibe,
elgondolkozhattak a pántolás versus zsugorfóliázás előnyeiről, látogatást tehettek egy xdock raktárban, megismerhették a lean szemlélet gyakorlati megvalósulását és azt is,
hogy egy digitalizált raktár működését hogyan segítik az Ipar 4.0 és egyéb smart
technológiák. A délután folyamán hasonlóan izgalmas témák kerültek elő: magunk is
szervezőivé válhattunk a logisztikai folyamatoknak, bővíthettük tudásunkat a
gyógyszerlogisztika területén, megtapasztalhattuk hogyan jut el a csomag a feladótól a
címzettig és milyen viszontagságos egy konténer útja. Vidéki oktatási intézmények
környékbeli cégekkel is együttműködve, gépbemutatókkal és programok széles
kínálatával várták az érdeklődőket.
Az idei Logisztika Napján – vélhetően a kínzó munkaerőhiány és az oktatásban háttérbe
szorult gyakorlati tudás átadása okán – kiemelt szerep jutott a középiskolai diákoknak
és a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak. A rendezők közel fele csak e
célközönség számára nyitotta meg kapuit nem titkoltan azzal a céllal, hogy felkeltsék az
érdeklődést a logisztikai szakma iránt, bemutatva annak összetettségét, szépségeit,
kihívásait és a benne rejlő izgalmakat, valamint vonzó munkáltató képében
mutatkozzanak be a közönség előtt.
Képes beszámoló az eseményről itt olvasható:
https://logisztika.hu/2018/05/10/beszamolok-a-logisztika-napja-2018-programjairol/
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résztvevő
●

●

●

 BVK18 – Beszerzési konferencia
Az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubja (BVK)
2018-ben is izgalmas konferenciát szervezett
84 fő részvételével Vendor Management
avagy a beszállítók aranykora címmel.
A nyitó ülésen a magyar gazdaság növekedési
kilátásairól tartott áttekintő előadást Madár
István, a Portfolio vezető elemzője.
Sztárelőadóként Tari Annamária, klinikai
pszichológus arról mesélt, hogy miben Miben
különböznek a mai 20-as, 30-as, 40-es
munkavállalók.
A további előadások, kerekasztalok és
workshopok a következő témákat vizsgálták:
-

Luxus-e a vendor management vagy
alapvető eszköz?

-

Elkerülhetők-e a beszállítói meglepetések?

-

A digitális vendor managementről

-

Kiút keresés a beszállítói sakk-matt helyzetből

-

Tükörbe nézünk: kell-e ma a beszerzés a nagyvállalatnak?

-

Digitalizálás, automatizálás, mesterséges intelligencia

-

Ne jussunk el odáig, hogy… avagy a problémát nem kezelni és menedzselni kell, hanem megelőzni.”
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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
iránt. A képzések jobb megismertetése érdekében ismét
szerveztünk nyílt napot, de ebben az évben nem a folyamatban lévő posztgraduális képzéseinkbe lehetett
betekinteni, hanem egy prezentációval, tájékoztatóval egybekötött konzultációt tartottunk, ahova az
érdeklődő, leendő potenciális hallgatókat várt
vártuk.
uk. Sajnos évről évre egyre kevesebben vesznek részt ezeken
a programokon és hallgató is kevés konvertálódik belőle, viszont az érdeklődők megismerkednek az
MLBKT-val és oktatási tevékenységével,
égével, így más területeken érződik a tájékoztatók haszna.
Az év végén
gén megkezdődött a logisztikai szakirány tematikai felülvizsgálata a képzési idő 1 évre való
lecsökkentésének igényével.
Szakmai továbbképzések, tréningek területén is nagy a verseny
verseny.. Fokozott az érdeklődés a kihelyezett
vállalati tréningek iránt. 2018-ban az előző évi 9 cégnél valamivel kevesebb, 7 cégnél tartottunk többnapos
tréningeket.
Nagy sikerrel szerveztünk nyílt képzéseket (a 15 meghirdetett képzésből 11 képzést sikerült elindítanunk),
EKAER oktatásokat és tanácsadásokat
tanácsadásokat. A megvalósult képzések részletes
szletes felsorolása a Melléklet 2.
pontjában található.
Kiemelten fontosnak tartjuk a képzésekkel való elégedettséget. A részvevői írásos vagy szóbeli
visszajelzések alapján nagyon magas, leggyakrabban 4,5 vagy akár afeletti értékeléseket kapnak
programjaink.
nk. Ennek a szintnek a megőrzése a feladatunk a jövőben is.

Hallgatói létszám (fő) 2008
2008-2018*
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
296

285

277
258
244

236

228

177

167

149

145

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A képzések kommunikációját támogatta a Tréning Központ új, modern, online jelentkezést is lehetővé tevő
honlapja, ahol igyekszünk napló,
ló, illetve egyéb írásainkkal a központra terelni a figyelmet. Oktatói interjúkat
készítettünk, amelyekkel az adott képzések tartalmi és módszertani értékeire szerettük volna burkolt
formában felhívni a figyelmet. A masoddiploma.logisztika.hu oldal megújítása 2018 végére fejeződött be.
2018-ben először saját MLBKT standot állítottunk a kongresszuson, ahol képzési tevékenységünkkel is
megjelentünk. Ugyan még kevés eredménye volt, de folytatnunk kell ezt a törekvést, hiszen ismertségünk
ezzel is növelhető, több vállalat szakembereivel is beszélgettünk a standnál képzési
si kérdésekről.
kérdésekről
Folyamatosan fejlesztjük és igazítjuk képzéseinket a piaci igényekhez és aktualizáljuk képzési palettánkat.
palettá
Napirendben szerepel a különböző képzéseket (készlet, kereslet, raktár) támogató, megalapozó rövid
kurzusok indítása és a műszaki, ipar
par 4.0
4.0-át érintő képzések/workshopok felé való erőteljesebb elmozdulás.
elmozdulás
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A részvevők számának alakulása képzéstípusok szerint
138

140

136

128

123
120

99

100

98

97

94

87
77

80

79

76

80

74

80

66
60

50

49

49
41

36

40

34
20

20
0

55

50

46

0

21
15

0

0

0

0

0

0

0

Fő 2010

Fő 2011
OKJ/létszám

Fő 2012

Fő 2013

Posztgraduális/létszám

Fő 2014

Fő 2015

Nyílt képzés/létszám

Fő 2016

Fő 2017

Fő 2018

Kihelyezett képzés/létszám

A képzések fő témakörei
14
12
10
8

SCM

6

Beszerzés

4

Készletgazdálkodás

2

Vámismeretek (származás is)

0

Ügyfélkapcsolati és kommunikációs tréning
EKAER
Logisztikai ismeretek
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4. Felmérések
A Beszerzési Menedzser Index kutatás mellett több aktuális témában végeztünk felméréseket 2018-ban
is.
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 2018?” kérdésre kerestük a választ.
Megkérdezetteink a 2018-as év legnagyobb feladatának a munkaerő menedzselését, a hatékonyság
növelését és a piaci kockázatok kezelését tekintik, a szabadon elkölthető „ingyen” 100 millió forintot
kapacitás bővítésre, valamint technológiai, IT fejlesztésre és oktatásra fordítanák.

A legnagyobb feladat, amivel meg kell birkóznia 2018-ban [%]
Munkaerő menedzselése
Hatékonyság növelése
Piaci változások kezelése
Munkaerőhiány
Áremelések
IT bevezetések menedzselése
Beruházások, terjeszkedések menedzselése
Automatizálási lehetőségek menedzselése
Logisztikai tenderek menedzselése
Logisztikai folyamatok racionalizálása
Új telephelyek indítása
Termék piaci bevezetése
Szervezet racionalizálása
Szabályozatlanság kezelése
Költségcsökkentés
Innováció, fejlesztések
Folyamatok kiszervezése

17%
14%
12%
9%
8%
6%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
0%

2%

4%

6%

8%

10% 12%

14% 16% 18%

Az MLBKT 2018-ban is saját kérdőíves kutatással vizsgálta az ellátásilánc-menedzsment területén
dolgozók bérének és juttatásainak alakulását. A 2017-ről szóló fizetés felmérésben az adattisztítást
követően 507 választ vettünk figyelembe az elemzésnél.

Havi bruttó bérek a logisztikai és beszerzési területen 2017-ben

* 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,
kongresszus.logisztika.hu,
scmtrening.hu,
masoddiploma.logisztika.hu,
tag.logisztika.hu,
logisztikanapja.hu), valamint az azokon futó felugró ablakok, hetente megjelenő hírlevelünk, célzott eDMek 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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

169 188

293 774

269 040

401 768

182 031

145 926

136 201

Hírlevelek, tömeges kommunikáció: 2018-ban még tudatosabban használtuk ezt a csatornát és
szólítottuk meg tagjainkat vagy a logisztika és beszerzés iránt érdeklődőket. A májusban bevezetésre
került GDPR rendelet nagyban érintette az e csatornán folyó kommunikációnkat, feliratkozóink egy részét
elvesztettük. Ennek következményeként fő marketingeszközzé vált a közösségi média, melyet nem
érintett az uniós rendelet. A későbbiekben bemutatásra kerülő Facebook és LinkedIn növekedése jól
mutatja ez irányú törekvésünket.
Összesen 366 különböző hírlevelet, eDM-et vagy egyéb tömegesen küldött levelet juttattunk el
olvasóinkhoz. Az egy akcióra eső kiküldött email szám a 2016-os eredményeket hozta (2016-ban 1080;
2017-ben 1127; 2018-ban 1060). Ennek oka lehet a feliratkozók lemorzsolódásának növekedése és a
GDPR rendelet bevezetése. 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-ban a hírlevél kiküldésének
időpontja átkerült csütörtökre. A hírlevél statisztikákból jól látható, hogy a módosítás sikeresnek
tekinthető, hiszen a kiküldött levelek olvasottsága növekedett 29%-ra (2016-ban 24%; 2017-ben 21%). A
kiküldésre került email aktivitások között olvasottságban nagyon magas értéket az adatkezelési
tájékoztatónk változása (>50%) és az egynapos ingyenes logisztikai folyamatok kurzus (>44 %), nagyon
alacsony értéket a kongresszusi visszaszámlálás (<23%) kapott.

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

2018

366

388424

69/734

5526

13 / 38

FB rajongók
száma

Facebook: 2018-ban a Facebook oldalunk látogatottsága tovább növekedett. Az év során 296 új
rajongó csatlakozott a már meglévők mellé. Idén 263 bejegyzést tettünk közzé, 60%-al többet, mint
tavaly, vagyis 1-2 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 2018-ra sikerült növelnünk látogatottságunkat. 2018-ban 733-an követték
megosztott tartalmainkat és 306 bejegyzést tettünk közzé, háromszor annyit, mint tavaly, vagyis 1-2
naponta valamilyen hírrel szolgáltunk olvasóink számára. Az utóbbi három évben tudatosan, az online
kommunikáció részeként alkalmazzuk ezt a csatornát, a jövőben pedig tovább szeretnénk növelni a
követők számát.

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.

A Beszerzési Menedzser Index alakulása
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 Logisztikai Híradó
2018-ban sem csitult a munkaerő-hiány, mely több iparági
területen is jelentős nehézségeket okozott. Emellett a vevői
elvárások, az elosztási csatornák, a gyártási, szolgáltatási
technológiák változása (pl. mesterséges intelligencia, robotika,
blockchain) is komoly kihívások elé állította a piaci szereplők
működését.
Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a vállalati rendszerekből
kinyerhető adatok feldolgozására, elemzésére.
Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatunk nyertesei érdekes
témák elemzésével-kutatásával igyekeztek egy adott problémára
megoldást találni, mint pl. a képcsövek üveghulladékának
újrahasznosítása, vagy drónokkal történő intralogisztikai
rendszerek megfigyelésének támogatása. Egy friss felmérésből
megtudhattuk, mi a helyzet a hazai logisztikai kiszervezés
területén.
Portré rovatunkban egy neves drogéria ügyvezetője mesélte el,
hogy hogyan is lehet sikeresen vezetni egy magyarországi
üzletláncot úgy, hogy az anyacég nem köti meg a kezét. Másik
portré alanyunkkal történő beszélgetés során ismét rá kellett
döbbennünk, hogy nincs új a nap alatt a logisztikában sem –
legalábbis, ha jobban belegondolunk a hadvezetési technikákba.
Nagy hangsúly helyeződött az Ipar 4.0-ra, melyben a technológia
beruházások mellett a cégszintű szaktudás megszerzése jelenti
a legnagyobb feladatot. Ezzel kapcsolatos szakmai írásaink arra
is próbáltak választ keresni, hogy a magyarországi kkv-k hogyan,
milyen úton tudnak lépést tartani, megújulni ebben a
környezetben.
A gyógyszer azonosítás területén bekövetkező változások,
szabályozások mellett a betegellátás, a gyógyszerszállítmányok
nyomon követése, okos csomagolások terén is születtek új,
vállalati szintű megoldások.

A megjelent írások összesítése
1. szám - 2018. február
2. szám - 2018. április
3. szám - 2018. június
4. szám - 2018. augusztus
5. szám - 2018. október
6. szám - 2018. december
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17 cikk
12 cikk
16 cikk
14 cikk
7 cikk
13 cikk

60 oldal
48 oldal
56 oldal
52 oldal
36 oldal
64 oldal

7. Díjak
 Logisztikai Kiválóság Díj
2018. július végéig 5 pályázó jelentkezési lapja és összefoglaló
anyaga érkezett meg a Titkársághoz. A bírálóbizottság
(Demeter Krisztina, BCE, Kiss Péter, az MLBKT volt elnöke,
valamint Bohács Gábor, BME) értékelte az ismertetőket és mind
az öt pályázót felkérte a teljes pályázati anyag elkészítésére. A
szeptember 30-ai határidőig három pályázó készítette el és
nyújtotta be a teljes pályázati anyagot.
A 2018-as Logisztikai Kiválóság Díjat az L-mobile Hungary Kft.
„Yard Management – Logisztikai feladatok tervezése,
felügyelete és irányítása” című pályamunkája nyerte el. A díjat
Szoboszlay András, az L-mobile Hungary Kft. kereskedelmi
igazgatója vette át a hagyományoknak megfelelően az MLBKT
éves kongresszusán.



Az Év Logisztikai Menedzsere 2018
díjat Vécsey Balázs, Vice President, Transport Management
Center, Robert Bosch Kft. nyerte el.
A díjat, a hagyományoknak megfelelően, az MLBKT éves
kongresszusán vette át.

 Az Év Beszerzési Menedzsere 2018
2018-ban nem került kiosztásra.

 Az Év Beszerzési Csapata 2018
díjat a Bonafarm Beszerzési Igazgatóság nyerte el.
Az MLBKT, a Beszerzési Vezetők Klubja kezdeményezésére
2018-ban első alkalommal hirdette meg Az Év Beszerzési
Csapata díjat, ami pályázat útján nyerhető el.
A díjat az MLBKT 26. kongresszusán Ábrahám Péter beszerzési
és IT igazgató, Sebestyén-Szép Eszter beszerzési vezető,
Tresch Attila projekt menedzsment irodavezető és Horváth
Zsófia beszerzési kontroller vette át.

 Logisztikai Magiszter
2018-ban nem adtunk ki új címet.
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 Az MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázata
A 2018. augusztus végi beadási határidőig 21 (16 MSc és 5 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 4 díjat osztottunk ki és az MSc kategóriában 5
pályázó, a BSc kategóriában 1 pályázó dolgozata kapott dicsérő oklevelet. A győztes diplomamunkákat a
26. MLBKT Kongresszuson egy-egy 20 perces előadás keretében mutathatták be a pályázók. A
diplomamunkák összefoglalóját folyamatosan jelentettük meg a Logisztikai Híradó számaiban. A 2018as év helyezettei:

MSC KATEGÓRIA
I. helyezett
Juhász Roland, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Intralogisztikai rendszerek megfigyelésének
támogatása drónokkal
II. helyezett
Borsos Bence, Budapesti Corvinus Egyetem
Vevő-szállító kapcsolatok irányítási
mechanizmusa. Kapcsolati és szerződéses
kötelékek az interakció kontextusa tükrében
III. helyezett
Kavecsánszki Tamás, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
XBOX ONE KINECT szenzor alkalmazása mozdulatelemzésre
Dicsérő oklevél
Benedek Attila Sándor, Debreceni Egyetem
Ellátási lánc teljesítményét befolyásoló tényezők vizsgálata META-analízissel
Bernáth Zsófia Márta, Budapesti Corvinus Egyetem
Poka-yoke alkalmazása a gembán túl
Hardai Ibolya, Miskolci Egyetem
Optimális készletezési rendszer kialakításának logisztikai aspektusai
Nagy Mariann, Budapesti Corvinus Egyetem
Szállítási gyakoriság optimalizálási lehetőségei a beszállító szempontjából
Varga Katalin, Budapesti Corvinus Egyetem
Régi helyett zöldebbet! Mennyire ösztönzi a hazai szabályozási környezet a környezetkímélőbb járművek
beszerzését?

BSC KATEGÓRIA
I. helyezett
Kapocsi Mónika, Pannon Egyetem
BIC termékek gyártósorának lean elvek szerinti optimalizálása
Dicsérő oklevél
Molnár Csaba, Miskolci Egyetem
Humán erőforrás fejlesztési stratégia tervezése Fekete lyuk algoritmussal
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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 (IVSZ, Vámszövetség, BCSDH/Magyarországi Üzleti Tanács
a Fenntartható Fejlődésért).
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2018-ban 11. alkalommal rendezte meg a Szakma Sztár
Fesztivált április 24-25. 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.
Az akadémiai világgal való kapcsolatunk az egyetemek mellett a Magyar Tudományos Akadémia
Logisztikai Osztályközi Bizottságán keresztül valósul meg.
2018. októberben megalakult a Mesterséges Intelligencia Koalíció (MI Koalíció), melyhez csatlakozott
Társaságunk is. Alapítók szándéka, hogy közösen határozzák meg a mesterséges intelligencia hazai
fejlesztésének irányát és kereteit. A MIK alapító ülésén Palkovics László miniszter fogalmazta meg a
kormányzat elvárásait, miszerint ne az alapkutatás területén, hanem hangsúlyosan a termelésbe,
kereskedelembe, közigazgatásba forgatható alkalmazások területén hozzanak létre könnyen
hasznosítható produktumokat. A MIK 6 munkacsoportjából – alkalmazások, technológia, adatipar,
nemzetközi kapcsolatok, oktatás, szabályozás – négyben képviseltetjük magunkat.
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. Az MLBKT
egyik kezdeményezője volt a Fórum létrehozásának és ma is az egyik legaktívabb közreműködője. Déri
András elnökségi tagunk ügyvivő szerepkörben vesz részt a LEF működésének szervezésében.
A Logisztikai Egyeztető Fórum tevékenységeit 2018 első félévében a 2017-ben megkezdett munkák
folytatása jelentette. Még 2017-ben elkészült a Gazdasági Minisztérium felkérésére egy átfogó
dokumentum, amely –megtartva a korábbi anyagokban is rögzített szakmai irányokat – „A logisztika
digitalizációs stratégiája” címmel, számba vette azokat a feladatokat, amelyek a digitalizációs technikák
elterjedésével a logisztikában várhatóak. 2018-ban ez a munka három különböző irányba folytatódott:


az átfogó stratégiából – ugyancsak a Minisztérium kérésére – egy olyan akcióterv készült, amely a
stratégiai elemeket egy-két-három éven belül megvalósítandó akciókra bontotta fel, illeszkedve az
akkori állapot szerinti nemzetgazdasági tervezési szakaszokhoz;



a Vámhatóság kérésére és velük konzultálva, a tervezett Budapest-Belgrád vasútvonallal
összefüggésben, előtérbe kerültek a várakozásoknak megfelelő tömeges áruforgalomból adódó
feladatok. A LEF külön munkacsoportot alakított annak érdekében, hogy a vámolási feladatokon
túlmenően szülessen egy részletes folyamatelemzés, amely révén kimutathatóak lennének a
tevékenységek gyenge pontjai, megjelölve a beavatkozás irányát és hatását is;



2018 tavaszán összeállítottunk és beterjesztettünk egy javaslatot, amelynek célja a logisztikai
operációk területén a munkaerőhiány kezelése, egy vállalati szintű betanítási/betanulási program
beindításával, magyar források felhasználásával;
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az év első felében a LEF-nek
nek szembe kellet
kellett néznie azzal, hogy – rugalmasan értelmezve LEF
működési
megállapodásban
foglaltakat
–
egy-egy
egy
szervezet
kezdeményezésére
megfogalmazódott egy „Összefogás a logisztikáért” c. dokumentum, amely a közlekedés és
néhány al-ágazat
ágazat gondjait foglalta össze. Az a
anyagban
nyagban megmutatkozó szakmai, strukturális, és
adatolási problémák miatt a LEF szervezetei úgy döntöttek, hogy ez a dokumentum egy
egy-egy
szervezet véleményeként, de nem a LEF állásfoglalásaként nyújtható be.

A 2018 tavaszi választásokat követően átalakuló á
államigazgatási
llamigazgatási szervezeti felállás teljesen
megváltoztatta az illetékes minisztérium – jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium –
álláspontját a logisztikával kapcsolatban. Kikerült a stratégiai fókuszok közül a logisztika, mint
integráló, horizontális
ontális tevékenységi és szolgáltatási rendszer, külön vált a közlekedés, így a preferált
stratégiai és innovatív fejlesztések is nélkülözni fogják a szükséges rendszerszemléletet.
Ennek megfelelően, tervezzük a LEF működésének és tevékenységének átalakítás
átalakítását.
át. Áprilisban – a
működési rendnek megfelelően – az MLBKT veszi át a LEF soros elnöki tisztét, és ennek keretében egy
olyan, proaktív szakmai közösség létrehozása lenne a cél, amely – projektek, workshop
shop-ok, szakmai
találkozók keretében – a szakma aktuál
aktuális
is problémáit vitatja meg, ezeket kritikusan kezelve, biztosítva
az elképzelések nyilvánosságát, elsősorban a szakmai közéletben.

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
ek a kapcsolatok az MLBKT
MLBKT, mint szervezet számára igen fontosak,
fontos
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 ta
találkozókon
lálkozókon 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
részt.
Júniusban néhány magyar képviselővel részt vettünk a német beszerzési társaság (BME) hambur
hamburgi
European Purchasing Excellence konferenciáján. Szeptemberben kisebb delegáció képviselte
hazánkat Helsinkiben a Szövetség Éves Csúcstalálkozóján.

ELA (Európai Logisztikai Szövetség
Szövetség):
): Az elmúlt évben is magas szinten működtünk
együtt az Európai Logiszt
Logisztikai
ikai 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 kidolg
kidolgozásáért
ozásáért és végrehajtásáért, valamint részt vesz
az ELA közgyűlések és Board ülések közötti irányításában, a döntések előkészítésében. Több
alkalommal közvetítette az MLBKT--hoz
hoz az európai események híreit és a lehetőségeket, amelyek
tagjaink EU-s kapcsolatok
ok kiépítésére használhat
használhatnak.
Ugyancsak ellátta az Európai Kiválóság díj Év projektje zsűrijének irányítását a zsűri főtitkáraként és
részt vett a díjátadó szervezésében. Megtiszteltetés számunkra, hogy a zsűri munkájában és a
pályázatok elbírálásában Báthory
hory Zsuzsanna (Bosch) volt elnökségi tagunk is részt vesz.
Részt vettünk a májusban rendezett Eurolog 2018 konferencián Marrakeshben, Marokkóban (ez volt
az ELA történetében az első alkalom, hogy Európán kívüli tag rendezte ezt az eseményt.
eseményt.) illetve
júniusban
sban az ELA Awards ceremónián, ahol bemutatkozott az elődöntőben jutott 6 legjobb projekt. Az
egynapos brüsszeli rendezvényen kiváló előadások hangzottak a leginnovatívabb logisztikai
megoldásokról.
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9. Tagság
Az MLBKT tagsága az egyéni tagszámokat illet
illetően enyhén csökkent azz előző évekhez képest.
képest Ez a
szokásosnál is fókuszáltabb odafigyelést igényel, egyrészt értelmezve a csökkenés okát, másrészt, hogy
az eredmények függvényében megfordítsuk a változás irányát.
Év

Egyéni tag

Intézményi tag

2018. december
er 31.

274

107 (282 képviselő)

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
cius 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)

Egyéni tagok száma
Egyéni tag

231 240 244

272 277 266

314 315 302 316 330
286 286 274

Intézményi tagok létszámának alakulása
Intézményi tag

Intézményi tag képviselője

192
125
85

60

40
2005

2006

130

2008

2009

212

85

86

194

203

83

86

240

102

96

290

282

112

107

159
78

67

64

58
2007

143

216

252

2010

2011
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10. Támogatóink 2018-ban
Flextronics International Kft.
Hungaropharma Zrt.

MLBKT kiemelt tag
MLBKT kiemelt tag

LOG-X Systems Kft.
STILL Kft.

MLBKT kongresszus Gyémánt Szponzor
MLBKT kongresszus Arany Szponzor

Jungheinrich Hungária Kft.
Logi-Store Kft.
Webeye Magyarország

MLBKT kongresszus Ezüst Szponzor
MLBKT kongresszus Ezüst Szponzor
MLBKT kongresszus Ezüst Szponzor

Conductive Kft.
SELS. s.r.o.

MLBKT kongresszus Szekció Szponzor
MLBKT kongresszus Szekció Szponzor

Editel Hungary Kft.
Transporeon Group

MLBKT kongresszus Szponzor
MLBKT kongresszus Szponzor

Codex Zrt.
OGL Hungary Kft.

MLBKT Kongresszus Hivatalos Szállító
MLBKT Kongresszus Logisztika Partner

Richter Gedeon Nyrt.

Diplomamunka pályázat támogatása

Az MLBKT Hallgatói Konferenciát cégek és magánszemélyek támogatták, nevük feltüntetéséhez
hozzájárultak:
Báthory Zsuzsanna (magánszemély)
Béres Gyógyszergyár Zrt.
Gartner Intertrans Hungária Kft.
Gazsó Gábor (magánszemély)
Hungaropharma Zrt.
J&J Center Kft.
Masped Logisztika Kft.
Reményi Csomagolástechnika Kft.
Silent Systems Kft.
+ 1 fő anonim magánszemély
és akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az MLBKT-nak ajánlották fel.

KÖSZÖNJÜK!
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MELLÉKLET 1.
1. ESEMÉNYEK ÉS TAGOZATI BESZÁMOLÓK
Konferenciák, workshopok, vállalatlátogatások és tagozati programok
Dátum

Esemény

Helyszín

Résztvevők
száma

2018. január 15.

Forecasting Tagozat - Knorr-Bremse Rail Systems

Budapest

14 fő

2018. február 1.

Gyógyszeripari Tagozat - Béres Gyógyszergyár Zrt.

Budapest

26 fő

2018. február 14.

HAVI Logistics vállalatlátogatás

Gyál

18 fő

2018. február 20.

BVK Tagozat - „This is how we do it” – avagy mi így Budapest
szerzünk be a Microsoftnál

29 fő

2018. február 23.

Forecasting Tagozat - SAS Institute Kft.

Budapest

15 fő

2018. február 27.

Lean Tagozat - Digitalizáció és lean menedzsment - Budapest
workshop

17 fő

2018. február 28.

Logisztikai Szolgáltató Tagozat - CONI társasjáték

Budapest

14 fő

2018. március 5.

Forecasting Tagozat - Pfizer Kft.

Budapest

19 fő

2018. március 21.

Gyógyszeripari Tagozat - A hazai gyógyszernagykereskedelem aktuális helyzete

Budapest

15 fő

2018. április 11.

Ifjúsági tagozat - kurzus 1.: Fesztivál logisztika

Budapest

20 fő

2018. április 17.

BVK tagozati ülés és vezetőség választás

Budapest

20 fő

2018. április 19.

Logisztika Napja

országos

kb. 1000 fő

2018. április 19.

A Portfólió „Smart Logistics” konferenciájának
aktív támogatása

Budapest

2018. április 25.

Oktatói Tagozat Könyvbemutató

Budapest

8 fő

2018. május 9.

Beszerzési konferencia 2018

Budapest

84 fő

2018. május 14.

Forecast tagozat – SPSS

Budapest

19 fő

2018. május 15.

Hungarocontrol vállalatlátogatás

Budapest

16 fő

2018. május 30.

Ipar 4.0 Technológiai Központ látogatás

Budapest

34 fő

2018. május 31.

MLBKT éves rendes közgyűlés

Microsoft,
Budapest

41 fő

2018. június 5.

Oktatói Tagozat - Veszprémi egyetem és Valeo
céglátogatás

Veszprém

12 fő

2018. június 12.

BVK klubdélután, Le Bistro Étterem

Budapest

22 fő

2018. június 13.

Forecasting Tagozat - Értékesítés és igény
előrejelzés – az ellátási lánc folyamatok
optimalizálásának ki nem használt potenciálja

Miskolci Egyetem

5 fő

2018. július 6.

Raklap munkacsoport

Budapest

19 fő

2018. augusztus 20-24.

Nemzetközi Készletgazdálkodási Szimpózium

Budapest

129 fő

2018. augusztus 29.

BVK klubdélután, Négy Muskétás Étterme

Budapest

11 fő

2018. szeptember 12.

Lean Tagozat - vállalatlátogatás - Simon
Műanyagfeldolgozó

Lean tagozat

10 fő
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2018. szeptember 13.

Kapacitáshiány workshop (Transporeon)

Kaptár, Budapest

29 fő

2018. szeptember 19.

Logisztikai Szolgáltatói tagozat – kongresszusi
előkészítő ülés

Budapest

12 fő

2018. szeptember 20.

Gyógyszeripari Tagozat - Az SAP EWM modul
bevezetésének tapasztalatai a Hungaropharmánál

Budapest,
Tündérfürt raktár

25 fő

2018. október 02.

Forecasting tagozat – Béres, ISYS/QAD

Budapest

19 fő

2018. október 10.

Lean tagozat - KPI - Auchan

Budapest

22 fő

2018. október 16.

Rossmann vállalatlátogatás

Üllő

31 fő

2018. október 17.

Ifjúsági Tagozat - Színházlogisztika

MLBKT titkárság

24 fő

2018. október 18.

Gyógyszeripari tagozat - Richter magasraktár
látogatás

Budapest

20 fő

2018. október 30.

Beszerzési tagozat - Brexit

Budapest

26 fő

2018. november 07.

Ifjúsági tagozat - Cserpes Sajtműhely

Budapest

16 fő

2018. november 14-16.

Az MLBKT 26. éves kongresszusa

Hotel Azúr, Siófok

624 fő

2018. november 29.

Intelligens logisztika a fenntartható fejlődésért
konferencia a Holland Nagykövetséggel és a GS1
Magyarországgal közös szervezésben

Budapest

92 fő

2018. december 4.

Ifjúsági tagozat - Posta előadás

Budapest

19 fő

2018. december 5.

BVK Karácsonyi vacsora

Budapest

13 fő

2018. december 6.

Élelmiszerbank vállalatlátogatás

Budapest

21 fő
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BESZERZÉSI VEZETŐK KLUBJA
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Giltán Tivadar
Tivadar, beszerzési és üzemeltetési igazgató,
Fundamenta
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

Vezetőség:

Czank Zoltán
Zoltán, beszerzési vezető, GTS Hungary Távközlési Kft.
Gábor Zsolt
Zsolt, ügyvezető, ProcurCon Kft.
Pekár János, beszerzési vezető, Kühne-Nagel Kft.
Horváth Tamás
Rákosi Károly
Südy György
György, tulajdonos-ügyvezető, beszerzesitanacsadas.hu/
zesitanacsadas.hu/ beszerzes.hu
dr. Vörösmarty Gyöngyi
Gyöngyi, docens, Budapesti Corvinus Egyetem

PROGRAMOK:
2018. február 20.

This is how we do it” – avagy mi így
szerzünk be a Microsoftnál

2018. április 17.

Vezetőség választás,
Fundamenta Központ
2018.. május 9.
BVK18 Beszerzési workshop és konferencia

2018. június 12.

BVK klubdélután
klubdélután, Le Bistro Étterem

2018. augusztus 29.

BVK klubdélután

2018. november 15.

MLBKT őszi kongresszus, beszerzési
szekciók:
- SSC-kk beszerzési kihívásai fókuszban a
az indirekt
- IT és technológia beszerzés az Ipar
4.0 küszöbén,
- Beszerzési
eszerzési tanmesék

2018. december 5.

BVK Klubdélután, évzáró vacsora

A vezetőség az év során 7 alkalommal ülésezett

EGYEBEK
Először hirdette meg az MLBKT Az Év Beszerzési
eszerzési Csapata címet, melyet a Bonafarm Zrt. csapata nyert el. Az Év
Beszerzési Menedzsere cím idén nem került kiosztásra.
A Tagozat több tagja közreműködik
ik az MLBKT és a Budapesti Corvinus Egyetem Beszerzési menedzsment
szakirányú továbbképzésében .
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BESZERZÉSI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezetők:

Dr. Sajben Henriett, SEW-CE
Vas András
Vas Mária, FESTO

CÉLOK
2018-ban újjáalakult az MLBKT Beszerzési Tagozata. A tagozat működésének célja fórumot teremteni a
beszerzés területén dolgozó szakemberek számára napi operatív és stratégiai kérdések megvitatására,
tapasztalataik megosztására, illetve megismerni különböző területeken (gyártás, kereskedelem, szolgáltatás)
használt beszerzési best practice-eket. A jövőbeli tervek a tagozat tagjai által kerülnek meghatározásra.

PROGRAMOK:
2018.október 30.

Milyen hatással lesz a Brexit a hazai beszerzők munkájára?
Mire kell odafigyelni és mivel nem árt tisztában lenni annak, aki ezen a területen
dolgozik.
Tüske Zsuzsanna, J&J Center Kft. ügyvezetője, a Brexit-tel összefüggő elméleti és
gyakorlati kérdéseket járja körül. A britek EU-ból való kilépése szinte minden olyan
gazdasági szervezetet érint, amelynek import vagy export irányban kapcsolata van
a szigetországgal.
A résztvevők rövid áttekintést kapnak a Brexit történeti, gazdasági, politikai
összefüggéseiről, a kilépéssel érintett megállapodásokról - mint szállítmányozás,
egyezmények, terméktanúsítványok köre -, a hiányzó vámszabályokról és
engedélyekről, a következmények oldaláról jelentkező makró kihívásokról.
A gyakorlati kérdéseknél a várhatóan emelkedő költségek körét, a be és kiszállítási
idők növekedését és a minden bizonnyal jelentkező plusz adminisztrációt járja
körbe előadónk.
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FORECASTING TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Mondovics János, ügyvezető, Bonitat Kft.

CÉLOK
Az üzleti folyamatokhoz kötődő értékesítési és igény előrejelzések gyakorlata a vállalkozások döntő hányadánál
problémákkal, feszültségekkel terhelt. 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
pontatlan igény előrejelzés képes folyamatosan egyensúlyhiányt eredményezni az ellátásban, a vevői
kiszolgálásban, egyben rombolja a pénzügyi teljesítményt is.
A tagozat célja workshopokon keresztül, együttgondolkodással az előrejelzési kultúra fejlesztése, azonos
mérési, elemzési elvek kialakítása, a különböző iparágak előrejelzési gyakorlatából kivont tipikus modellek
megfogalmazása. Az értékesítés és igény előrejelzési funkciók szervezeti elhelyezkedésének jellemzése,
lehetséges változtatások előnyei, azok várható eredményei
A tagozat formálisan 2017 decemberében jött létre.

ESEMÉNYEK
Az év során hat tagozati eseményt tartottunk. Az első év fókuszában a következő programok álltak (a részletek
a honlapon követhetők):
1.

2.

Vállalati gyakorlatok bemutatkozása
a, 2018. január 15.

Knorr-Bremse

b, 2018. március 5.

Pfizer

c, 2018. június 13.

Robert Bosch Powertools

Az előrejelzésben alkalmazott technikák megoldások megismerése
a, 2018. január 15.

Microsoft Navision Dynamics (FITS Magyarország)

b, 2018. február 23.

SAS Visual Analytics, SAS Forecast Server, SAS Demand Planning (SAS
Hungary)

c, 2018. március 5.

SAP Supply Chain és Demand Planning

d, 2018. május 14.

SPSS (Clementine Kft.)

e, 2018. október 2.

ISYS/QAD, illetve a DSCP (Demand and Supply Chain Planning) (isys-on)
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A 2018. november 26-ára tervezett (SEWS-CE) esemény (valószínűleg) a kongresszus és az évvége közelsége
miatt a következő évre húzódott át. Már itt erősítjük az események workshop jellegét a következő fókusszal: az
előrejelzési folyamat szervezeti beágyazottságából fakadó sajátosságok boncolgatása; néhány fontosnak
tekinthető indító gondolat: a vállalat piaci pozíciójából adódó követelmények, a tervező pozíciója a vállalati
folyamatban (ennek előnyei és hátrányai; presztízs kérdések, az „erősebb kutya” távolsága, stb.), tervezési
meeting (az előrejelzések egyeztetése rövid és középtávon; nézőpontok), IT támogatás és támogatottság.
A tagozat interaktív jellegét erősíteni szeretnénk a jövő évben a tapasztalatok mélyebb megosztásával,
értelmezésével, támogatva a saját fejlesztési folyamatok kialakítását.
A tagozat nyitottsága és rugalmassága a gyakorlatban a következőket jelentette:
1.

az MLBKT tagsága mellett szélesebb körben próbáltunk bevonni külső érdeklődőket, többek között
azzal a céllal is, hogy ők később az MLBKT tagjaivá váljanak, segítsék az élénk szakmai életet,

2.

nyitottunk a vidéki szakmai élet felé is, a júniusi esemény házigazdája a Miskolci Egyetem volt; emellett
frissítettük kapcsolatunkat a Veszprémi Egyetemmel és a 2019-es év elejének következő, tervezett
eseménye (a győri Renault elosztó központ bemutatkozása) kapcsán a Széchenyi Egyetemet is be
kívánjuk vonni.

A tagozat
a, 2018.február 1-én bemutatkozott a Gyógyszeripari Tagozat eseményén,
b, közvetítette a Microsoft ingyenes konzultációs felajánlását.
A tagozati eseményeken összesen 81 érdeklődő fordult meg, ami eseményenként átlagosan 13,5 főt jelentett.
Az érdeklődők leginkább a gyógyszeripar és a járműgyártás területéről érkeztek, az FMCG terület erősen
hiányzik, bár bevonásukra korábban nyitottak voltunk és javasoltuk is az együttműködést.
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GYÓGYSZERIPARI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Kellner Mária, ellátási lánc igazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt.

Vezetőség:

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

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 2018-ban 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.
A Tagozat lehetőséget kíván adni az iparágon belüli logisztikai benchmarking tevékenység megvalósítására,
illetve más iparágakban alkalmazott logisztikai best practice-k átvételéhez szükséges paraméterek
megvizsgálására.
A Tagozat céljainak elérésének érdekében különböző típusú programokat ajánl a tagjai számára, mint például:
- Logisztikai fejlesztések, újdonságok megtekintése, értékelése hazai illetve nemzetközi gyógyszeripari ellátási
láncban működő vállalatoknál
- Gyógyszeriparról megjelenő logisztikai/ellátási lánc tartalmú kutatási eredmények megvitatása, a magyar
gyakorlat áttekintése
- A tagok közül bárki által felvetett logisztikai probléma, kérdés megvitatása, fórum biztosítása, más iparágból
szakember meghívása
Tagok, vezetőség:
A Tagozat tagjai csak a szorosan vett gyógyszeripari ellátási láncban működő kollégák, vállalatok lehetnek.
A Gyógyszeripari tagozat a hatékonyabb munkamegosztás érdekében 1+6 főből álló vezetőséget hozott létre.
(A 2018-as vezetőséget ld. fent.) A Tagozat vezetőjének tisztjét 2010. június 10. óta Kellner Mária látja el.
A Tagozat működése szempontjából a 2018-os év nagyon sikeresnek mondható, bővelkedett eseményekben és
programokban az alábbiak szerint:
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ESEMÉNYEK
2018. február 1. (nyílt)

Az év első tagozati ülésén 3 beszállítónak/partnernek adtunk lehetőséget a
bemutatkozásra:
 Középpontban a betegbiztonság - GS1 szabványokra épülő kórházi
folyamatfejlesztések címmel
Előadók: Vácity József – Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet,
főigazgató
Krázli Zoltán – GS1 Magyarország, implementációs igazgató
 Editel csoport megoldásai a gyógyszeriparban
Előadó: Hernádi Gábor Sales Manager EDITEL Hungary Kft.
 Az MLBKT Forecasting tagozat bemutatkozása
Előadó: Mondovics János tagozat vezető
Helyszín: Béres Gyógyszergyár Zrt. székháza, Budapest
Szervező: Kellner Mária
Résztvevők száma: 26 fő

2018. március 21.

A hazai gyógyszer-nagykereskedelem aktuális helyzete
Helyszín: Hungaropharma Király utcai tárgyalója
Szervező: Ballai Orsi és Andrássy Gábor
Résztvevők száma: 15 fő

2018. április 19.

Logisztika napja – Az EGIS látogató központjának a meglátogatása
Helyszín: EGIS
Szervező: Lukács Zsolt
Résztvevők száma: 30 fő

2018. szeptember 20.

Hungaropharma látogatás – az SAP EWM modul bevezetésének tapasztalatai
Helyszín: Tündérfürt utcai telepe
Szervező: Ballai Orsolya
Résztvevők száma: 25 fő

2018. október 18.

A Richter automata késztermék magasraktárának megtekintése
Helyszín : Richter telephelye
Szervező: Csóti Szilveszter
Résztvevők száma: 20 fő

2018. november 14.

Szekció az MLBKT 26. kongresszuson –Gyógyszeripari ellátási láncok
Helyszín: Siófok – Hotel Azúr
Szervező: Kellner Mária
Résztvevők száma: 35 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
2018. április 11.

Kurzus 1.: Fesztivál logisztika

20 fő

2018. április 25.

Kurzus 2.: Gyógyszerlogisztika

15 fő

2018. október 17.

Kurzus 3.: Színházlogisztika

24 fő

2018. november 07.

Kurzus 4.: Cserpes Sajtműhely

16 fő

2018. december 4.

Kurzus 5.: Posta előadás

19 fő
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LEAN TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Nika Tamás, lean tanácsadó és tréner – Kaizen Pro Kft.

A tagozat projektvezetője:

Seres Richárd, lean szakmérnök

ESEMÉNYEK

2018. február 23.

Az évet Losonci Dávid és Demeter Krisztina nyitotta az Ipar 4.0 és a lean
kapcsolatáról szóló workshoppal. Dávid és Kriszta a kutatásaikra alapozva
bontotta ki a témát és dolgoztatta meg a kis csoportokra osztott megjelenteket.
Az alkalommal kapcsolatban az érdeklődés viszonylag nagy volt.

2018. szeptember 12.

Látogatás a kőszárhegyi Simon Műanyagfeldolgozó gyárba.
Az alkalom első felében a HR részlegen használt lean módszerekről hallottunk egy
remek előadást, majd a termelést megismerve kaptunk ízelítőt a cégben uralkodó
folyamatfejlesztés központú szemléletből. Sajnálatos módon ezt a rendezvényt a
vártnál kevesebb látogatóval tartottuk.

2018. október 10.

Galambos-Mindák Ildikó, az Auchan Magyarország Kft. lean csoportvezetője
tartott interaktív előadást a KPI rendszerek lean szemléletű kialakításával
kapcsolatban. Nagyon fontos téma, közepes érdeklődéssel. Bármilyen típusú
vezetők számára kifejezetten hasznos tudásról, tapasztalatátadásról volt szó. Az
alkalom közben kialakult gondolatcserék jelentős mértékben befolyásolták az este
kimenetelét. Sok értékes hozzászólás volt, ugyanakkor emiatt sajnálatos módon
nem került sor az előadó által hozott csoportos gyakorlati feladat megismerésére.

2018. november 14.

A Lean Tagozat számára is a Kongresszus volt az év csúcspontja. A 2017-es év
havária eseménnyel terhelt alkalma után a 2018-as lean szekció egy sokkal jobb
minőséget hozott. A szekció 5 előadása közül 4 előadó felkészítését vállalta a
Tagozat vezetője, melyek mindegyike 4,5 körüli átlagértékelést kapott a
hallgatóságtól. Ez jóval magasabb, mint a felkészítést nem kapott előadók átlaga.
Emellett fontos megjegyezni a videófelvételt is. 2017-ben próbálkoztunk először a
lean szekció előadásainak felvételével, azonban nem sikerültek elegendően jó
minőségűre a felvételek. 2018-ban dolgoztunk ezen és újra megpróbáltuk a
felvételt, így már használható felvételek készültek. A videók várhatóan 2019
derekán kerülnek napvilágra, az éves közgyűlés időpontjában várhatóan az első
videó már kész lesz.

A 2017-es Kongresszuson kvízjátékon keresztül a Richter Gedeon Nyrt. nyert egy 2 napos ingyenes lean
tanácsadást, melynek keretében fontos problémákat segítettünk feltárni a cég dorogi telephelyének logisztikai
területén. A pozitív visszajelzés okán folytattuk ezt a lehetőséget, 2018-ban a CLAAS Hungária Kft. lett a
szerencsés nyertes.
Emellett részt vettünk lean témájú szakdolgozatok bírálatában, a logisztikai híradóba írt leanes cikk
lektorálásában.
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FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK

1.

A Lean Tagozat szolgáltatási színvonalának növelése érdekében a legfontosabb a megfelelő
minőségű, elkötelezettségű és mennyiségű emberi kapacitás beszerzése és irányítása. Ezen a téren
úgy néz ki pozitív irányú változások zajlottak le 2018 év végén, amik folytatódtak 2019 elején. A
tagozati élet szervezésétől háttérbe vonuló Seres Richárd helyett jelentős erőforrások
becsatornázásával lépett be közénk Berecki Gábor, Fésüs Norbert és Szabó Balázs. Ennek a
kapacitásnak köszönhetően sikeres rendezvények lebonyolítása terén idén áprilisban fogunk ott
tartani, ahol tavaly november elején tartottunk.

2.

A tavalyi évben a kongresszusi videó rögzítés és a lean kvíz kapcsán csúcsosodott ki a
kommunikációban rejlő fejlődési potenciál megtapasztalása. Igyekszünk szorosabb kapcsolatot ápolni
az MLBKT-val, de talán ezen túl is vannak még lehetőségek a fejlődésre.

3.

Potenciális érdeklődők elérése, megszólítása. 2018-ban és 2019-ben három különböző embertől jött
visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy nem kap megfelelően tájékoztatást a rendezvényekről. A
legutóbbi alkalmunkat megosztottam Facebookon. Az eseményre eljött 3 olyan ember, akik korábban
nem voltak MLBKT tagok. Azt gondolom, a potenciális vevő jelöltek megfelelő elérésén érdemes lehet
dolgozni.

4.

Utolsó fejlődési lehetőségnek a szervezett alkalmak presztízsének és színvonalának növelését
említem. Előfordulnak lemondások a jelentkezők részéről. Sőt, előfordult már lemondás az előadó
részéről is. Célunk a mindkét oldal események iránti elköteleződését erősíteni. Ennek érdekében új
szolgáltatási struktúra kialakításában gondolkodunk és ezen keresztül több, jobb minőség
nyújtásában.
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LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Ódor Gergely, OGL Hungary Kft.

Tagozatvezető-helyettes:

Malaczkó-Szász Tímea, Gebrüder Weiss Kft.

CÉLOK
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
Április 19.

a Logisztika Napján, „Egy konténer útja Magyarországra” fantázia névvel a Tagozat,
a Rail Cargo Group-val szervezett rendezvényt a Rail Cargo Terminal–BILK-en, ahol
a Terminál vezetője Lippai Viktor fogadta az érdeklődőket, majd Hernád Ágnes a
Rail Cargo Operator Hungária ügyvezetője tartott előadást, utána pedig Miklósi
Nóra vezetésével megtekintették a terminált.
A rendezvény utáni ülésen döntés született, hogy részt vesznek az éves
kongresszuson egy kerekasztal-beszélgetés megszervezésével.

Szeptember 19.

a kongresszuson tartandó téma megvitatása.

November 15.

A 26. MLBKT Kongresszusán „A logisztikai szolgáltatók válasza az új kor
kihívásaira” címmel kerekasztal-beszélgetés, Koch Bálint moderálásával.
Résztvevők: Kiss Nikoletta, Kovács Ákos, Szalma Botond, Urbán Attila, Vécsey
Balázs.

A tagozat 15 főre bővült, akik egytől egyig a szakma elkötelezett hívei a cégeikkel együtt:
Csicsmann Péter

Next Generation Hungary Kft.

Gombás Kornél

Ludwig & Mentesi Kft.

Hosszú Csilla

Sprinter Futárszolgálat Kft.

Kiss Nikoletta

Palmsped Cargo 2009 Kft.

Kovács Ákos

Ekol Logistics Kft.

Kovács Marcell

Masped Logisztika Kft.

Ódor Gergey

OGL Hungary Kft.

Perlaky Zoltán

Colibree Design & Development Kft.

Szalma Botond

Plimsoll Zrt.

Szántó Lajos

Trans-Sped Kft.

Szász Tímea

Gebrüder Weiss Kft.

Szécsi Gabriella

BI-KA Logisztika Kft.

Urbán Attila

Claas Hungária Kft.

Vécsey Balázs

Robert Bosch Kft.

Viczián Ákos

GYSEV Cargo Zrt.
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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. Célunk megvalósítása érdekében a
Tagozat a következő, immár hagyománynak tekinthető programokat szervezte tagjai, illetve az MLBKT tagok
számára 2018-ban:
ESEMÉNYEK
2018. április 25.

Az MLBKT Oktatói Tagozata könyvbemutatóval kezdte az éves programok sorozatát.
Ezen a családias eseményen hét fő és négy könyv került bemutatásra.
Megismerhették Dr. Kovács Zoltán professzor úr új, Operációs menedzsment
könyveit, valamint a Demeter Krisztinával és Losonci Dáviddal közösen írt Lean tudás
megosztás kötetet is. A könyvbemutatóra Győrből is érkezett egy mű, Süle Edit írása
a stratégiai beszerzésről.

2018. június 5.

A könyvbemutató mellett ugyancsak hagyomány, az Oktatói tagozat egyik ülését nem
budapesti intézményben, hanem valamelyik tagtársnál tartani. 2018-ban a Pannon
Egyetem látta vendégül a Tagozatot, ahol a kollégák kutatási területüket,
munkásságukat mutatták be. A szakmai program mellett vállalati programról is
gondoskodtak a házigazdák, a Valeo gyár ellátási láncának működéséről hallhattunk
előadást, majd pedig üzembejárásra is sor került. A résztvevők száma 12 fő.

2018. november 14.

Az Oktatói Tagozat az Önvezető járműveknek szentelte hagyományosan
megrendezésre kerülő szekcióját az MLBKT éves kongresszusának első napján. A
téma aktualitása és a megközelítés sokszínűsége teltházat eredményezett a
konferencia teremben. Az önvezető járművek kérdéskörét járták körbe jogi,
infrastruktúra fejlesztési és felhasználói tapasztalatok szempontjából is, a
hallgatóság izgalmas felvetésekkel, problémákkal találkozhatott.

2019-re tervezett programok/események:


Konferencia szekció a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetének
jubileumi, „Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok” c. konferenciáján. Időpont:
2019.04.25. 9-16 óra. Ide már várjuk a tagok jelentkezését előadásokkal, vagy a részvételt előadás nélkül is.



Könyvbemutató: 2018-ban, illetve a közelmúltban megjelent publikációk, szakkönyvek, könyvek, etananyagok bemutatása. Időpont: 2019. június



Oktatói tagozat önálló szekciója a Kongresszuson novemberben.
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MLBKT RAKLAP MUNKACSOPORT
Az MLBKT Raklap, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Munkacsoport 2016-ban azzal a céllal jött létre,
hogy fórumot biztosítson az azonos érdekkörbe tartozó, elsősorban raklap felhasználó szakemberek számára,
lehetőséget nyújtson a tapasztalatok megosztására, a specifikus kérdések megvitatására, a szakterületen
történt és történő változások illetve az elért eredmények nyilvánossá tételére.
A 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 J&J Center, a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) képviselője
mellett az UIC-EUR raklap és az EPAL raklap képviselőit is.
2018-ban a tisztségviselők személyében változás nem történt. (Horváth Péter , MLBKT; Gergely Mária és
Johnson Éva , EPAL).
2018-ban a munkacsoport két megbeszélést tartott.
A kevés számú találkozás ellenére, a csoport által kitűzött célok megvalósítása – a gyakorlatban is elindult.

A július 6-i találkozón két előadást hallhattak a részvevők:
A hulladék-raklapok kezelési módozatainak ismertetése - Előadó: Polgár Ferenc, P&P Budafok Kft.
(környezeti károsodás elkerülése, hulladék raklapok csererendszerbe való visszakerülésének megakadályozása,
hulladék gazdálkodás kérdései a mai Magyarországon, raklap újrahasznosítás törvényesen)
Intelligens nyomkövetés - az iData "Vizslája" - Előadó: Joó Hajnalka, iData Kft.
(egy olyan nyomkövető rendszer, amely személyre szabott szolgáltatásokat nyújt. Az egyszerű, valós idejű, online
nyomkövetéstől az áruvédelemig, amely a raklapok nyomkövetését is megoldja.)
A hulladék raklapgazdálkodásról tartott előadásban a meghívott előadó tisztázta a még fennálló kérdéseket. Az
előadást követően megszületett a feljegyzés, mely szerint ezt a témakört a munkacsoport sikeresen lezártnak
tekinti. Az érintettek felé kiküldésre került egy körlevél, amely a kérdéseket, félreértéseket tisztázza. A
munkacsoporthoz ezt követően, ezzel kapcsolatban kérdés nem érkezett.

A másik nagy témakör az „útszéli raklap árusító helyek” problémaköre. Ezt a problémakört is sikerült több
találkozón keresztül átbeszélni, elemezni és értékelni – míg végül is az a megoldás született, hogy
közreműködő partner segítségével létrehozunk egy olyan adatbázist (nem sértve a jelenlegi adatfelhasználói
törvényeket), amely pozitív módon különbözteti meg az egyes kereskedőket. Tehát míg a korábbi koncepció
valamiféle elmarasztaló lista volt- a végeredmény egy olyan lista, amely minősítő listának tekinthető és a
végcélunk az, hogy maguk a raklap értékesítők akarjanak erre listára felkerülni. Az adatbázishoz a gyűjtő munka
elindult.
Sikeresen zártuk az évet, hiszen sikerült a célkitűzéseink közül kettőt is sikerre vinni és olyan megoldásokat
találni, amely a szakmai munkát segíti elő.
További információ: http://www.raklapmunkacsoport.hu/
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SZAKKÉPZÉSI TAGOZAT
Tagozatvezető:

Némon Zoltán

2018 novemberében alakult meg a Szakképzési tagozat az OKJ- ben szereplő „Logisztikai és Szállítmányozási
ügyintéző” szakképzésben résztvevő diákok számára.
A tagozat a Belvárosi Gazdasági Szakgimnázium és az MLBKT együttműködésével jött létre, és jelenleg az
oktatási intézmény 23 tanulója vesz részt annak munkájában. A Szakképzési Tagozat megalakítását azok a
tendenciák indokolták, amelyek a középfokú logisztikai oktatásban jelentkeztek. Ezek közül a legfontosabb
annak orvoslása, hogy az OKJ-s elméleti oktatás nem párosul a kellő gyakorlati képzéssel, mivel a szakképző
iskoláknak nincsenek meg azok a kapcsolatai, amelyek ezt lehetővé tennék.
Ezért a tagozat céljait az alábbiakban határoztuk meg:

 A tanulók szakmai ismereteinek bővítése a gyakorlat oldaláról.
 Segítségnyújtás a tanulmányi időszak alatti gyakorlati képzésekben.
 Munkaerő keresleti-kínálati kapcsolatok kialakítása.
Tervezett programok:

 Minden hónapban egy gyakorlati életben működő neves szakember tart ismertetést saját logisztikai
rendszerük jellegzetességeiről és a fejlesztési terveikről.

 Részvételi lehetőség az MLBKT által szervezett üzemlátogatásokon.
 Részvételi lehetőség más tagozatok rendezvényein.
 Alkalmi konzultációk.
A havi rendszerességű előadásokból az alábbiak valósultak meg:
2018. november:

Csonka Endre az MLBKT elnöke mutatta be a szervezetet és azokat a lehetőségeket,
amelyekben az MLBKT tagjai részesülhetnek.

2018. december:

Az ünnepek miatt nem volt foglalkozás.

2019. január:

Kis Gábor a Bosch Elektronika Kft. osztályvezetője mutatta be cége logisztikai
rendszerét

2019. február:

Szalma Botond a Plimsoll Zrt. vezérigazgatója ismertette az európai és a magyar
hajózás helyzetét.

2019. március:

Kecskés Katalin a GS1 Magyarország kiemelt kapcsolatok igazgatója és Magyar Róbert
tartott ismertetést a GS1 szabványok gyakorlati alkalmazásáról.

A tagozat diákjai több alkalommal részt vettek az MLBKT által szervezett eseményeken.
A tagozat működésének tapasztalatai alapján tervezzük más tanintézmények felé is a bővítést.

36 / 38

FMCG MUNKACSOPORT
A platform vezetője:

Skopp Stephan

A 2017-ben alakult FMCG Platform 2018-ban az eredeti elképzelések mentén folytatta munkáját. A korábban
kialakult két fő irányt követve a résztvevő cégek az áruátvételi folyamatok terén figyelemreméltó, a forecasting
gyakorlatában szerényebb eredményeket értek el.
A platformot 2018-ban is Skopp Stephan irányította.

1.

Áruátvételi folyamatok

Az áruátvételi folyamatok 2017-es elemzésének bázisán a triádok (gyártó-logisztikai szolgáltató-kereskedő)
között új adatáramlási protokollok tesztelésére, KPI-ok mérésére, EAN-128-as vonalkódtechnika
alkalmazásának tesztelésére, törzsadatkarbantartási elképzelések egyeztetésére került sor. Az éves
együttműködés során végül a bevont cégek perspektivikusnak ítélték az EAN-128-as technológia széles körű
alkalmazását, a magasabb szintű és minőségű törzsadatkezelést, az EDI kiterjesztését az értéklánc mentén, a
rendelési szabályok megalkotását. Mindezzel a platform a sztenderdizált folyamatok kialakítását, az FMCG
közösségen belüli megosztását, elérhetővé tételét, ezzel a teljes ellátásiláncban rejlő potenciál kihasználását
célozhatja meg.

2.

Értékesítési előrejelzés és közös tervezés

A megkezdett együttműködés bázisán a munkacsoportban megalakuló kereskedő-gyártó párosok előrejelzési
technikáik összehasonlítását, technicus-terminus szótár kialakítását kezdték meg. Erős igény mutatkozott
szakértői szinten egy "forecasting akadémia" megszervezésére, ezen eszközzel a tudásmegosztás
támogatására.

Az FMCG Platform eredményeinek bemutatására és az értékláncban tevékenykedő vállalatok vezetőinek
kerekasztal beszélgetésére került sor az MLBKT 2018-as Kongresszusán. A résztvevő vezetők pozitívan
értékelték az FMCG Platform eddigi munkáját, további erőforrás bevonás lehetőségéről a 2019-es év indítását
követően terveztek végleges döntést hozni.
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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.

ELLOG/2017

2017. szeptember

2019. június-július

IV.

18

17

17

-

BM/2017

2017. szeptember

2018. június-július

18

19

-

-

BM/2018

2018. szeptember

2019. június-július

19

-

-

-

b) Nyílt képzések
Képzési modul

Megvalósulás
Óraszám

Résztvevők
száma

2018.05.10-11.

16

13

2018.06.06-07.
2018.11.05-06.
2018.10.04-05.,
2018.10.12.
2018.01.31-2018.02.02.
2018.11.06-07. és
2018.11.09.
2018.05.28-2018.05.30.
2018.03.06-07.
2018.09.25-26.

16
16

10
7

24

12

24

8

24

8

24
16
16

6
3
4

2018.04.24-25.

16

3

2018.11.20.

8

6

Időpont
Származási ismeretek 1. csoport
Származási ismeretek 2. csoport
Származási ismeretek 3. csoport
Vámismeretek
Készlettervezés 1. csoport
Készlettervezés 2. csoport
Készlettervezés 3. csoport
Beszerzési tárgyalástechnika 1. csoport
Beszerzési tárgyalástechnika 2. csoport
Beszállítók kategória menedzsment
1. csoport
Beszerzés alapjai

c) Kihelyezett, vállalati képzések
Képzési modul

Megvalósulás
Időpont

Óraszám

Résztvevők
száma

Verbális önvédelem tréning

2018. május 11., 18., 25.
2018. június 1., 7.

20

7

Beszerzési tárgyalástechnika

2018.03.06-07.

16

8

Beszerzési jog

2018.01.24.

8

7

Beszerzési marketing

2018.11.30. 2018.12.03.

12

9

Logisztikai alapismeretek

2018.10.09. 2018.11.08.

16

5

16

12

24

9

Származási ismeretek
Vámismeretek

2018.10.11.
2018.10.19., 25.
2018.11.09.
2018.11.28-29.
2018.12.04.

d) Egyéb programok /tanácsadás
EKÁER

13 vállalat
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összesen 47 óra

MELLÉKLET 3.
3. ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK
2018. február 8.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A 2017-es éves pénzügyi beszámolója
Tisztségviselő-választás előkészületei
Stratégia felmérés előzetes eredmények és további lépések
Kongresszus fő téma meghatározása
Éves tagdíjak jóváhagyása/megvitatása
LEF aktuális
Egyebek

2018. március 22.

1)
2)
3)

Alelnöki beszámolók 2017-ről és tervek
5 stratégiai munkacsoport előterjesztése
Az elnökségi tevékenység értékelésének szempont rendszere - a korábbi
javaslat megvitatása
LEF aktualitások
Egyebek

4)
5)
2018. május 7.

1)
2)
3)
4)
5)

Éves szakmai beszámoló és pénzügyi/közhasznúsági jelentés elfogadása
Alapszabály módosítás javaslat
MLBKT stratégiai kérdések
Az Év Logisztikai Menedzsere felhívás és értékelés módosítási javaslat
Aktualitások (Közgyűlés, BVK18, Kongresszus, LEF, Szakma Sztárja verseny,
ELA Board jelölés)

2018. június 20.

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

Az elnökségi tagok rövid bemutatkozása
Az MLBKT rövid bemutatása
Elnök és társelnök választás
Az MLBKT stratégia részletes felvázolása, további lépések meghatározása
Aktualitások (MLBKT kongresszus, Kiválóság Díjak, LEF)
Egyebek

2018. szeptember 12.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Stratégiai célok erőforrás szükséglete, prioritások felállítása
Az elnökség teljesítményének monitorozása
E-Commerce és Diák Tagozat kezdeményezések
Raklap munkacsoport felvetése
LEF aktualitások
Rövid tájékoztatás a díjakról és a kongresszusról
Alapszabály-módosítás előkészítési javaslat

2018. október 15.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

MLBKT Kongresszus – update és tájékoztatás az MLBKT standról
Az elnökség teljesítményének monitorozása
Döntés a kiválóság díjakról
Intézményi tagdíj kategóriák felülvizsgálata
A lengyel logisztikai szervezet megkeresése a Top Young 100 projektben való
együttműködésre
A 2019-es év tervezésének előkészítése
Iparági aktualitások – mezőgazdasági gépgyártás
Aktualitások (Diák Tagozat)

1)
2)
3)
4)
5)

Az MLBKT 26. kongresszusának értékelése
Javaslat az MLBKT tagdíjak módosításához
Az MLBKT díjai 2019
LEF
Egyebek (IFPSM Board jelölés)

2018. december 5.
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