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Küldetésünk
Az MLBKT azoknak a
szakembereknek a közössége,
akik hatékony, fenntartható és
etikus ellátási láncokat hoznak
létre és működtetnek.

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.
2018-ben csatlakoztunk a Körforgásos Gazdaság Platformhoz, 2019-ben pedig a Lean &
Green nemzetközi programhoz.R
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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!

Horváth Péter

Ez alkalommal is szeretnénk megköszönni tagjaink kitartását, támogatóink
segítségét és az önkéntes munkát vállaló valamennyi tagtársunk odaadó
munkáját! Ők, többek között az MLBKT elnökségének tagjai, a tagozatok
vezetői, különböző események programbizottságainak, a díjak, pályázatok
döntőbizottságainak tagjai. Mindannyian, akik nélkül ez a szervezet nem
tartana ott, ahol most tart.
A 2020-es év nagy változásokat hozott, melyek mértékét és hatását még nem
is sejtjük. Hiszünk abban, hogy továbbra is tudunk tagjaink számára értéket
teremteni és az újrakezdésben/folytatásban a jövőben is együtt tudunk
dolgozni az ellátási lánc elengedhetetlenül fontos szakembereivel, értük és
velük közösen!

Chikán Attila

2020. április 30.
Szívélyes üdvözlettel:
Horváth Péter, elnök
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Chikán Attila, társelnök

1. Rövid áttekintés
2019 sok változást hozott szerveztünk életében. Sok személyi változás történt, amelyek
jelentős hatással voltak a Társaság életére. 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 ösztönzi a szakmai szervezeteket is. (Ezt semmi nem támasztja alá
jobban, mint az elmúlt hónapok történései, amikor 2020-ban ez a beszámoló összeállításra
került.)
2019 első negyedévében két munkatársunktól köszöntünk el, oktatási vezetőnktől és
marketing vezetőnktől. Munkájukat a Titkárság munkatársai vették át arra az időszakra,
amíg megtaláltuk a távozó kollégák utódját Bank Róbert, marketing és ügyfélkapcsolati
igazgató és Stréer Valéria, képzési és fejlesztési igazgató személyében. Az új munkatársak
gyorsan a mélyvízbe kerültek és hamar bizonyítani kellett rátermettségüket.
Májusban Csonka Endre úr lemondott elnöki tisztségéről és elnökségi tagságáról, helyébe
az Elnökség döntése alapján Horváth Péter úr lépett. További elnökségi tag lemondása
miatt 2019 szeptemberében rendkívüli közgyűlés keretében két új taggal vált ismét teljessé
a vezető tisztségviselők testülete.
Minden nehézség és sok változás ellenére egy újabb sikeres évről adhatunk számot. A
változások a korábbi, megújítási tervek megvalósítását lassították, de a meglévő
szolgáltatásokat nem érintették, sőt azok jobbá tételével igyekeztünk megfelelni tagjaink
elvárásainak. Ennek egyik leglátványosabb elemei a 27. kongresszus arculati megújulása és
az ott bevezetett új kapcsolatépítő programok voltak.
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 további növekedésében mutatkozott meg.
Az év során szinte minden héten volt valamilyen tagozati eseményünk. Újdonság volt, hogy
tagozatvezetőink a kongresszus alatt, az ebéd során, dedikált asztaloknál voltak elérhetőek
az érdeklődők számára tájékozódásra, beszélgetésre.
Folyamatosan igyekszünk minden ismétlődő programunkat kicsit másképp, színesebben
szervezni, de tudjuk, hogy ebben nincs megállás, mindig kell valami újdonság az érdeklődés
fenntartására (Programjainkról 2. Események címszó alatt és a Melléklet 1. pontjában
olvashat részletesen).

Az MLBKT Elnöksége
2018-2020
Elnök:
Csonka Endre (2019. májusig)
vezérigazgató, Első Pesti Malom Zrt.
Horváth Péter (2019. májustól)
logisztikai vezető, Ice Solution Kft.

Társelnök:
Chikán Attila
egyetemi tanár, Budapesti Corvinus
Egyetem

Alelnökök
Csicsmann Péter
ügyvezető, Next Generation Hungary Kft.
Gelei Andrea
egyetemi tanár, Budapesti Corvinus
Egyetem
Horváth Péter
logisztikai vezető, Ice Solution Kft.

Elnökségi tagok
Barna Zsolt (2019. szeptemberig)
ügyvezető igazgató, Waberer’s-Szemerey
Logisztika Kft.
Barla-Szabóné Illés Nóra
ellátási lánc ügyfélkapcsolati
vezető, Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Déri András
ügyvezető, Logisztika Kft.
Domán Attila (2019. szeptembertől)
ügyvezető, Ewals Cargo Care Kft.
Gábor Zsolt
ügyvezető, ProcurCon Kft.

Oktatási tevékenységünket SCM Tréning Központ név alatt szerveztük, saját honlappal
(https://scmtrening.hu/), 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
megtartható. Új képzési vezetőnk fél év alatt több új oktatóval és programmal gazdagította
portfóliónkat. 1994 óta szervezzük a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös logisztikai és
beszerzési szakirányú képzéseinket.

Gál István
projektmenedzser, BI-KA Logisztika Kft.

Kommunikációnk során egyre nagyobb szerep jut a közösségi oldalaknak. A Linkedin a
kongresszusi promócióban bizonyította erejét és hatásosságát, ahol több előadónkat is
saját poszttal mutattuk be.

Kis Gábor
csoportvezető, Robert Bosch Elektronika Kft.

2020-ban Társaságunk céljai megvalósítása során minden eddiginél erősebben 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 a jövőben is.
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Hosszú Csilla (2019. szeptembertől)
ügyvezető igazgató, Sprinter
Futárszolgálat Kft.
Kellner Mária
ellátási lánc igazgató, Béres
Gyógyszergyár Zrt.

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 kapcsolatfelvételi 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 workshopok formájában nyilvánult meg. Az MLBKT Elnöksége 2019-ben kiemelt
figyelmet fordított a tagozatvezetőkkel való kapcsolat elmélyítésére, ezzel is hangsúlyozva, hogy az MLBKT
életének elengedhetetlen szereplői a tagozatok életét szervező önkéntes szakemberek.
Új együttműködésünk az MVÜK-val (Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége) és a Táblázat.hu-val új
rendezvénysorozatot eredményezett Ipari Beszállítók Meetup-ja címmel, melyen az MLBKT tagjai ingyenesen
vehettek részt. Beszerzési szakemberek előadásával támogattuk a programok megvalósítását, akik előadása
után B2B célcsoportú cégek vezetői 3 perces blokkokban mutatták be cégeiket egymásnak, hét fős
kerekasztaloknál.
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, az évek óta 600 fő körüli
részvevői létszám ennek egyik jelzője csak.
A Logisztika Napja országos események sora, amelyen egyetlen napon több településen 1000 főt meghaladó
látogató ismerkedhetett a logisztika mindennapi valóságával, annak szépségeivel és kihívásaival.
A Társaság évek óta kiemelt tavaszi rendezvénye a Beszerzési Konferencia, melynek kezdeményezője és
programfelelőse a Társaság Beszerzési Vezetők Klubja (BVK).

A táblázatban nem szerepelnek a Logisztika Napja eseményei
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 Éves MLBKT kongresszus
Az év legjelentősebb eseménye az MLBKT novemberi kongresszusa, amely 2019-ben november 13. és 15. között,
immár 27. alkalommal került megrendezésre Siófokon. A három nap alatt 600+ jelenlegi és jövőbeni ellátásiláncmenedzsmenttel foglalkozó szakember látogatott el az eseményre. Az előadások és beszélgetések a digitalizáció
által gerjesztett, rohamos, láncreakció jellegű fejlődés okozta intenzív változásokra fókuszáltak.
A témaspecifikus szekciók előadásai mellett díjátadóval, gálavacsorával, sajátélmény workshoppal,
sztárelőadókkal, hallgatói konferenciával és számos kiállítóval készültünk, így mindenki megtalálta a neki való
programokat.
A 27. MLBKT Kongresszuson a jelenlévők hasznos információkkal gazdagodtak a drónokkal való leltározással, a
fuvarozók digitalizációs kényszerével, a lean transzformációval, a „smart városi” ellátási láncokkal, a
folyamatbányászattal, az informatikai támadások kivédésével, valamint a hiteles munkáltatói márkával
kapcsolatban is. Emellett az előadások során kitértek a digitalizáció és a beszállító-kiválasztás kapcsolatára és a
robottechnológia alkalmazásaira, mely megoldást jelenthet a komissiózási problémákra, és segítheti a raktári és
üzemi anyagmozgatást is.

23 szekció 58 előadás/kerekasztal 28 kiállító
609 részvevő
A szerdai nyitó plenáris ülés keretében minden évben teret kapnak olyan témák, amelyek nagymértékben
befolyásolják a mindennapi életünket, közvetve pedig az ellátásiláncmenedzsment szektort is érintik. Jaksity
György, Concorde Csoport, a magyar gazdaságot elemezte nemzetközi konjunkturális kontextusban. Az előadás
kitért a ciklusvégi árfolyamesésekre, az eurózónában várható recesszióra és a Brexit utolsó felvonására.
Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András azt mutatta be, hogy a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat nem lesz fenntartható a
globális népességdinamikai előre-jelzések és a várható klímaváltozás tükrében.
A csütörtöki ébresztő plenáris részeként Georgiu Achillestől megtudhattuk,
hogyan hat a technológiai fejlődés az
egyénre és a társadalmakra; hogy milyen
technológiai hajtóerők határozzák meg a
közeljövő fejlődését; és hogyan lehet
felkészülni a változásra.
A Kongresszus keretében a Holland
Királyság Magyar Nagykövetsége, a GS1
Magyarország
Nonprofit
Zrt.
és
Társaságunk együttműködési megállapodást írt alá, melynek keretében a
Hollandiában életre hívott nemzetközi
Lean & Green Europe program
törekvéseit kívánják hazánkban is
meghonosítani, azaz a közös cél a
széndioxid-kibocsátás
hatékony
csökkentése
az
ellátási
láncok
szállítmányozási folyamataiban.
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A harmadik napon minden figyelem az emberre, az előző napokon megvizsgált folyamatok és új irányvonalak
legfőbb szereplőjére összpontosult. Megvizsgáltuk, milyen képességek szükségesek a dinamikus környezetben
és ötleteket kaptunk arra nézve, milyen módon motiváljuk csapatunkat, hogyan építsünk fel egy hiteles
munkáltatói márkát.
Második alkalommal és kiemelt
érdeklődés mellett szerveztük
meg szponzorált előadásokat
tartalmazó szekciónkat, ahol a
színvonalas előadások jelentős
részvevői létszámot vonzottak.
2019-ben összesen 609 fő
regisztrált
a
három
nap
valamelyikére
vagy
mindegyikére, közülük 69-en
voltak valamely felsőoktatási
intézmény hallgatói, és 251
különböző cégtől, szervezettől
érkeztek.

2019-ben ismét sikerült a szálloda minden alkalmas négyzetméterét kiállítóink számára
biztosítani, akik látványos standokkal, változatos kínálattal jelentek meg a rendezvényen. Az
MLBKT standon a Titkárság munkatársai álltak a részvevők rendelkezésére a képzéssel és
tagsággal, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseik esetén.

A szervezés során folytattuk az együttműködést digizalizációs partnereinkkel: az esemény saját
mobilapplikációját az UniOffice Rendszerház biztosította, a beléptetés rendszerét is RFID
technológiával fejlesztettük a LogIn Autonom segítségével.

A részvevők elégedettségét mutatja, hogy
az értékelő kérdőívet kitöltők többsége,
92%-uk tervezi, hogy a következő évben is
eljön.
Köszönjük támogatóinknak, hogy
tudásukkal, szolgáltatásaik és anyagi
támogatások felajánlásával
hozzájárultak egy sikeres rendezvény
megvalósításához!
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Országos Hallgatói Konferencia
Az MLBKT 27. Kongresszusának első napján ismét megrendezésre került az Országos Hallgatói Konferencia,
amelyen idén is nappali és levelezős logisztikus hallgatók vettek részt. A rendezvényen ingyenesen fogadunk
maximum 100 egyetemi hallgatót, akik logisztika szakon tanulnak. A 2019-es beszélgetést LogiChat néven
hirdettük meg, ahol a kerekasztaloknál vállalatok vezető szakemberei rövid prezentációkkal és témafelvetésekkel
várták a hallgatók kérdéseit a szakmával és a karriertervezéssel, lehetőségekkel kapcsolatban.
Idén a szokásoktól eltérően a Diplomamunka-pályázat díjainak kiosztására a nyitó plenáris ülésen került sor, majd
a délután folyamán került megrendezésre a Hallgatói LogiChat.
(Vállalati szakértőink Arató Gábor, ügyvezető igazgató, Manuli Stretch Magyarország Kft.; Hegedűs Ádám,
beszerzési osztályvezető, Béres Gyógyszergyár Zrt.; Kardos Péter, ügyvezető igazgató, SSI Schäfer Systems
International Kft.; Kiss Nándor, stratégiai beszerző, Friesland-Campina Hungária Zrt.; Kossuth József, cargo
menedzser, Budapest Airport Zrt.; Laukó Vivien, beszerzési és folyamatfejlesztési vezető, ÚjHáz Centrum-Etyeki
Tüzép Kft.; Lányi Márton, ügyvezető igazgató, Kühne&Nagel Hungary Kft.; Mosonyi Zoltán, lean & gyártásmérnök
vezető, BOS Hungary és Rákosi Károly, interim beszerzési menedzser, Hammel & Hochreiter voltak.)

Kiemelt témakörök, amikről
hallgatók beszélgettek:

a

-

fenntartható csomagolás;

-

a gyógyszeripari beszerzés
sajátosságai, összekapcsolt
ellátási láncok – beszerzési
kockázatok;

-

új technológiák az
anyagmozgatásban,
automatizálás és robotizáció;

-

kihívások egy fiatal beszerző
életében, tejipari cégek
nehézségei beszerzési
szempontból, sikeres szereplés
az állásinterjúkon;

-

mit jelent és miért jó a
légiközlekedésben dolgozni, kik
a fő piaci szereplők és merre tart az iparág, mik a légiszállítás (utas és cargo) kilátásai Magyarországon, mik a
lehetőségek egy pályakezdő számára, BUD Cargo gyakornoki program;

-

Y to Y: mit látok a munkaerőpiacon, mint ifjú vezető, milyen embert keresünk, mik azok a skillek, amik kellenek,
ki lehet sikeres szállítmányozó, ki lehet sikeres logisztikus, milyen képességekre van szükség az egyes
területeken a szállítmányozásban;

-

Káoszból rendszert: GPS cég fejlesztése. Első az Ember – az érték a gyártósoron keletkezik. Találj motivációt,
mert motivált kollégákkal könnyebb, de mégis hogyan;

-

a beszerző, mint igazi üzletember, avagy ahogy a filmekben is látni a szakmát, beszerzési szintek, funkciók,
posztok, előmeneteli lehetőségek, valós példák alapján, a különbségek beszerzés és a bevásárlás között,
honnantól tekinthető egy cég beszerzési részlege valós professzionális részlegnek, az amatőr és profi munka
határmezsgyéje, mindemellett szóba került a karrier lehetőség, humán erőforrás megtartás és az otthoni
munka támogatása is.
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 A Logisztika Napja 2019
Az MLBKT 2012‐ben csatlakozott először a Német Logisztikai Társaság (BVL)
kezdeményezéséhez, „A Logisztika Napja” programsorozathoz. Az elmúlt években ez a
rendezvény elengedhetetlen részévé vált a hazai logisztikai eseményeknek. E jeles nap
elsődleges célja, hogy a résztvevők megismerjék a szakma kulisszatitkait és bepillantást
nyerhessenek a logisztika világába.

●

●

●

1
nap

2019. április 11-én került megrendezésre a programsorozat. A magyarországi események
kezdeményezője és összefogója most is az MLBKT volt.

14
helység

29
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, csomagolásról vagy anyagmozgatásról. A programok színességét tovább
növelte a különböző iparágak jelenléte.
A délelőtt folyamán a résztvevők megismerhették az okos AGV megoldásokat, a
hulladékkezelésben rejlő lehetőségeket, látogatást tehettek egy smart factoryba, ahol
testközelből tekinthették meg a valódi Ipar 4.0 fejlesztéseket. A szoftveres megoldások iránt
érdeklődők megtapasztalhatták egy sofőrazonosító-és minősítő rendszer gyakorlati
alkalmazását, képet kaphattak a valós idejű kommunikáció megvalósulásáról. A későbben
érkezők megtekinthették a kombinált fuvarozási folyamatok trimodális elosztó központjaként
működő szolgáltató főhadiszállását, bepillantást nyerhettek a termékazonosítás- és jelölés
rejtelmeibe és zárásként megszemlélhették a Cargo City fejlesztéseit. Vidéki oktatási
intézmények környékbeli cégekkel is együttműködve, gépbemutatókkal, a jövő logisztikai
megoldásaival és interaktív 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:
2019-es-programokrol/

https://logisztikanapja.hu/beszamolok-a-
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résztvevő
●

●

●



Interaktív Beszerzési Konferencia

Az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubja (BVK) 2019-ben
a
Beszerzési
Tagozattal
karöltve
izgalmas
konferenciát szervezett 88 fő részvételével, „Oldjuk
meg az erőforráshiányt!” címmel.
A rendezvényre a Fundamenta új székházában került
sor, amiért külön köszönet illeti Giltán Tivadart, a BVK
vezetőjét.
A nyitó ülésen a magyar gazdasági kilátásokról
„Hogyan tovább, Magyarország?” címmel tartott
előadást Orbán Krisztián, Oriens Hungary (képünkön).
A Deloitte munkatársa, Horváth Áron és Lukács Ákos,
a fenntartható beszerzés megvalósítási lehetőségeit
elemezték egy körforgásos gazdaságban
Sztárelőadóként Végh József, túsztárgyaló, klinikai pszichológus, arról mesélt, hogy mennyire fontos a Kapcsolati
viszony szerepe a tárgyalásban.

A további előadások, kerekasztalok és workshopok a következő témákat vizsgálták:
-

Makrotrendek a beszállítói és humánerőforrás piacok változása mögött

-

Forráshiány és kezelése a beszerzésben

-

A költségmenedzsmenttől a kockázatmenedzsment felé

-

HR kihívások a beszerzési karrierutakba

-

Hogyan változnak a beszerzési KPI-ok a digitális korszakban

9 / 39

3. Oktatás
Az MLBKT oktatási tevékenységét a folyamatos fejlesztések, valamint a lehetőségek és a piaci igények
figyelemmel kísérése jellemzi. Ebben a folyamatban jelentős előrelépést jelentett, hogy május elejétől új tréning
és fejlesztési igazgató állt az MLBKT Tréning Központja élére Stréer Valéria személyében. Átfogalmaztuk az
MLBKT TRÉNING KÖZPONT küldetését, amely egyik erősségünket is hangsúlyozza:

„Szakmát tanulni a szakmától”
Valamint stratégiai céljainkat kiegészítettük a „Folyamatos fejlesztés és fejlődés”, és az „Ismertség és
elismertség erősítése, szélesítése”-ének gondolatával.
A folyamatos fejlesztés és fejlődés magában foglalja a változáshoz való alkalmazkodó képességünk erősítését,
saját motivációnkat, hogy tanuljunk korábbi tapasztalatainkból és új, jó gyakorlatokat illesszünk be a szervezet
mindennapi életébe. Mindemellett jelenti a folyamatos és friss tudás megosztását tagjainkkal és követőinkkel.
Az ismertség és elismertség erősítése, szélesítése kapcsolatainkban való nyitást, megújítást jelenti, mely
hozzájárulhat az újabb tudás, ismeretek integrálásához és megosztásához egyaránt. Mindezek együttes
eredménye, hogy a szakma a szakmától tudjon tanulni.
Elsőként átalakult az igényfelmérő folyamatunk és tudatosan megkezdtük a kiadott ajánlatok nyomon követését.
A személyes beszélgetések nemcsak az elsődleges igények megfogalmazására, hanem jövőbeni
tréningprogramok, véleménykérések megfogalmazására is kiválóan alkalmazhatóak. Ennek is köszönhetően
bővült tréning portfóliónk.
2019 második felében 8 kihelyezett oktatás valósult meg összesen 84 résztvevővel. 17 nyílt képzést hirdettünk
meg 2019 második felére, melyből 8 valósult meg összesen 53 résztvevővel.

Nyílt és kihelyezett képzések:
2019. 1. félév

2019. 2. félév

2019 összesen

Megvalósított
képzések
száma

Résztvevők
száma

Megvalósított
képzések
száma

Résztvevők
száma

Megvalósított
képzések
száma

Résztvevők
száma

Nyílt képzések

5

42

8

53

13

95

Kihelyezett
képzések

2

25

8

92

10

117

Összesen

7

67

16

145

23

212

Megvalósított
tanácsadás
száma

Tanácsadás
típusa

Megvalósított
tanácsadás
száma

7

EKÁER

5

Tanácsadás:
2019. 1. félév

Tanácsadás

2019. 2. félév

https://scmtrening.hu/
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2019 összesen

Tanácsadás
típusa

Megvalósított tanácsadás
száma

EKÁER,
Incoterms

12

Szakirányú továbbképzés:

Beszerzés
ELLOG

2019. 1. félév

2019. 2. félév

2019 összesen

Hallgatók száma

Hallgatók száma

Hallgatók száma

18
(BM18-es csop. 2. félév)
17
(ELLOG17-es csop 4. félév)

18
(BM19-es csop. 1. félév)
0

36

Összesen

17
55

18 új oktató, tanácsadó bevonása történt meg 2019 második felében. Az ehhez szükséges megbeszélés sorozatokon
tisztáztuk az új képzéseket és azok tartalmát.

Képzési, tanácsadási portfólió bővítése, megújítása
32 új képzés kialakítása és bevezetése történt meg 2019-ben. Szakmai és „szoft skill” oktatási programjainkat új
csoportosításban jelenítjük meg. A kialakítás célja az ellátási lánc teljes képzési portfóliójának átláthatósága.
a) Szakmai oktatások csoportosítása:
a. Összefogó területek: Alapozó kurzusok, Folyamatfejlesztés és rendszerszemlélet, Tervezés,
Kontrolling, Döntéselőkészítés;
b. Speciális területek: Szállítás és raktározás, Beszerzés, Compliance Management
b) “Soft skill” tréningjeink, a Szemléletváltás és kompetenciafejlesztés név alatt jelentek meg
c) Tanácsadás: jelenleg a szakmai és a szoft tanácsadási formák is elérhetőek (későbbiek során szintén két
csoportra szeretnénk felosztani).
d) Új tréningjeink:
Tréning megnevezése

Tréning megnevezése

Panaszkezelési folyamat

Járattervezés

Hatásos prezentációtechnika (alapjai és gyakorlata)

Csomagolástípusok

Vevőkapcsolatok

Rakománybiztonsági rendszer (MSZ EN 12195-1:2011 szabvány
és a VDI2700 irányelvek alapján) + Tanúsítvány

Problémás (Bottle neck) beszállítók kezelése

Közúti gyűjtőszállítás

Tárgyalás monopol (helyzetben lévő) beszállítókkal

Beszerzés a szállításban, szállítmányozásban

Pénzügyi alapismeretek beszerzőknek

Munkavédelem szállítás és raktározás területén

Projektmenedzsment beszerzőknek

Trade Compliance

Beszerzés és belső ügyfelek együttműködése

Kockázatkezelés, biztosítás, kárrendezés fuvarozásban,
szállítmányozásban

ISO9001 Minőségirányítási rendszer és belső audit
ismeretek

Agilis vezetés

A gyógyszeripari paradigmaváltás

Információmenedzsment (a logisztikában)

Gyógyszer nagykereskedelem és GDP

Projektmenedzsment a logisztikában

A gyógyszeripari GMP és a gyógyszer nagykereskedelmi
GDP

START-program vezetőknek

Hőmérsékletszabályozott termékek szállítása,
raktározása, tárolása

Szemléletváltó maraton

Folyamatok modellezésének és fejlesztésének (gyakorlati
alapjai)

Vezetői dilemmák és megoldásaik

Hatékony Excel használat (a logisztikában)

Eredménymenedzsment (a logisztikában)

Lean menedzsment (és gyakorlati eszközök)

Logisztikai folyamatok mérése és hatékonysági vizsgálata

https://scmtrening.hu/
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Belső
folyamatainkat
teljes
mértékben átláthatóvá tettük.
Folyamataink
átláthatósága
biztonságot és folytonosságot
teremt, mely elengedhetetlen egy
professzionálisan
működő
szervezet számára.
Összességében
elmondható,
hogy mind szakmai tartalom
tekintetében, mind a trénerek
munkáját tekintve ügyfeleink
elégedettek voltak. Egy esetben
történt, hogy a szakmai tartalom
4-es alatti értéket kapott. Ezt az
oktatást jelenleg nem indítjuk
nyílt képzésben. Amennyiben lesz
ez a képzés, abban az esetben a
szakmai tartalmat szükséges
lesz módosítani. Az oktatók munkáját tekintve a legalacsonyabb értékelés 4,2 volt, melyet a képzési vezető az
ügyféllel személyesen átbeszélt, majd visszajelzést az oktatóval is egyeztette.

2020-as céljaink
Értékesítési
potenciál
növelése;
arculati
megújulás

Portfólió és
területi elérése
bővítése

Pénzügyi célok
elérése

Képzési
stratégiánk
fő elemei

Oktatói és
tanácsadói kör
bővítése;
utánpótlás
építése

Belső
folyamatok
fejlesztés,
automatizálása;
csapatmunka
dinamizálása

https://scmtrening.hu/
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4. Felmérések
A Beszerzési Menedzser Index kutatás mellett több aktuális témában végeztünk felméréseket 2019-ben 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 2019?” kérdésre kerestük a választ. Megkérdezetteink a 2019-es
év legnagyobb feladatának a munkaerő menedzselését, a szervezet fejlesztését, az IT bevezetések koordinálását
és a beszerzés működtetését tekintik, a szabadon elkölthető „ingyen” 100 millió forintot fejlesztő beruházásokra,
valamint IT fejlesztésre és kapacitásbővítésre fordítanák.
Az MLBKT 2019-ben is saját kérdőíves kutatással vizsgálta az ellátásilánc-menedzsment területén dolgozók
bérének és juttatásainak alakulását. A 2018-ról szóló felmérésben az adattisztítást követően 304 választ vettünk
figyelembe az elemzésnél.
Fizetések alakulása az MLBKT korábbi felméréseiben

Végzettség szerinti fizetési különbségek
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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,
logisztikanapja.hu, beszerzesikonferencia.hu, scmtrening.hu, masoddiploma.logisztika.hu, tag.logisztika.hu),
valamint az azokon futó felugró ablakok, hetente megjelenő hírlevelünk, célzott eDM-ek és a közösségi média
(facebook, linkedin) felületeink. A tavalyi évi törekvéseinket folytatva idén is előtérbe került a content marketing
valamint az integrált marketingkommunikáció, vagyis a különböző eszközökön való kommunikálás
összeegyeztetése és párhuzamos alkalmazása, ezek szinergiájának kihasználása. Ehhez mérten kevesebb
alkalommal és több csatornán keresztül kommunikáltunk és igyekeztünk minőségi tartalmat nyújtani.
A logisztika.hu oldalunk látogatottságát mutatja a táblázat. A 2015-ös kiugróan magas látogatottság az EKÁER
bevezetésével kapcsolatos információhiánynak volt köszönhető. Weboldalunk látogatottsága azonban évről évre
lassú csökkenést mutat. Ez a tendencia azt jelzi számunkra, hogy az oldal megújulása szükséges mind
struktúrájában, tartalmában, mind pedig grafikájának modernizálásában.

Honlap látogatottság
Oldalmegtekintés

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

293 774

269 040

401 768

182 031

145 926

136 201

113 924

Hírlevelek, tömeges kommunikáció: 2019-ben még tudatosabban használtuk ezt a csatornát
és külön ütemezés alapján szólítottuk meg tagjainkat, illetve olvasóinkat. A GDPR rendelet nagyban érintette az e
csatornán folyó kommunikációnkat, feliratkozóink egy részét elvesztettük. 2019-re a megrendezett
eseményeknek és képzéseknek, valamint a felugró ablakos hírlevél-feliratkozásnak köszönhetően sikerült némileg
bővítenünk adatbázisunkat és növelni a hírlevél-olvasók táborát. A levelek ütemezésére és a levél mennyiség
darabszámának csökkentésére igyekeztünk kiemelt figyelmet fordítani az év második felében, mivel több olyan
visszajelzést kaptunk, miszerint túl sok levelet küldünk ki. Az előző évi GDPR és a visszajelzés
következményeként fő marketingeszközzé vált a közösségi média. A későbbiekben bemutatásra kerülő facebook
és linkedin növekedése jól mutatja ez irányú törekvésünket. Összesen 341 különböző hírlevelet, eDM-et vagy
egyéb tömegesen küldött levelet juttattunk el olvasóinkhoz. Az egy akcióra eső kiküldött email szám felülmúlta a
tavalyit, de még a 2017-es értéket is (2016-ban 1080; 2017-ben 1127; 2018-ban 1060; 2019-ben 1207). Ennek oka
lehet a feliratkozók növekedése és a lemorzsolódás csökkenése. A hírlevelek megnyitási arányait, a linkekre való
átkattintások számát részletesen monitorozzuk, aminek segítségével folyamatosan fejleszteni tudtuk a tartalom
menedzselését és a kiküldések időzítését. A hírlevél statisztikákból jól látható, hogy a monitorozás nyomán
történő változtatások sikeresnek tekinthetők, hiszen a kiküldött levelek olvasottsága növekedett 30%-ra (2016-ban
24%; 2017-ben 21%; 2018-ban 29%). A kiküldésre került email aktivitások között olvasottságban magasabb
értéket a Logisztika Napja felhívás (>40 %) és az egyik csütörtöki heti hírlevél (>37 %), alacsonyabb értéket az
egyik képzésre vonatkozó eDM (<19 %) kapott.

Facebook:

2019-ben a Facebook oldalunk látogatottsága tovább

növekedett. Az év során 277 új rajongó csatlakozott a már meglévők mellé.
Idén 254 bejegyzést tettünk közzé, némileg kevesebbet, mint tavaly (2017-ben
160; 2018-ban 263), vagyis 1-2 naponta újdonsággal szolgáltunk rajongóink
számára. A kongresszus és a beszerzési konferencia 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.

5824 követő
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LinkedIn: A 2013 nyarán indított zárt Linkedin csoport egyelőre továbbra
sem mutat életjeleket. Vállalati oldalunkon azonban 2019-re tovább sikerült
növelnünk látogatottságunkat. Ez annak köszönhető, hogy tudatosan
bevonzottuk tagjainkat és ajánlottuk számukra oldalunk követését. 2019-ben
1081-en követték megosztott tartalmainkat, vagyis majdnem 50%-al többen
(2017-ben 509; 2018-ban 733) és 140 bejegyzést tettünk közzé (2017-ben 80,
2018-ban 306), fele annyit, mint tavaly, vagyis 2-3 naponta valamilyen hírrel
szolgáltunk olvasóink számára. Az utóbbi pár évben tudatosan, az online
kommunikáció részeként alkalmazzuk ezt a csatornát, a jövőben pedig tovább
szeretnénk növelni a követők számát, kifejezetten erre irányuló kampánnyal.

Év

Tömegesen küldött

Levelek száma

levelek
2011

197

LinkedIn követők

FB rajongók

száma

száma

127484

-

384
1380

2012

219

178273

-

2013

221

215963

-

2200

2014

272

278401

-

3200

2015

287

442533

-

4300

2016

360

389115

-

4900
5230

2017

398

448763

509

2018

366

388424

733

5526

2019

341

411646

1081

5803
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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

 Logisztikai Híradó
Érdekes témák, főbb cikkek 2019-ből
2019-re a globális gazdasági lassulás volt a jellemző. Az év elején a szállítási kapacitások erőteljes növekedése
volt tapasztalható, ami a gazdasági növekedés csökkenését igazolja.
A különböző felmérésekből az is kiderült, hogy a cégvezetők jelentős része a munka- és szakemberhiány mellett
folyamatos információhiánnyal is küzd. Cégük adatelemzési képességei miatt úgy vélik, hogy még a komoly IT
beruházások ellenére sem jutnak hozzá a vállalkozásuk hosszú távú sikerére és maradandóságára vonatkozó
döntések meghozatalához szükséges átfogó adatokhoz.
Emellett úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia a következő öt évben jelentősen megváltoztatja majd a
cég üzleti tevékenységét.
Magyarország az elmúlt 30 évben több lehetőséget is elszalasztott a gyors gazdasági felzárkózásra.
A digitalizáció most újabb esélyt ad, de ehhez számos ponton kellene változtatni a hazai gazdaságpolitikán és
gondolkodásmódon – tudtuk meg Orbán Krisztián portré alanyunktól, aki az Oriens alapítója és vezérigazgatója,
és a Beszerzési Konferenciánk meghívott előadója volt.
A genfi székhelyű Világgazdasági Fórum 2019-ben is elkészítette átfogó versenyképességi jelentését, amely több,
mint 141 országot fedett le és amelyből megtudhatjuk, hogy Magyarország hol áll a világ versenyképességi
térképén. A 2019-es riport vezérfonala a globális gazdasági lassulás, amely ugyan egyáltalán nem hasonlítható a
korábbi válságokhoz, azonban kétségkívül egy korszak végét jelentik.
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Az MKIK GVI kutatásában a Magyarországon nyilvántartott
foglalkozások automatizálhatóságát vizsgálta és vetette
össze a foglalkoztatottságra vonatkozó adatokkal.
Megmértük Magyarország lean tudását – a felmérés és
minősítési rendszer segíti az eligazodást a lean tudás
birodalmában. A lean utóbbi években bekövetkezett
térhódításának eredményeképpen lean végzettségek és
fokozatok dzsungelje jött létre. E felmérés segített
eligazodni ebben a dzsungelben a vezetőknek és lean
szakembereknek egyaránt.
Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatunk nyertesei
foglalkoztak pl. az optimális készletezési rendszer
kialakításának logisztikai aspektusaival, a magyarországi
közúti áruszállítást végző vállalatok gépjárműparkjuk
megfiatalításának
környezeti
kérdéseivel
vagy
érdekességképpen az XBOX ONE KINECT mozgásérzékelő
szenzorral, mint egy lehetséges mérőeszközzel a
logisztikában.
Szakértőink segítségével írtunk még az automatizált
betegszintű
gyógyszerelésről,
a
hőmérséklet
eltéréskezelésről a gyógyszeripari logisztikában, vagy
éppen a beszerzési pénzügyek, beszállítói finanszíroztatás
kérdéseiről.
Egy kkv is tud mit mutatni címmel bemutattunk egy 100
százalékban magyar tulajdonú vállalatot, aki azt mutatja
meg, hogy űrtechnológia helyett a megfelelő szemlélettel
és a munkaerő megbecsülésével is komoly eredményeket
lehet elérni.

A megjelent írások összesítése
1. szám - 2019. február
2. szám - 2019. április
3. szám - 2019. június
4. szám - 2019. augusztus
5. szám - 2019. október
6. szám - 2019. december

15 cikk
11 cikk
11 cikk
7 cikk
9 cikk
7 cikk

56 oldal
44 oldal
48 oldal
36 oldal
44 oldal
48 oldal

17 / 39

7. Díjak
 Logisztikai Kiválóság Díj
2019. július végéig 4 pályázó jelentkezési lapja és összefoglaló anyaga érkezett
meg a Titkársághoz. A bírálóbizottság (Bohács Gábor, BM; dr. Horváth Annamária,
BGE; 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 három pályázó készítette el és nyújtotta be a teljes pályázati anyagot.
A 2019-es Logisztikai Kiválóság Díjat a Lightware Kft. – „Ellátási stratégiák a
Lightware Kft. értékláncában” című pályamunkája nyerte el. A díjat Gályász Péter,
a Lightware Kft. készletgazdálkodási vezetője vette át a hagyományoknak
megfelelően az MLBKT novemberi éves kongresszusán.

 Az Év Beszerzési Menedzsere 2019
A szeptember 15-ei határidőig három pályázati anyag érkezett. A
Beszerzési Vezetők Klubja vezetősége javaslata alapján az MLBKT
Elnöksége az Év Beszerzési Menedzserének Kerényi Gábor urat, a Magyar
Posta Zrt. beszerzési igazgatóját választotta. A nyertes a díjat az MLBKT
éves kongresszusán vehette át.

 Életműdíj
Az MLBKT Elnökségének döntése értelmében Életmű Díjjal
ismerte el Radó András, a Richter Gedeon Nyrt. 2019 elején
nyugdíjba vonult termelési- és logisztikai vezérigazgató
helyettese odaadó munkáját és hozzájárulását, amellyel a
Társaság tevékenységét a kezdetektől támogatta.
A díjat az MLBKT 27. kongresszusának bankett estéjén adták át.

 Logisztikai Magiszter
2019-ben nem adtunk ki új címet.
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 Az MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázata
A 2019. augusztus végi beadási határidőig 15 (12 MSc és 3 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, ezen belül egy megosztott második helyezést,
valamint az MSc kategóriában 1 pályázó, dolgozata kapott dicsérő oklevelet. A győztes diplomamunkákat a 27.
MLBKT Kongresszusának nyitó plenáris ülésén egy-egy 20 perces előadás keretében mutathatták be a
pályázók. A diplomamunkák összefoglalóját folyamatosan jelentettük meg a Logisztikai Híradó számaiban.
A 2019-es év helyezettjei:

MSC KATEGÓRIA
I. helyezett
Róka Ádám, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Áruforgalmi zsilipek méretezési lehetőségei
koncentrált igénypontok áruellátási rendszerében

II. helyezett - megosztott
Sárdi Dávid Lajos, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Budapesti koncentrált igénypontok city logisztikai
rendszerének matematikai és szimulációs modellje
II. helyezett - megosztott
Donáczi Katinka, Budapesti Corvinus Egyetem
Sales&Operations Planning – A hazai vállalati gyakorlat feltérképezése egy érettségi modell alapján

Dicsérő oklevél
Eckert Márta, Budapesti Corvinus Egyetem
Hatékonyságfejlesztés az irodai folyamatokban

BSC KATEGÓRIA
I. helyezett
Németh Nikolett Ildikó, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Helyettesítő tételek okozta készlet duplikációk elkerülése a gyógyszeriparban
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8. Kapcsolatok
Az MLBKT-t kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere segíti abban, hogy tagjainak minél színesebb és
sokoldalúbb szolgáltatást tudjon nyújtani, segíthessen az üzleti kapcsolatok széleskörű kialakításában, hiszen
tagjaink is számos szektorból és területről érkeznek.
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).
Új együttműködés alakult ki az MVÜK-val (Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége), akikkel és a Táblázat.hu-val,
3 közös eseményt, Ipari Meetup-ot is szerveztünk. Egyelőre az információk közös megosztása, eseményeink
megnyitása egymás tagsága előtt szintjén építjük a kapcsolatot a KSZGYSZ-szel (Környezetvédelmi Szolgáltatók
és Gyártók Szövetsége), valamint a Francia-Magyar Kereskedelmi Kamarával. Az Enterprise Irelandel kialakított
kapcsolat révén hazai és ír vállalatok között segítjük a kapcsolatfelvételt.
A novemberi kongresszuson indítottuk útjára hivatalosan a LEAN & GREEN PROGRAMOT,
melyben a GS1 Magyarországgal és a Holland Királyság Nagykövetségével dolgozunk együtt
annak érdekében, hogy hatékony együttműködést alakítsunk ki a logisztikai szektor képviselői és
partnereik között a kevesebb szennyezéssel járó, fenntarthatóbb jövő érdekében.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2019-ban 12. alkalommal rendezte meg a Szakma Sztár Fesztivált,
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 Némon Zoltán gondozásában. 2019-ben is a 6
döntőst meghívták egy beszélgetésre az MLBKT központjába és mindegyikük 1 éves MLBKT tagságot kapott.
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. A novemberi kongresszus adott helyet egy részletes beszélgetésnek Szertics
Gergellyel (az MI Koalíció szakmai vezetője) arról, hogyan tudunk hozzájárulni a témával kapcsolatos
érzékenyítéshez a logisztikai operáció környékén.

Logisztikai Egyeztető Fórum
A Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2006-ban alakult azzal a céllal, 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 aktív közreműködője. Déri András elnökségi
tagunk ügyvivő szerepkörben vett részt a LEF működésének szervezésében az elmúlt években.
Ebben az évben a LEF kevesebb ülést és programot szervezett, kereste az együttműködés területeit. Az év elején
szervezett találkozón a MAPI munkatársai tájékoztatták a kollégákat az akkor várható EU-s forrásokról és hazai
pályázati lehetőségekről. Mivel kevés megkeresés érkezett az államigazgatástól szakmai anyagok
véleményezésre, szakmai műhely kialakításában gondolkodtak, melyek eredményeit a tagok szakújságjaikon
keresztül publikálnák.
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Az MLBKT-nál történt elnökváltás miatt a LEF soros elnöki tisztségét júniusban vette át Horváth Péter,
Társaságunk elnöke.
A szakmai szervezetek többnyire önállóan jelentek meg több fórumon, mint pl. az ITM-MKIK digitális szakmai
fórumán, ahol tájékoztatást adtak két GINOP pályázat tapasztalatai alapján, miszerint a szállítási és logisztikai
ágazat vállalkozásai jobban küzdenek a digitális lemaradással, mint egyéb szektorok. Ennek megoldásában
fordultak többek között a nonprofit szakmai szervezetekhez. A találkozó következményeként kezdünk dolgozni a
Kamara munkatársaival tájékoztató események szervezésével, többek között a novemberi kongresszuson is,
illetve cikkek megjelentetésével a Logisztikai Híradóban.

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, majd 2019 őszén a Treasurer pozíció
betöltésére kérték fel. Az év során rendszeresen vesz részt fizikai és virtuális elnökségi üléséken. A 2019-es év
kihívásokkal teli volt a nemzetközi szervezet számára, mert költségmegtakarítás céljával átköltöztették a
szervezet székhelyét Angliából Finnországba, új CEO-t neveztek ki az Iroda élére, váratlan elnöki lemondást kellett
megoldani, majd több fordulóban egyeztettek az IFPSM stratégiájának aktualizálásáról.
Áprilisban Kellner Mária elnökségi taggal, az IFPSM-be delegált másik képviselőnkkel közösen vettek részt a
dublini IFPSM Europe találkozón, ahol megismerkedtek az Enterprise Ireland magyarországi képviselőjével is.
Szeptemberben kisebb delegáció képviselte az MLBKT-t az IFPSM World Summit konferencián, ahol az egyik
legsikeresebb előadást, az MLBKT ajánlásában, Nagy-Józsa Dorottya, Y2Y tartotta.

ELA (Európai Logisztikai Szövetség): Az MLBKT 2019-ben is szoros együttműködést
folytatott az Európai Logisztikai Szövetséggel, és több fronton is segítette a munkáját. Kiss
Péter továbbra is tagja volt az ELA Végrehajtó Bizottságának és a Boardnak, és
Pénztárnokként irányította a pénzügyeket. Jelentősen közreműködött az Európai Minősítő
Bizottság (ECBL) ELA-ba integrálásának előkészítésében (a projekt várhatóan 2020-ban
fejeződik be). Sikeresen befejeződött a Logismed projekt, amely a fejlődő észak-afrikai országok számára nyújtott
jelentős támogatást a helyi logisztikai szakemberek képzésével, az Európai Fejlesztési Bank támogatásával,
ennek pénzügyeit is képviselőnk vezette.
Megszerveztük, és folyamatosan kommunikáltuk 2019-ben is a Logisztika Napját április 11-én. A nagy sikert
mutatja, hogy Budapest mellett 14 városban 29 intézmény és vállalat nyitotta meg kapuit a közel 1000 látogató
előtt.
Jelentősen közreműködtünk az Év Projektje ELA díj szervezésében és lebonyolításában, Kiss Péter a zsűri
főtitkáraként irányította a munkát, és Társaságunkat két zsűritag (Báthory Zsuzsanna és dr. Duma László)
képviselte az értékelésben. Sajnálatos, hogy ebben az évben sem sikerült megfelelő aspiráns pályázatot
küldenünk a versenyre.
Képviselőink részt vettek valamennyi jelentős ELA eseményen (Eurolog, Éves közgyűlés, Board ülések, Díjátadó
gála), és a 2020-as Eurolog előkészítésében (amelyet a koronavírus járvány miatt őszre halasztottak).
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9. Tagság
Az MLBKT tagsága az egyéni tagszámokat illetően tovább csökkent az előző évekhez képest, viszont ismét
emelkedett az intézményi tagok száma.
Év

Egyéni tag

Intézményi tag

2019. december 31.

265

110 (263 képviselő)

2018. december 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 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)
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10. Támogatóink 2019-ben
Flextronics International Kft.

MLBKT kiemelt tag

Hungaropharma Zrt.

MLBKT kiemelt tag

ROBOTCENTER

MLBKT kongresszus Gyémánt Szponzor

GAMMA DIGITAL Kft.

MLBKT kongresszus Arany Szponzor

Logi-Store Kft.

MLBKT kongresszus Ezüst Szponzor

Lenze Kereskedelmi Hajtástechnika Kft.

MLBKT kongresszus Szekció Szponzor

SR-Logistic Raktártechnika

MLBKT kongresszus Szekció Szponzor

Webeye Magyarország Kft.

MLBKT kongresszus Szekció Szponzor

Conductive Kft.

MLBKT kongresszus Szekció Szponzor

Transporeon Group

MLBKT kongresszus Szponzor

OGL Hungary Kft.

MLBKT Kongresszus Logisztika Partner

Richter Gedeon Nyrt.

Diplomamunka pályázat támogatása

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

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











1 fő anonim magánszemély
Báthory Zsuzsanna (magánszemély)
Béres Gyógyszergyár Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.
Farnadi Richárd (magánszemély)
Hungaropharma Zrt.
Next Generation Kft.
Robert Bosch Elektronika Kft.
Szántó Lajos (magánszemély)

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

Esemény

Helyszín

Résztvevők száma

2019. január 15.

Beszerzési Tagozat program

Budapest

20 fő

2019. január 23.

Szakképzési Tagozat - Logi-Store előadás (előadó: Somogyi
Budapest
Attila)

22 fő

2019. január 24.

E-Commerce Tagozati program

Budapest

11 fő

2019. január 28.

Beszerzési tagozat - BVK megbeszélés

Budapest

5 fő

2019. január 28.

Logisztikai Szolgáltatói Tagozat évindító ebéd

Budapest

2019. február 5.

Ipari Beszállítói Meet-up, együttműködésben az MVÜK-val és
a Táblázat.hu-val

Budapest

2019. február 11.

Forecasting Tagozat

Budapest

14 fő

2019. február 13.

Gyógyszeripari Tagozat program

Budapest

42 fő

2019. február 19.

Lean tagozati program

Budapest

14 fő

2019. február 25.

Raklap munkacsoport

Budapest

11 fő

2019. február 28.

Robert Bosch Elektronika Kft. vállalatlátogatás

Hatvan

31 fő

2019. március 11.

Logisztikai Szolgáltatói Tagozat - évindító beszélgetés

Budapest

10 fő

2019. március 19.

Lean tagozati program - "Lean alapok" tréning

Budapest

18 fő

2019. április 10.

Ipari Beszállítói Meet-up, együttműködésben az MVÜK-val és
a Táblázat.hu-val

Budapest

2019. április 11.

Gyógyszeripari Tagozat - BUD Cargo látogatás - Logisztika
Napja

Budapest

2019. április 11.

Logisztikai Szolgáltatói Tagozat - Budapest Airport
Terminál

Budapest

26 fő

2019. április 25.

Lean Tagozat - vállalatlátogatás - FESTO AM

Budapest

19 fő

2019. április 25.

Oktatói Tagozat - Károli Gáspár Református Egyetem Ipar
4.0 - jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok című
konferencián történő részvétel

Budapest

2019. május 8.

MLBKT Közgyűlés

Budapest

32 fő

2019. május 16.

Logisztikai Szolgáltatói Tagozat találkozója

Budapest

10 fő

2019. május 20.

Lean Tagozat - Lean a közoktatásban

Budapest

6 fő

2019. május 21.

Gyermelyi Zrt. vállalatlátogatás

Gyermely

27 fő

2019. május 21.

Szoftveres Megoldások Tagozat - alakuló ülés

Budapest

13 fő

2019. május 29.

E-commerce tagozati program

Budapest

14 fő

2019. május 29.

Logisztikai Szolgáltatói Tagozat

Budapest

12 fő

2019. június 13.

Gyógyszeripari Tagozat program

Budapest

18 fő

2019. június 20.

CLAAS vállalatlátogatás

Törökszentmiklós

19 fő

2019. július 10.

Beszerzési tagozati program Beszerzés és a sales kapcsolata

Budapest

10 fő

2019. július 16.

Logisztikai Szolgáltatói Tagozat

Budapest
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2019. szeptember 03.

Univer vállalatlátogatás

Kecskemét

29 fő

2019. szeptember 03.

Rendkívüli közgyűlés

Budapest

24 fő

2019. szeptember 19.

Logisztikai Szolgáltatói Tagozat

Budapest

11 fő

2019. szeptember 25.

Ifjúsági Tagozat programja - Coca Cola

Budapest

24 fő

2019. szeptember 26.

Gyógyszeripari Tagozat program - zárt

Budapest

25 fő

2019. október 3.

HELL Energy vállalatlátogatás

Szikszó

28 fő

2019. október 8.

Forecasting Tagozati megbeszélés

Budapest

5 fő

2019. október 9.

Ifjúsági tagozati program - Auchan

Budapest

18 fő

2019. október 16.

Lean tagozat - vállalatlátogatás - Coca Cola

Dunaharaszti

13 fő

2019. október 16.

Logisztikai Szolgáltatói Tagozat - találkozó

Budapest

16 fő

2019. november 13-15.

27. MLBKT kongresszus

Siófok

609 fő

2019. november 20.

Ifjúsági tagozati program - Robert Bosch - Vécsey Balázs

Budapest

12 fő

2019. november 27.

Ipari Beszállítói Meet-up, együttműködésben az MVÜK-val és
a Táblázat.hu-val

Budapest

2019. november 27.

Oktatói Tagozat - GS1 Magyarország: GS1 kódok és
felhasználási területük, szabványok szükségessége

Budapest

11 fő

2019. november 27.

BVK Mercedes vállalatlátogatás

Kecskemét

16 fő

2019. december 4.

Ifjúsági tagozati program - Gyorséttermi logisztika

Budapest

14 fő

2019. december 6.

Logisztikai Szolgáltatói tagozat - évzáró találkozó

Budapest

9 fő
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BESZERZÉSI VEZETŐK KLUBJA
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

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

Vezetőség:

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

PROGRAMOK:
2019. április 23.

Kibővített vezetőségi ülés, Fundamenta Központ

2019. május 15.

Interaktív beszerzési konferencia, Fundamenta Központ

2019. augusztus 29.

BVK klubdélután

2019. november 14.

MLBKT őszi kongresszus/ beszerzési szekciók:

2019. november 27.

-

Beszerzés régiós csapatban szekció

-

Hatékonyságnövelés az indirekt beszerzésben szekció

-

Beszállítói piaci egyensúly és egyensúlytalanság

Mercedes vállalatlátogatás

A vezetőség az év során 5 alkalommal ülésezett

EGYEBEK
Az Év Beszerzési Menedzsere díjat Kerényi Gábor, a Magyar
Posta Zrt. beszerzési igazgatója nyerte el, Az Év Beszerzési
Csapata cím idén nem került kiosztásra.
A Tagozat több tagja közreműködik az MLBKT és a
Budapesti Corvinus Egyetem Beszerzési menedzsment
szakirányú továbbképzésében.
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BESZERZÉSI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezetők:

Vas András
Vas Mária, FESTO

CÉLOK
Az újjáalakult MLBKT Beszerzési 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:
2019. január 15.

Workshop
– Előadó: dr. Gelei Andrea, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
A beszerzési szakmát az elmúlt évitizedekben számos kihívás érte. A legfontosabb
kihívások között szokták számon tartani a globalizáció mellett a termékek egyre rövidülő
életciklusát és innovációs tartalmának növekedését.
Ezek a kihívások a szakmát állandó változásra, fejlődésre ösztönzik. jelentős változás a
beszállítói kapcsolatoknak az ún. versengve együttműködő (angolul co-opetitive)
menedzsmentje, azaz a versenyeztető és az együttműködő kapcsolati jellemzők vegyítése a
beszállítói kapcsolatok kezelése során.
De hogyan lehetséges ennek az első pillanatra fából vaskarikának tűnő koncepciónak a
megvalósítása?

2019. július 10.

Hogyan manipulálnak bennünket az üzleti partnereink?
– Előadó: Korbely Viktor, a Südy Consulting Kft. értékesítési vezetője
Fair trade, összefogás, sharing economy, win-win üzletek, sustainable relationship…. azt
gondolja, hogy az üzleti élet már letisztult, a Compliance pontot tett a piszkos módszerek
végére? Biztos ebben? Korbely Viktor a Südy Kft. értékesítési vezetője, trénere választ ad a
fenti kérdésekre.
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E-KERESKEDELMI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Hosszú Csilla, ügyvezető, Sprinter Futárszolgálat Kft.

CÉLOK
Jobban megérteni azt, hogy mire van az e-kereskedelmi üzletnek szüksége, mivel tudja őket támogatni a
logisztika, hogyan változnak a piaci elvárások, miben tudunk mi alkalmazkodni ehhez, ugyanakkor mi az ami a
logisztikától jön input az e-kereskedők felé, annak érdekében, hogy sokkal zavartalanabbul menjen az
együttműködés (számtalan példa van erre)

ESEMÉNY
2019. január 24.

Alakuló ülés

2019. május 29.

Tagozati találkozó

2019. november 13.

MLBKT Kongresszus – szekció (a tagozat 2019-ben alakult)
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FORECASTING TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Mondovics János, ügyvezető, Bonitat Kft.

CÉLOK
 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

ESEMÉNY
2019. február 11.

SEWS-CE Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12., BILK L2-es épület)
A Sumitomo Electric Industries a világ 14. legnagyobb autóipari beszállítója (forrás: PWC),
melynek egyik magyarországi leányvállalata, a SEWS-CE Kft, elektronikai komponensek
(ECU, biztosítékdoboz) és kábelkorbács komponensek (konnektorok, terminálsaruk)
gyártásával és disztribúciójával foglalkozik.
A program:
A SEWS-CE tevékenységének áttekintése (Sumitomo termékportfólió, az autóipari ellátási
lánc, Tier1, Tier2, TierX beszállítói szerep nehézségei)
Előadó: Dömötör Gábor (10perc)
Az értékesítés és az előrejelzés tervezésének folyamata a SEWS-CE-nél (különös tekintettel
az autóipari ágazat sajátosságaira és a használt tervezési sotware-kre
Előadó: Dömötör Gábor (15perc)
AddOne Demand Planner bemutatása egy példán keresztül (előnyei, igényhierarchia,
forecast kalkulációs logika – különböző statisztikai formulák, együttműködés az értékesítési
irodákkal, disaggregation, terv-tény adatok könnyű összehasonlítása, hátrányai)
Előadó: Dömötör Gábor (25perc)
Enterprise Supply Planning moduljának használata a SEWS-CE-nál. Egy rövid elméleti
bevezető után több gyakorlati példán keresztül bemutatjuk, hogyan működik a vállalat új
MRP agya
Előadó: Kurucz Tamás (25perc)
Workshop/Eszmecsere (vezeti: Mondovics János) – 30 perc
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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.
CÉLOK
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 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 Tagozat működése szempontjából a 2019-es év nagyon sikeresnek mondható, bővelkedett eseményekben és
programokban az alábbiak szerint:

ESEMÉNYEK
2019. február 13., Béres Székháza

4 beszállítónak/partnernek adtunk lehetőséget a bemutatkozásra:
GEFCO / Hungarolabor / Tempix / European Pharma Hub Kft.

2019. április 11., Liszt Ferenc repülőtér

Logisztika napja – BUD Cargo látogatás

2019. június 13. Pfizer-MOM irodaház

E számlázás a gyógyszeriparban

2019. szeptember 26., Hungaropharma

EDI a Hungaropharmánál

2019. november 13., Siófok, Hotel Azúr

Szekció az MLBKT 27. kongresszuson tagozati szekció – E-megoldások a
gyógyszer nyomonkövetésben
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IFJÚSÁGI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Szilágyi Attila

Tagozatvezető helyettes:

Görbe Polina

Vezetőségi tagok:

Németh Nikolett (toborzás)
Csobolya Patrik és Kapocsi Mónika (vállalatlátogatás)

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

ESEMÉNYEK

2019. szeptember 25.

Mi olyan bonyolult ezen? Logisztikai feladatok a Coca-Cola HBC-nél
Előadó: Barla-Szabóné Illés Nóra, Coca-Cola HBC, Country logistics manager

2019. október 9.

Auchan – Hatékonysági projektek menedzselése a gyakorlatban
Előadó: Tóth Veronika, Hatékonyság Igazgató, Auchan Magyarország Kft.

2019. november 20.

Logisztikai feladatok a Bosch TMC-nél
Előadó: Vécsey Balázs (Vice President - Robert Bosch Kft. Transport Management
Center)

2019. december 4.

A gyorséttermek gyors logisztikája
Előadó: Haiman Ferenc, a Quick Service Logistics Hungaria Bt. cégvezető
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LEAN TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

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

A tagozat projektvezetői:

Bereczki Gábor, Festo Kft.
Fésüs Norbert, Kaizen Pro Kft.
Gedei Erika
Müller Péter
Szabó Balázs

ALAPVETŐ CÉL
Logisztikusok, vezetők és cégtulajdonosok számára közelebb hozni a lean szemlélet gyakorlati alkalmazását. Ennek
érdekében szervezzük az üzemlátogatásainkat, előadásainkat, workshopjainkat, erősítjük kapcsolatainkat más
tagozatokkal és tagokkal és szervezzük az éves Kongresszuson a lean szekciót.

ESEMÉNYEK
Workshop - Folyamatábrázolás a folyamatfejlesztésben
2019.02.19-én tartottuk az első eseményünket,
mely a Folyamatábrázolás a
folyamatfejlesztésben címet viselte. A
workshopot a tagozat két munkatársa: Fésüs
Norbert és Nika Tamás tartottak. A vállalati
erőfeszítések jellemzően egy-egy
tevékenységre, csoportra, munkára
fókuszálnak. A rendszer harmonizált működése
ritkábban kerül fókuszba. Az eseményen egy
olyan módszer gyakorlati alkalmazását
mutattuk be, amivel ezt a hiányosságot lehet
hatékonyan kiküszöbölni. Az alkalom alatt
sikerült mindenkit igazán megmozgatni és a
hangulat is jó volt.

Előadás – Lean alapjai
2019.03.19-én a Lean Tagozat két tagja,
Bereczki Gábor és Nika Tamás a lean alapjairól
tartottak előadást a szép számban
megjelentek számára a Király utcai székhelyen.
Az alkalom során a történelmi pillanatokon
keresztül igyekeztünk megmutatni a
gondolkodásmódot, az egyes elveket és
néhány módszert. A valamilyen leanes dolgot
megvillantva, nehéz helyzetekben sikerrel
zároló sztorik nem csak az adott szakmai
részleteket mutatták be, hanem annak azt a
nyereséget is, amit a folyamatfejlesztéssel el
lehet érni.
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Itt szeretném kiemelni a 2019-es év első alkalmának lebonyolításában résztvevő tagozati munkatársak áldozatos és
odaadó munkáját, ugyanis mindkét
rendezvényt egy komoly kellemetlen helyzet
előzte meg.
Üzemlátogatás - Festo
2019.04.25-én a Festo óbudai gyárába
szerveztünk üzemlátogatást.
Megismerhettünk jó néhány ipar 4.0-s
megoldás mellett a még készülő automatizált
magasraktárt, egy félautomata gyártószigetet,
majd az összeszerelő részen jó néhány leanes
megoldást mutatott be a Bereczki Gábor, a
Festo munkatársa. Betekintést nyertünk az 5S
rendszerükbe, a különböző típusú kanban
rendszereikbe, a cella rendszerű gyártásba,
termelés kiegyenlítésbe és a
problémamegoldó módszereik használatába
is. Igen tartalmas üzemlátogatás volt.

Üzemlátogatás – Coca-Cola
2019.10.16-án a Coca-Cola HBC Hungary
Kft.-nél voltunk üzemlátogatáson. A beérkező
alapanyagok kezelésének folyamatától kezdve
a termelésen át a késztermék raktározást és
kiszállítási területét is megismerhettük. Ezek
mellett a vállalatnál használt leanes eszközök,
az elmúlt évek automatizálási projektjeibe is
bepillantást nyerhettek az alkalmon
résztvevők. Az exkluzív látogatásért cserébe a
tagozatunk vállalta, hogy egy párnapos
folyamatfejlesztési workshopban BarlaSzabóné Illés Nóra rendelkezésére áll.

Kongresszus – Lean szekció
2019.11.13-án az éves Kongresszuson
megszerveztük a lean szekciót. Előadóink
közül, akik elfogadták, azokat a
felkészítésükben támogattunk. A 4 előadást
Kosztolányi János konferálta. Ezekről részletes
beszámoló jelent meg a Logisztikai Híradó
decemberi számában. Említésre méltó viszont
az érdeklődők száma. Szerencsére csupán
egy-két szék maradt üresen, viszont a sorok
mögött is állt körülbelül 20 ember, ami a
várakozásainkat felülmúlta. Szintén örömteli
volt, hogy az emberek jó része az utolsó
előadás után is ott maradt még beszélgetni
egy fél óra erejééig.
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A korábban kipróbált fejlesztéseink, mint az előadók felé mutatott visszaszámláló óra és az előadások videó felvétele
idén is megvalósításra került. A korábban kipróbált lean kvíz helyett viszont idén kérdőívet töltettünk ki, melyet kb. 20
embertől vissza is kaptunk. Nagyon hasznos és értékes információkat nyertünk belőlük. Ilyen volt például a tagozati
események hosszával kapcsolatos visszajelzés. Tradicionális okokból a kora esti időszakban tartunk 2-3 órás
előadásokat, workshopokat. Most viszont kiderült, hogy ennél jobban érdekelné az MLBKT tagjait egy fél- vagy
egésznapos rendezvény.

Tréning – Teljes folyamatszemlélet
Workshop – Deák Tibor Szakkollégium
2019.12.16-án a Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Karának Deák Tibor
Szakkollégiuma kérte fel az MLBKT Lean
Tagozat tagjait egy gyakorlat orientált program
megtartására. Az eseményen részt vett Gedei
Erika, Szabó Balázs és Nika Tamás. Az alkalom
elején a lean alapjairól, majd a teljes
folyamatszemléletről részletesebben esett szó,
végül pedig egy csoportos folyamatfejlesztési
gyakorlatot megcsináltak a lelkes hallgatók.

B őv ü l é s
Küzdöttünk több nehézséggel, ezzel együtt 4 sima tagozati eseményt, 1 kongresszusi szekciót és 1 külső eseményt
sikerült megszervezni. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a tagozat csapata bővült, most már a kiemelkedően
magasnak számító 6 fő áll a szervezés mögött, ami igazán örömteli fejlemény. A növekedett létszám új feladatokat és
lehetőségeket is nyújt. A kommunikáció és a koordinálás jelentős feladattá vált a csapaton belül, továbbá a munkatársak
egyéni fejlődésére is fordítunk figyelmet. Igazán izgalmas elgondolni, hogy milyen lehetőségek állnak egy ilyen érdeklődő
és elkötelezett csapat előtt.
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LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Ódor Gergely, OGL Hungary Kft.

Tagozatvezető-helyettes:

Kiss Nikoletta, Palmsped Cargo 2009 Kft.
Perlaky Zoltán, Glabs/Colibree Design & Development Kft.

CÉLOK
A tagozat célja, hogy fórumot teremtsen a szállítmányozási és logisztikai szolgáltatói tevékenységet folytató vállalatok
szakemberei számára az iparspecifikus szakmai és logisztikai kérdések megvitatására és a tapasztalatok cseréjére.
Fő célja, hogy semleges keretet biztosítson a szolgáltatók és megbízóik számára a közös irány kialakítására.
További cél, hogy jobban megismerjük egymás tevékenységét és azok kihívásait a kölcsönös előnyt szolgáló hatékony
konszenzus elérése érdekében.
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 logisztikai igények és lehetőségek összehangolására.
ESEMÉNYEK
● 2019. január 28.

Évnyitó tagozati ebéd

● 2019. március 11.

Tagozati találkozó

● 2019. április 11.

A Logisztika Napja

● 2019. május 16. és 29.

Tagozati találkozó

● 2019. július 16.

Tagozati találkozó

● 2019. szeptember 19.

Tagozati találkozó

● 2019. október 16.

Tagozati találkozó

● 2019. november 13-15.

Éves kongresszuson szekció szervezése

● 2019. december 6.

Évzáró közös program
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OKTATÓI TAGOZAT
VEZETŐSÉG
Tagozatvezető:

Dr. Nagy Judit, PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Vezetőségi tagok:

Dr. Pónusz Mónika, PhD, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem

CÉLOK
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 MLBK tagok számára 2019-ben:

ESEMÉNYEK
2019. április 25.

Az MLBKT Oktatói Tagozata meghívta tagjait a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságés Vezetéstudományi Intézetének jubileumi, „Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és
válaszok” c. konferenciájára, ahová több tagozati tag (BME, SZE, BCE, KRE) is bejelentkezett
konferenciaelőadással. Az esemény jó alkalmat teremtett az egymás kutatómunkájával való
ismerkedésre.

2019. november 14.

Az Oktatói Tagozat az MLBKT éves kongresszuság már hagyományosan a szerda délutáni
programban kapott lehetőséget, ahol a „Picking megoldások az FMCG iparágban” című
szekciót szerveztük meg. A tartalmas két óra során néhány, elsősorban FMCG vállalatok által
alkalmazott jó gyakorlat megismerését követően, kerekasztal beszélgetésen fejtették ki
véleményüket a felkért szakemberek. A szekciót sikeresnek értékeltük, telt házzal, 65 fő
részvételével futott.

2019. november 27.

A GS1 Magyarország 2 órás tréningjén vehettek részt a tagozati tagok és más jelentkezők.
Megismerkedtük a szabványok szükségességével, jelentőségével, az alapvető GS1 kódokkal
és felhasználási területükkel. A résztvevők a képzés folytatását kérték, amire 2020-ban
szeretnénk is lehetőséget biztosítani.

2020-ra tervezett programok/események:


GS1 tréning: a novemberi bevezető előadás után a visszajelzésekből egyértelműen kiderült, folytatni szeretnék az
oktató kollégák és más érdeklődők azonosítási rendszerekkel, szabványokkal való megismertetését, tudásuk
elmélyítését. Tervezett időpont: 2020. március vége (elhalasztva).



Könyvbemutató: 2019-ben, illetve a közelmúltban megjelent publikációk, szakkönyvek, könyvek, e-tananyagok
bemutatása. Tervezett időpont: 2020. június



Oktatói tagozat önálló szekciója a Kongresszuson. Tervezett időpont: 2020. november, szerda délután.
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SZAKKÉPZÉSI TAGOZAT
Tagozatvezető:

Némon Zoltán

Tanulói tagozat, amelynek 30 tagja a Belvárosi szakgimnázium tanulója.

CÉLOK
Az OKJ-s oktatás keretében „Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző” szakképzésben résztvevő tanulók számára
ismeretterjesztés a gyakorlati megoldásokról.
Ennek keretében, mint az MLBKT tagjai részt vehetnek minden olyan rendezvényen, amelyet a társaság szervez
(üzemlátogatások, tagozati ülések).

ESEMÉNYEK

A programokon előadások útján a logisztikai gyakorlat egy-egy területének bemutatása:
 Kis Gábor a hatvani Bosch termelési rendszeréről
 Szalma Botond a vízi fuvarozásról



Kecskés Katalin a GS1 azonosítási rendszeréről (2 alkalommal)

 Somogyi Attila raktározási rendszerekről
 Tüske Zsuzsanna a vámkezelés gyakorlatáról
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SZOFTVERES MEGOLDÁSOK TAGOZAT
Tagozatvezetők:

Bakos Dániel, LLP Hungary Kft.
Perlaky Zoltán, Officium Kft.

CÉLOK
Tagozatunk az MLBKT tagjainak logisztikai folyamataikban felmerülő problémáira nyújt szoftveres
megoldásokat. Több éves piaci ismerettel és szakértői tapasztalattal rendelkező cégeket és oktatási
intézményeket tömörítő szakmai csoport vagyunk. Tagozatunkban megjelenik a felsőoktatási tudásbázis, a
startup, a KKV és a multinacionális cégek szakmai tudása, mely teljes ismeretet nyújt cég mérettől és működési
modelltől függetlenül az MLBKT tagjai számára. Célunk, hogy aki érdeklődik szoftveres vagy egyéb logisztikai
megoldások irányában, azokat meghallgatjuk, és megoldási javaslatokat nyújtunk. További célunk, hogy az
MLBKT tagjait érzékenyítsük a szoftveres megoldások irányába.

ESEMÉNYEK
Március 20.

1. találkozónk: megalakulásunk részleteinek kidolgozása, az Alapító Tagok rögzítése

Május 21.

2. találkozónk: tervezett megalakulási dátum

Szeptember 23.

3. találkozónk: a Tagozat tényleges, bejegyzett MLBKT Elnöksége részéről jóváhagyott
megalakulása

November 13.–15.

MLBKT Kongresszuson a Tagozatunk népszerűsítése, ebéd és személyes találkozók
keretében, valamint promóciós anyagunk terjesztésével a résztvevők között.

38 / 39

MELLÉKLET 2.
2. ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK
2019. január 29.

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

MLBKT tagdíjak
Az MLBKT 2018-as várható pénzügyi eredménye és 2019-es sarokszámok
Kongresszusi fő gondolatok – szabad ötletelés
LEF aktuális
Tájékoztató néhány aktuális tagozati fejleményről
Egyebek

2019. március 7.

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

MLBKT-BCE szakirányú továbbképzéseinek jövője és lehetséges irányok
LEF ügyek
Titkársági munkaügyek
Mesterséges Intelligencia Platform és hatásai
Tagozati fejlemények
Egyebek

2019. április 9.

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

Új munkatársak bemutatkozása
Beszámoló az MLBKT 2018. évi tevékenységéről
Az MLBKT Közhasznúsági jelentése
Javaslat az alapszabály módosítására
Beszámoló az EUROLOG konferenciáról
Az MLBKT Kongresszus előkészületei
Egyebek

2019. május 28.

1)

3)
4)
5)
6)
7)

Az MLBKT új elnökének megválasztása (az előzetes javaslatok alapján döntés a
választási folyamatról vagy az elnök személyéről)
További feladatok meghatározása az alapszabállyal és az SZMSZ-szel kapcsolatban
(munkacsoport felállítása)
A LEF-fel kapcsolatos feladatok és cselekvések eldöntése
Tájékoztatás a tagdíjemelés bevezetésének elhalasztásáról
Tájékoztatás a kongresszusi szervezési munkáról
Tájékoztatás a tagozati működés szabályzat átdolgozásának szükségességéről
Egyebek

2019. június 20.

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

A tagozati kérdésekről
Néhány felvetés a díjakról
Az alapszabály és SZMSZ módosítás, rendkívüli közgyűlés kérdése
Rövid tájékoztatás a képzési tevékenységről
LEF fejlemények
Egyebek

2019. szeptember 3.

0) Új elnökségi tagok bemutatkozása
1) Elnökségi tagok részvétele a díjakban
2) Az Etikai Bizottság mandátumának megerősítése
3) Szervezeti formák az MLBKT-n belül munkacsoport beszámolója
4) Az SZMSZ megalkotásának következő lépései
5) A tagi felmérés eredményeiről
6) Rövid tájékoztató a féléves pénzügyi eredményekről
7) Egyebek

2019. október 29.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

MLBKT Díjak
SZMSZ-szel kapcsolatos elnökségi működési változtatások
Tájékoztatás a Q3 eredményekről
Tájékoztatás az MLBKT kongresszusról és néhány társasági eseményről
Tájékoztatás a Lean & Green projektről és a hármas együttműködés elfogadása
Tájékoztatás a CSAOSZ-szal történő együttműködési lehetőségekről
Tájékoztatás a trieszti kikötő projektről
Tájékoztatás a Mesterséges Intelligencia Koalícióban folyó tevékenységről
Egyebek

2019. december 10.

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

MLBKT Kongresszus értékelése
Javaslatok az SZMSZ 1. változatára
Tájékoztatás folyó projektekről
MLBKT Díjak 2020
Jövő évi tervek
Egyebek

2)
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