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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Csicsmann Péter 

 

Beosztás: ügyvezető  

Intézmény: Next Generation Hungary Kft.  

Szakterülete: 
Vám-jövedék és termékdíj szakértő, projekt és 
kockázatmenedzsment   

Egyéb: MLBKT, Felelősök klubja alapító tag, 
 

 1.  
Kérjük, röviden ismertesse szakmai munkásságát: milyen területeken, iparágakban, beosztásban 
tevékenykedett az elmúlt 5-10 évben: 

Az elmúlt 24 évben szinte ugyanazon a szakmai területen dolgoztam, ami alapvetően a vámügyeket jelenti. 
Pályakezdőként, mint vámügyintéző tevékenykedtem, ami igen hamar kibővült a kapcsolódó szakterületekkel, 
úgy, mint jövedék, környezetvédelmi termékdíj, NETA, AEO és a későbbiekben az EKAER majd a projekt és 
kockázatmenedzsment.  

 

Az elmúlt 10 évben az alapvető szakmai munkavégzés és az abban történő fejlődés hozta magával a különböző 
szintű vezetői feladatok ellátását, így Manageri feladatokat láttam el, mely munkavégzés kiegészült tanácsadói, 
szakértői, oktatási és üzleti tevékenységgel is.  Ilyen minőségemben vezettem, irányítottam komplex tanácsadói 
csapatot, illetve az ország különböző pontjain található vámügyintézői egységek, csoportok szakmai és operatív 
feladatait.  Az új kihívások jegyében ezt követően pedig e területek üzleti ügyeivel és azok fejlesztésével 
foglalkoztam úgy, mint a meglévő és új ügyfelekkel történő kapcsolattartás, szerződések, ajánlatok, pályázatok és 
az ezekhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátása. E feladataimat, mint Business Development és Senior 
Manager láttam el.  

 

Az elmúlt 5 évben új fordulatott vett az életem, mivel a korábban elért szakmai és üzleti sikerekre alapozva, az új 
kihívások keresése jegyében alapítottam meg saját cégemet. A szakterület változatlan maradt, így továbbra is a 
vám és kapcsolódó szakmai feladatokkal foglalkozom kibővítve a cégvezetői teendőkkel.  A cégben 
ügyvezetőként és szakértő- tanácsadóként dolgozom. Mivel a stratégiai tanácsadástól kezdve a napi 
operációban történő közreműködésig  koplex szolgáltatást nyújtunk így számos iparággal kerültünk kapcsolatba. 
Ezek között megtalálható az elektronika (szórakoztató és mobil technológia), autó, gépgyártás, logisztika, 
szerződéses logisztika, szállítmányozás, gyógyszer, energetika, élelmiszer, kereskedelem. A kkv-tól a 
multinacionális vállatokig nagyon színes a megbízói kör.  
 
 

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

A munkatársaimmal együtt és az Ő általuk elért sikerekre vagyok a legbüszkébb. Csapatban gondolkozunk és 
dolgozunk, a sikereinket pedig megbízóink elégedettségében és pozitív visszajelzésiben mérjük.  

 

3.  Mióta ismeri az MLBKT-t? Milyen programokon, tevékenységekben, képzésekben vett már esetleg részt? 

 

Több mint, 12 évre tekint vissza a személyes kapcsolatom az MLBKT-va és közel 10 éve lesz annak, hogy első 
előadásomat is megtarthattam a Kongresszuson, ami nagyszerű élmény volt számomra. Az eltelt évek alatt 
számtalan eseményem vettem részt valamilyen minőségben. A kedvenceim azonban a vállalatlátogatások és a 
Tagozati rendezvények, mivel azokon mindig lehet tanulni, illetve bepillantást nyeri a különböző iparágban 
tevékenykedő vállalatok mindennapjaiba.   
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

 

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

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

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

 

5.a  
Ha Ön már az előző időszakban is tagja volt az MLBKT Elnökségének, mutassa be mely területeken fejtett ki 
aktív tevékenységet, mi volt a hozzájárulása az előző évek eredményeihez 

Elnökségi tagként részt vettem a regionalitás és tagi szolgáltatások alelnöki területek munkájában majd az 
utóbbit 2015-től vezettem, mint alelnök.  

Alelnökként az alábbi események szervezésében és lebonyolításában vettem aktívan részt az elmúlt időszakban: 

2014.11.13. XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában,- Kockázatkezelés és Kockázatmenedzsment 
szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.  

2014.11.13.  XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában – az Év Logisztikai Menedzsere díj győztese 
Gerencsér Szilárd volt a jelöltem és támogatottam  

2015.01.05. MLBKT EKÁER munkacsoport alapító tag 

2015.04.14. „EKÁER az alapokon túl” című konferenciája – moderátor  

2015.04.16. Logisztika napja- részvétel a Debreceni Repülőtéren rendezett eseményen, mint előadó ( A vám, mint 
versenyelőny) és az MLBKT nevében köszöntő  

2015.06.11. MLBKT minikonferencia Eger – moderátor  

2015.06.23. MLBKT –titkárság: SZMSZ, alapszabály, etikai kódex, kiválósági díj és kommunikációs szabályzat 
előterjesztésének elkészítésében történő közreműködés 

2015.09.30. MLBKT Debreceni minikonferencia – moderátor  

2015.10.15. Szolnoki Gazdasági Fórum – moderátor  

2015.11.13. XXIII. MLBKT Kongresszus  Tour de logisztika - Bűnök és bűnözők – eltusolt ügyek a logisztikában 
szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.  

2016.04.19. MLBKT UVK konferencia – szervező és moderátor  

2016.04.21. Logisztika napja  - Szolnoki Gazdasági fórum – szakmai moderator 

2016.11.11. XXIV- MLBKT Kongresszus Ütemváltás Ipar 4.0. S.O.S. avagy a túlélés a logisztikája szekció 
megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.  

2016.11.19 MLBKT Raklap munkacsoport létrehozásban történő közreműködés   

2017.02.28. MLBKT Logisztikai Szolgáltatók Tagozat  létrehozásban történő közreműködés   

2017.09.10. MLBKT I. Focikupa – rendezvény moderátor  

2017.11.16. XXV. MLBKT Kongresszus Smart logisztika: a változó világrend hatása az ellátási láncokra, SMART 
ellátási rendszerek és trendek I. szekció vezetői feladatok ellátása 
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2018.11.14. XXVI. MLBKT Kongresszus Összekapcsolt ellátási láncok: Biztonsági kérdések szekció aminek a 
szervezési és vezetési feladatait is elláttam  

2019.03.01. Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium pályaválasztási 
rendezvényén képviseltem a Logisztikai szakirányt az MLBKT nevében 

2019.11.13-14. XXVII. MLBKT Kongresszus Digitális láncreakciók: E-kereskedelmi szekció – előadó, Nem 
mindennapi logisztika szekció – szekcióvezető   

2020.05.22 Motiváló üzenetek MLBKT LinkedIn 

2021.04.15. BIREG bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás hírlevél 

2021.06.29. BIREG ITM tájékoztató hírlevél  
2021.12.18. BIREG fejlmények  hírlevél  

2020-2022- Részvétel a tagságért és a szolgáltatásokért felelős alelnöki munkacsoportokban. 

2020-2022- Részévetel  Logisztikai Szolgáltatói Tagozat munkájában  

2020-2022 – Részvétel az E-kereskedelmi Tagozat munkájában  

 

 

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

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

 

 

 


