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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Gelei Andrea 

  

Beosztás: Egyetemi tanár 

Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem 

Szakterülete: Ellátásilánc-menedzsment, logisztika 

Egyéb: MLBKT alapító tag, Magyar Vámügyi Szövetség tag, Egyetemért emlékérem (2021) 
 

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

Egyetemi pályafutás: 

Az egyetemi diploma megszerzése után közvetlenül a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem el 
dolgozni, azóta is ez a munkahelyem. Pályafutásomat a Vállalatgazdaságtan Tanszéken kezdtem, 
mely Intézetté alakulásakor alapító tanszékvezetője lehettem az Ellátási Lánc Menedzsment 
Tanszéknek. jelenleg a tanszék egyetemi tanára vagyok. tevékenységem fontos része olyan 
szakirányú továbbképzési szakok kidolgozása és gondozása, melyek a szakemberek továbbképzésént 
tűzik ki célul. Legújabb ilyen jellegű posztgraduális képzés az Adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment, 
melyet az MLBKT-val közösen dolgoztunk ki, és stratégiai partnerségben gondozunk. 

MLBKT-nál végzett tevékenység: 

Az MLBKT alapító tagja, az alapítást követő években titkára voltam. Megtisztelés számomra, hoy 
2008-tól az Elnökség tagja lehettem, 2014-től Oktatási Alelnöke.  

Akadémiai aktivitás: 

2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Bizottságának tagja vagyok. 2012-től az MTA 
Gazdálkodástudományi Bizottság tagja és titkára 2016-ig. Ezt követően 2022-ig az MTA 
Közgyűlésének választott képviselője voltam. 2021-től a Gazdálkodástudományi Bizottság alelnöke 
vagyok, az Ipar- és Vállalatgazdaságtan szakmai területekért felelek. 

 
 

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

Már többször elmondtam, de most is igaz: 

Nagyon jó érzéssel tölt el, amikor úgy érzem, a hallgatókkal sikerül megszerettetni a témakört és 
felkelteni érdeklődésüket. Különösen büszke vagyok, ha mindez angol nyelvű képzés keretei között 
történik.  

Arra is büszke vagyok, és jó érzéssel tölt el, amikor kiemelkedő felkészültségű logisztikai 
menedzserekkel olyan szakmai beszélgetést folytathatok, amiből én rengeteget tudok tanulni, de 
egyben az az érzés is kialakul bennem, hogy talán ők is tanultak valamit tőlem. Meggyőződésem, hogy 
szakmánk csak a gyakorlat és az elmélet közöti folyamatos párbeszédre alapozva tud fejlődni. 
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3.  Mióta ismeri az MLBKT-t? Milyen programokon, tevékenységekben, képzésekben vett már esetleg részt? 

Mint említettem, alapító tagja vagyok a Társaságnak. Szakmai hátterem miatt kezdetektől elsősorban 
az MLBKT oktatási tevékenységének fejlesztésébe kapcsolódtam be, de a kongresszus 
szervezésében is aktívan részt szoktam venni. 

Az elmúlt években megalapításra került Oktatási Munkacsoport vezetőjeként nem csak az oktatással 
és az Ifjúsági, valamint Oktatói Tagozattal kapcsolatos kérdésekbe is bevonódtam, de részt vehettem 
a Logisztikai Kiválóság Díj fejlesztésének és menedzsmentjének folyamatában.  

 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

Az elmúlt évtizedekben a szakma sokat fejlődött, és ebben megítélésem szerint az MLBKT-nak is 
jelentős szerepe volt, és lesz is, hiszen: 

- Olyan platform, mely hatékonyan tudja támogatni az információ- és tudásmegosztást. 

- Olyan közösség, mely szakmai, de emberi élményekhez és tapasztalatokhoz is hozzásegíti tagjait.  

- Olyan szervezet, mely értékalapú, szakmailag igényes tagjai révén példaértékű munkát végez. 

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

Újraválasztásom esetén ezeken a területeken dolgoznék a továbbiakban is. 

 

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 

Mint említettem korábban, az elmúlt években alelnökként az Oktatási Munkacsoportot vezettem.Új 
eredménye a csoportnak az Alumni Mentorprogram kidolgozása és elindítása. Ezekhez az 
eredményekhez a munkacsoport minden tagja hozzájárult. Mégis szeretnék néhány csapattagot név 
szerint is kiemelni, és ezúton is megköszönni elkötelezettségüket, idejüket, munkájukat: Kis Gábor, 
Sélley Sándor és Stréer Valéria. Kiss Péternek pedig a Logisztikai Kiválóság Díj háttérmunkájának 
összefogását köszönöm, és azt, hogy segíti díjazottjainkat az ELA pályázati folyamat során. 

 

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

 

Nincs annál praktikusabb, mint egy jó elmélet! 

 

 


