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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Horváth Péter 

 

Beosztás: Supply chain manager 

Intézmény: Hirsch Porozell Kft. 

Szakterülete: 
raktározás, disztribúció, vevőszolgálat, FMCG, beszerzés, 
gyártástervezés, logisztikai tanácsadás, szerződéses logisztikai 
szolgáltatás, logisztikai informatikai rendszerek 

Egyéb: LEF (Logisztikai Egyeztető Fórum) társelnök 
 

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

Pannontej Zrt., logisztikai vezető 

•vevőszolgálat, késztermék raktározás, belföldi disztribúció 

 

Sole-Mizo Zrt., logisztikai igazgató 

•vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, beszerzés, tejbegyűjtés 

 

Szentkirályi Ásványvíz Kft., logisztikai igazgató 

•vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció 

 

Barabás Téglakő Kft., Logisztikai vezető 

•vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, gyártástervezés 

 

Ice Solution Kft., logisztikai vezető 

•szerződéses logisztikai szolgáltatás, ügyfélszolgálat, raktározás (fagyasztott, száraz) 

 

Hirsch Porozell Kft., Supply chain manager 

•vevőszolgálat, számlázás, raktározás, disztribúció, beszerzés, gyártástervezés 

 
 
 

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

A Bonafarm cégcsoport két meghatározó vállalata (Pick, Sole-Mizo) közös belföldi disztribúciós rendszerének 
létrehozása. 

 

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

A 2000-es évek elején ismerkedtem meg az MLBKT-val és tevékenységével. Eleinte leginkább az éves 
kongresszusokon, a későbbiekben számos különböző, számomra érdekesnek ígérkező vállalatlátogatáson, és 
offline-online eseményen is részt vettem. Magam nem vettem részt képzéseken, de több különböző 
munkahelyemen, több munkatársamat is lehetőségem volt nagyon gyakorlatias és hasznos képzésekre 
benevezni. 
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

A hazai ellátásilánc szakemberek számára egy életteli szakmai közösségi tér biztosítása, építkezve az elmúlt 30 
évben elért eredményekre, megvalósult célkitűzésekre, egészséges mértékben elegyítve azokat a digitális 
korszakban felnövekvő fiatal generációk igényeit is szem előtt tartó újszerű szolgáltatásokkal, programokkal. 

 

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

A járványügyi helyzet új, és eddig nem tapasztalt mértékű kihívások elé állította az MLBKT-t. Több különböző 
informatikai fejlesztés indult meg a társaságunknál, amelyek a megváltozott környezetben való helytállásunkat 
hivatottak szolgálni, és különösen fontosak abból a szempontból is, hogy hatékonyan elérjük a digitális 
korszakban szocializálódott fiatal szakmai generációt is. Egy másik nagy és megkerülhetetlen kihívás, amely az 
ellátási láncok környezetünkre gyakorolt káros hatásaival függ össze, amivel minden felelősen gondolkodó 
logisztikai szakmai szervezetnek foglalkoznia kell. A logisztikai szakma helyzeténél, és környezetre gyakorolt 
hatásánál fogva fokozott a felelősségünk a szűkebb és tágabb környezetünk megóvására irányuló szakmai- 
környezetvédelmi törekvések, együttműködések előkészítésére, kialakítására és népszerűsítésére vonatkozóan. 
Megválasztásom esetén alapvetően előbbi területek fejlesztését, valamint a kapcsolódó projektek megvalósítását 
szeretném támogatni a rendelkezésemre álló eszközökkel, erőforrásokkal, illetve további lépéseket kívánok tenni 
az elnökségi munka hatékonyságának növelése, a társaság ismertségének, elismertségének, a logisztikai 
szakmán belüli népszerűségének gyarapítása terén. 

 

 

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 

A most leköszönő elnökségben az elnöki posztot töltöm be. Ez az elnökségi ciklus kihívásokkal teli, rendkívüli 
időszakkal esett egybe a pandémia következtében, amely gyökerestül forgatta fel az addigi megszokott 
működésünket. A jelenlegi tisztségemben az elnökség munkájának irányítása, valamint az operatív ügyvezetéssel 
történő összehangolása volt az elsődleges feladatom, ami a nagymértékben megváltozott helyzet miatt 
esetenként rendkívüli erőfeszítéseket kívánt. 

 

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

Nincs külön logisztikai szakembereknek szóló specifikus üzenetem, mert az igazán fontos dolgok iparágaktól 
független érvényességgel bírnak (egy hosszú mondatba sűrítve): 

„…Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézül tör 
előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói, aki síkra száll a 
nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcseit, s ha derekas teljesítménye dacára 
végül mégsem arat sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és hidegszívűekkel, akik 
nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget.” 

Theodore Roosevelt 

 


