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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Kardos Péter  

 

Beosztás: Ügyvezető Igazgató 

Intézmény: SSI-SCHÄFER Systems International Kft 

Szakterülete: Intralogisztika, Raktártechnológia, Automatizáció 

Egyéb:  
 

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

Az elmúlt 23 évben a logisztikát, raktártechnikát kiszolgálói oldalon képviseltem, hiszen első körben anyagmozgató gépek és 
megoldások magyarországi képviseletét vezettem, majd 2015-től, az intralogisztikai piac meghatározó szereplőjének 
magyarországi képviseletének vezetőjeként, nagy szerepet vállalok, vállalunk a logisztika, intralogisztika, raktári 
automatizáció technológiájának modernizációjában. Több piacvezető technológiai beruházást valósítottunk meg, mindig 
törekedve a vevői igények, lehetőségeik és a, technológiai sokszínűség mentén való kiszolgálására. 

Dolgoztam magyar magántulajdonossal rendelkező cégnél és multinacionális vállalkozásnál is, így széles rálátásom van a 
vállalkozások üzleti megközelítésére és érdekeire, érdekeinek érvényesítési területeire.  
 
 

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

Ha egyet kéne választani, akkor évekkel ezelőtt, életre hívtuk a magyarországi targoncavezetők versenyét, ahol nem 
csak teret adtunk a hazai logisztikai szakterület fontos elemeinek számító targoncások, játékos versengésére, de 
hozzájárultunk a szakma megítélésének javításához, szakmai színvonalának, munkabiztonságának emeléséhez. 

Természetesen, minden olyan technológiai fejlesztés életre hívása és kivitelezénagy szakmai siker, ahol az adott 
partnerünk, érdemi és valós piaci sikereket tudott, tud elérni az általunk tanácsolt, tervezett, kivitelezett projektekkel. 

 

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

Több mint 10 éve ismerem a szervezetet. Eddig valamennyi, általam irányított, vagy képviselt céggel jelen voltunk 
rendezvényeken, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, kiállításokon.  

 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

Olyan szakmai fórum és platform megteremtését, ahol a szakmában tevékenykedő szakemberek kapcsolatot találnak 
egymással, a szakmai felügyeletekkel, törvényalkotókkal, szakhatóságokkal. Ezen keresztül, feladata továbbá a 
rendszeres továbbképzések és követendő gyakorlatok bemutatása ugyanúgy, ahogy a törvényi szabályzások 
felülvizsgálata és változtatásaik kezdeményezés, valamint az üzleti területen a szabályozások kialakítására 
vonatkozó javaslatok megfogalmazása és képviselete. Fontos feladata további az aktuális piaci trendek figyelése és 
a széleskörű tájékoztatás megteremtése.  
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5.  Megválasztása esetén, mely területeken és miként tervez hozzájárulni az MLBKT céljai eléréséhez?  

Az intralogisztikai, raktárautomatizálási területen a duális képzések, esettanulmányok fejlesztésében, 
összehangolásában kívánnék hathatós szerepvállalást. Egyetemeket működtető alapítványokkal szerveznék 
közvetlen kommunikációt, melyen keresztül a közép- és felsőfokú képzésben nagyobb hozzáadott értékű, 
mindennapjaink tapasztalatait integráló képzési fejlesztést szorgalmaznék. Szoros iparági, képviseleti konzultációt 
terveznék szakhatóságokkal a jelenlegi szabályozás áttekintésére, annak változtatási igényének feltérképezésére, a 
szakmai szervezetek és a szabályozásokat alkalmazó vállalkozások képviselőivel, hogy egységes, átláthatóbb, 
tisztább, racionálisabb környezet jöjjön létre. 

 

 

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 

Nem voltam tagja. 

 

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

Csinálj rajongókat az ügyfelekből, és vezesd sikerre az üzleti partnereket! 

 

 


