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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Szabó András 

 

Beosztás: Logisztikai vezető  

Intézmény: Tyco Electronics Hungary Kft 

Szakterülete: Logisztika (Szállítás, raktározás, DC management, Management) 

Egyéb:  
 

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

2006-tól töltöm be a Tyco Electronics Hungary Kft (autóipar) logisztikai vezetői pozícióját. Ez egyben az esztergomi gyár 
management tagságát is magában foglalja. 

Az elmúlt 16 évben a logisztika „normál” napi folyamatain felül a következő tevékenységek jelentették csapattagként 
vagy csapavezetőként a munkásságot: 

-SAP implementáció 

-LEAN (TEOA) alapú szervezet és folyamatszervezés 

-Szállítmányozási rendszer optimalizációja 

-Intralogisztika átalakítása TE Esztergomban (milkrun, e-kanban, pull rendszerek) 

-EMEA intralogisztikai fejlesztések támogatása 

-EMEA Logistics footprint optimalizáció támogatása (DC fejlesztések) 

-Tálent menedzsment, mentorálás 

-Szakmai előadáskon meghívott előadó/ levezető elnök 

 

2016-2017 külső telephelyen gyártási tevékenység megszervezése és ami integrált a szervezett felépítését, az operáció 
áthelyezését „minifactory” koncepcióban  

2017-    Vevőspecifikus disztribúciós center implementálása és üzemeltetése Aradon (RO) külső szolgáltató 
igénybevételével / Operation leader of ARAD DC pozícióban 

2017-2019 MLBKT-Corvinus postgraduláris képzés keretében Ellátási Lánc Menedzsment 

2019- automatizálási projektek intralogisztikai területen   
 
 
 

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

Az intralogisztika gyári megreformálása Esztergomban több ütemben (jelenleg is zajlik ehhez kapcsolódó 
jelentős projekt) illetve 6 hónap alatt egy regionális DC beindítása a tervektől a napi működésig, úgy, hogy az első 
év végére már a cégcsoporton belül elvárt sztenderdeket meghaladó eredmények hozott az elosztóközpont. 

Meghívott előadóként rendszeresen részt veszek a Corvinus Egyetem oktatási programjában, és ez különösen 
motiváló a számomra. 

Az elmúlt években a szervezeten belül „kinevelt” és azóta szép szakmai sikereket elért (és nem csak közvetlen 
logisztika területén) kollégáim száma szintén büszkeséggel tölt el. 
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3.  Mióta ismeri az MLBKT-t? Milyen programokon, tevékenységekben, képzésekben vett már esetleg részt? 

2007-től kezdetben vállalati majd később egyéni tagként veszek részt az MLBKT életében. 

Éves kongresszusokon vagyok aktív résztvevő (előadóként és/vagy kerekasztal beszélgetéseken meghívottként) 

2017-2019 MLBKT-Covinus postgraduláris képzés keretében Ellátási Lánc Menedzsment (kiváló minősítés) 
képesítést szereztem. 

A 2021-ben indult MLBKT-s szervezésű Mentoring programban Mentorként vállalok szerepet. 

Aktív támogatója vagyok az MLBKT Ifjúsági Tagozatának. 

 

 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

Az elméleti tudás és annak gyakorlati megvalósításának találkozási pontja és a kettő közötti szinergia 
megteremtésének a fóruma kell, hogy legyen az MLBKT.  A két pont közötti széles szakmai spektrumon keresztül 
biztosítson lehetőséget az egyénnek a szakmai kapcsolatok kiépítésére, ápolására, az elméleti tudás bővítésére, 
annak gyakorlati megvalósítására különböző vállalatoknál. A nemzetközi (pl. akár ösztöndíjjak) és vállalati 
kapcsolatokat mélyítésén keresztül pedig a szakmai utánpótlásnevelést támogatását emelném ki, ami az MLBKT, 
a vállalatok, az egyének szempontjából és Magyarország gazdasági érdekeit is szem előtt tartva segítené, hogy a 
kedvező geopolitikai elhelyezkedés ténylegesen kiaknázásra kerüljön. Ezt mind az Ifjúsági Tagozat 
támogatásával mind a Mentor programban való részvételemmel már aktívan elősegítem. 

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

Az Egyetemek, az MLBKT és a termelő vállalatok közötti híd szerepének a betöltése.  

Az elméleti és gyakorlati tudás közelítésének gördülékenyebbé tétele.  

Nemzetközi vállalatlátogatások szervezése (mivel ezek a távolság miatt több napos események lehetnek, kiváló 
lehetőség a szakmai és személyes együttműködések elmélyítésére) 

Az eddig megszerzett szakmai és menedzsment ismereteimet és a természetemből fakadó agilitásomat az 
Elnökség mindennapi munkájában továbbá a rendezvények megszervezésének támogatásában is kiválóan 
tudnám alkalmazni.  

 

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 

 

 

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

A rendszer optimumát keresd, de ne lepődj meg azon, ha szembesülsz vele, hogy a rendszer optimuma nem 
egyenlő az alrendszerek egyéni teljesítményeinek maximumával. Szinte minden úgy működik, mint egy 
vitorláshajó. Ha nincs szeled, nem haladsz, ha túl nagy a szél, vagy alkalmatlan a csapatod, akkor 
megsemmisülhet a hajód.  De ha megtanulod kezelni az elemeket, felismered a jeleket, kiváló csapatot építesz, 
gyakorlatot szerzel különböző helyzetekben (a vizen nincs két egyforma nap) akkor ez kifizetődik, és 
felejthetetlen élményekben lesz részed.   

 

 


