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A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Dr. Tamás Péter 

 

Beosztás: dékánhelyettes, intézetigazgató egyetemi docens 

Intézmény: Miskolci Egyetem 

Szakterülete: logisztikai rendszerek szimulációs vizsgálata, lean folyamatfejlesztés 

Egyéb: 
MLBKT, MLE, LEI és a GTE szervezetek tagja, fontosabb elismerések: MTA MAB- Takata 
Tudományos Díj, ME kiváló kutatója, konzulense 

 

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

 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán Műszaki Menedzser szakon 2006-ban szerzett 
diplomát. 2012-ben védte meg PhD értekezését anyagáramlási rendszerek, logisztikai informatika tématerületen. 
2011-től egyetemi adjunktus, 2016-től egyetemi docens, 2017-től a Gépészmérnöki és Informatikai Kar gazdasági 
és fejlesztési dékánhelyettese, 2019-től a Logisztikai Intézet intézetigazgatója, 2020-tól a Terplán Zénó 
Szakkollégium elnöke, majd 2021-től az MLBKT Logisztika 4.0 tagozatának egyik alapítója, vezetője. Munkássága 
során jelentős oktatási- és kutatásszervezési tapasztalatra tett szert. A lean folyamatfejlesztő szakmérnök és 
specialista szakirányú továbbképzési szakok Miskolci Egyetemen való elindításának kezdeményezője, 
szakfelelőse, valamint a logisztikai mérnöki BSc képzés keretében indított lean folyamatmérnök specializáció 
felelőse. Több hazai és nemzetközi kutatási projekt menedzselésében, megvalósításában meghatározó szerepet 
vállalt (pl. Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, UMi-TWINN projekt, Audi Hungaria Zrt részére végzett 
kutatások, stb.). Hazai- és nemzetközi konferenciák szervezőbizottságának tagja. Számos kitüntetés birtokosa, 
melyek közül kiemelendő az MTA MAB – TAKATA Tudományos Díj, valamint a kiváló kutatói és konzulensi 
elismerések.  

 
 

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

PhD dolgozat elkészítése és sikeres megvédése. Dolgozat címe: Vizsgálati módszer elméleti megalapozása és 
kidolgozása a késztermék raktározási tevékenység kiszervezésére 

 

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

2013-tól ismerem az MLBKT-t, melynek számos tagozati és központi eseményén vettem már részt. Az MLBKT 
Logisztika 4.0 tagozata vezetőjeként több esemény szervezésében vállaltam meghatározó szerepet. 

 

 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

Rendezvények lebonyolításával a szakmai kapcsolatok kialakítását és/vagy erősítését, valamit képzések 
elindításával a korszerű logisztikai megoldások terjesztését. 
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5.  Megválasztása esetén, mely területeken és miként tervez hozzájárulni az MLBKT céljai eléréséhez?  

Az MLBKT oktatásfejlesztési tevékenységében, valamint a tagozatok közötti munka elősegítésében szeretnék 
aktív szerepet vállalni. Továbbá fontosnak tartom az MLBKT vidéki régiókban történő aktivitásának erősítését. 

 

 

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 digitalizáció és a hálózatosodás új hatékonyságnövelési lehetőségeket teremt valamennyi vállalat számára, 
ezért a logisztikai innováció szerepe a jövőben felértékelődik. 

 

 


