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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Urbán Attila 

   

Beosztás: Ellátási Lánc Menedzsment vezető 

Intézmény: CLAAS Hungária Kft 

Szakterülete: Logisztika 

Egyéb: Év logisztikai menedzsere 2013 - MLBKT 
 

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

Pályakezdésem óta a CLAAS alkalmazásában vagyok. 

 

Az elmúlt években az alábbi feladatokat kaptam: 

-2012 – jelenleg – Ellátási Lánc Menedzsment vezető (CLAAS Hungária Kft.) 

 

-2010 – 2011 – Összeszerelőüzem üzemvezető (CLAAS Hungária Kft.) 

 

-2005-2009 – Operatív Beszerzés vezető (CLAAS Industrietechnik GmbH, Németország) 

 
 
 

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

Első helyre mindenképp az MLBKT-tól 2013-ban nekem ítélt Év Logisztikai Menedzsere díjat teszem. Ezzel 
elsősorban a csapatomra és közvetlen környezetemre vagyok büszke, hiszen a siker soha nem egyéni. 

 

Őszintén örülök és büszke vagyok arra, hogy 2020-2021-es időszakban részese lehettem egy gyárfejlesztési 
projektnek, amiben a logisztikai folyamatok és eszközök fejlesztése döntő szerepet játszott egy fejlett 
gyártórendszer kialakításában.  

 

Fontos még 2018-2019-ből egy „turn around” projekt, aminek keretében erősen leromlott teljesítmény KPI-okat 
sikerült nagyságrendileg javítani vevői és beszállítói folyamatok fejlesztésével. Az eredmények jelentős vállalati 
fejlődést hoztak pénzügyi és szervezeti dimenziókban is. 

 

 

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

Pontos dátumot nem tudok, de nem sokkal szakmai pályafutásom kezdete után – 2000 – volt szerencsém 
inputokat kapni a társaság publikációiból logisztikai szolgáltatások és stratégiai tervezés témakörökben. 

 

Az elmúlt években kollégáimmal rendszeres és aktív résztvevője vagyok a kongresszusnak 
vállalatlátogatásoknak, küldöm a csapatomat képzésekre (pl. készlettervezés, vámszakmai ismeretek, EKAER, 
másoddiploma) illetve szervezek látogatást vállalatunknál. 
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

-Üzleti és szakmai kapcsolatok építésének plattforma 

 

-Iránymutatás – operatív, napi szinten és távlatok feltárásában is – szakmabelieknek és a szakmához 
kapcsolódóknak 

 

-Folyamatos lehetőség biztosítása szakmai fejlődésre 

 

-Szakmai érdekképviselet  

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

-Aktív részvétel a kongresszus bonyolításában (Előadás, szekcióvezetés) 

 

-Rendszeres részvétel elnökségi üléseken 

 

-Igyekszem támogatni az alelnöki területek munkáját 

 

-A szervezet bemutatása, megismertetése potenciális érdeklődők számára – pl. egyetemi előadás 

 

-Vállalatlátogatás biztosítása a CLAAS-nál 

 

-Aktív részvétel a Logisztikai Szolgáltatói tagozat munkájában 

 

 

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 

-Előadás a kongresszuson 

 

-Szekcióvezetés a kongresszuson 

 

-Év Logisztikai Menedzsere bírálóbizottsági tag / Részvétel bírálati szempontrendszer frissítésében 

 

-Vállalatlátogatás biztosítása a CLAAS-nál 

 

-Rendszeres részvétel elnökségi üléseken 

 

-Logisztikai Szolgáltatói Tagozat alapító tag 

 

 

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

A munkánk talán soha nem volt még olyan erős sikertényező a vállalatok életében, mint most és középtávon ezt 
nem látom változni. 

 

 


