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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI:  
 
 

Név: Vécsey Balázs 

 

Beosztás: Ügyvezető 

Intézmény: Robert Bosch Kft. 

Szakterülete: Logisztika, beszerzés, management 

Egyéb: Év Logisztikai vezetője - MLBKT 
 

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

2007 – 2009 Robert Bosch Power Tool Kft. Miskolc – Logisztikai igazgató 

2010 – 2012 Robert Bosch Power Tool Kft. Miskolc – Beszerzési igazagtó 

2012 – 2014 Robert Bosch Power Tool LLD Mount Prospect, USA – Gyártási és ellátási lánc igazgató 

2014 – 2020 Robert Bosch Kft. Budapest – Európai Logiszikai Központ vezető 

2021 -             Robert Bosch Kft. Budapest – Gazdasági ügyvezető igazgató 

2021 -             Robert Bosch Kft. Budapest – magyarországi Bosch csoport létesítménygazdálkodásért felelős vezetője  
 
 

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

- A miskolci logisztika rendszer és folyamatok felépítés (Lean logisztika: PULL, Leveling, cross-dock, ship to line, 
direkt sortöltés) 

- A miskolci beszerzési stratégia kialakítása (beszállító szám csökkentés, beszállítók lokalizálása, 
beszállíófejlesztés) 

- Bosch Európai Logisztikai központjának a létrehozása 

- Logisztikai kiválósági díj 2010 – MLBKT 

- Év Logisztikai vezetője díj 2018 – MLBKT 

Szakmai sikerek mellett a legnagyobb motivációm és egyben elismerés is, vezetőként a kollégák támogatása, 
kompetenciájuk fejlesztése, motivációjuk hosszú távon történő fenntartása. 

 

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

2010-ben kerültem kapcsolatba az MLBKT-val és az elmúlt 12 évben kisebb megszakításokkal, de folyamatosan 
igyekeztem résztvenni a társaság életében. 

A szállítmányozási tagozat vezetésének is tagja vagyok alapítás óta, próbálom a Gergő munkáját a lehető 
legjobban segíteni. 

Az Év Logisztikai Vezetője díj zsűrijének a tagja voltam az elmúlt 3 évben. 

Volt szerencsém több ízben előadóként az MLBKT rendezvényein résztvenni. 
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

A logisztikai és beszerzési szakma széles körben való megismertetetése, a fiatalok számára bemutatni az 
előnyeit, orientálni, illetve a már dolgozó kollégák támogatása, fejlődésüknek a segítése. 

Fontos feladatnak tartom, hogy minél több a logisztikai vagy beszerzési pályát vállasztó fiatalhoz eljussunk és 
számukra is érdekes, izgalmas témákat tudjunk nyújtani. Nem csak a fiatalok körében, hanem általában is 
fontosnak gondolom a tagozat népszerűsítését. 

Emellett a képzéseken keresztül hozzájárulni, elmélyíteni a szakmai kompetenciákat, új ismerettel bővíteni a 
kollégák tudását. 

Továbbá közös platformot teremteni az iparág különböző szereplőinek (egyetem, gyártó, szolgáltató, állam), ahol 
a szakma fő kihívásait, irányait és jövőjét, átfogóan és konstruktívan egyeztetni lehet.   

A logisztikai és beszerzési szakma inspiráló és innovatív szereplőjének lenni, ami megkerülhetetlen, hiteles, 
véleményt és stratégia irányt formáló. 

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

Azt gondolom, hogy először mindenképpen szeretném részletesebben és mélyebben megismerni a társaság 
vízióját, stratégiáját, programját, hogy a lehető leghaszosabb módon tudjak hozzájárulni a közös céljainkhoz. 

Az elmúlt 22 évben szerzett tapasztalataimmal szeretnék aktívan résztvenni a társaság további fejlődésében. 

A társaság népszerűsítésében, illetve a tagozat további bővítésével kapcsolatos témában szívesen dolgoznék. 

Szeretém a tapasztalataimat megosztani a képzési rendszerrel kapcsolatban is, hogy minél jobban a piaci 
igényeket követve fejlődjön. 

 

 

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? 

Innováció fókuszban. 
"Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail." --Harold R. McAlindon 
 
 


