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A 2022-es elnökség választás jelöltlistája 
 
 

 
1. Chikán Attila egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem 

2. Csicsmann Péter tulajdonos ügyvezető Next Generation Hungary Kft.  

3. Fülöp Szabolcs ügyvezető Trans-Sped Kft. 

4. Gábor Zsolt ügyvezető ProcurCon Kft. 

5. Dr. Gelei Andrea egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika és Ellátási 
Lánc Menedzsment Tanszék 

6. Horváth Péter logisztikai vezető Ice Solution Kft. 

7. Kardos Péter ügyvezető igazgató SSI-SCHÄFER Systems International Kft. 

8. Kellner Mária ellátási lánc igazgató Béres Gyógyszergyár Zrt. 

9. Kovács Ákos ügyvezető igazgató EKOL Logistics Kft. 

10. Kócza Zsuzsanna üzletfejlesztési vezető DHL Supply Chain Magyarország Kft. 

11. Lajkó Ferenc ügyvezető DigiLog Consulting Kft. 

12. Sélley Sándor supply chain manager Grundfos Manufacturing Hungary 

13. Szabó András logisztikai vezető Tyco Electronics Hungary Kft. 

14. Szalma Botond vezérigazgató Plimsoll Zrt. 

15. Dr. Tamás Péter dékánhelyettes, intézetigazgató 
egyetemi docens Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet 

16. Tüske Zsuzsanna tulajdonos ügyvezető J&J Center Kft. 

17. Urbán Attila Ellátási Lánc Menedzsment 
vezető CLAAS Hungária Kft. 

18. Vécsey Balázs ügyvezető igazgató Robert Bosch Kft., Budapest 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Chikán Attila 

 

Beosztás: Igazgató 

Intézmény: BCE Versenyképesség Kutató Központ 

Szakterülete: Vállalatgazdaságtan, logisztika 

Egyéb: egyesületi tagság, díjak, stb. 
 

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

54 éve vagyok a Corvinus Egyetem (illetve jogelődjei) munkatársa, jelenleg professor emeritus, 30 éve az MLBKT 
társelnöke. 
A Richter Gedeon Nyrt. FB elnöke, több vállalat vezető testületeiben való működés. 

 

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

A Nemzetközi Beszerzési és Ellátás Menedzsment Társaság elnöki tiszte. MTA tagságom.   

 

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

A megalakulása óta. Részt vettem valamennyi kongresszuson és számtalan más eseményen 

 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

A szakmai ismeretek és etika magas szintre emelése 

 

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

A társaság tevékenységének szervezése 

 

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 

Részvétel a társaság stratégiai irányvonalának meghatározásában, a tervek megvalósításában 

 

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

Vezérelje tevékenységét a minőségi munka, korrektség és humánum. 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Csicsmann Péter 

 

Beosztás: ügyvezető  

Intézmény: Next Generation Hungary Kft.  

Szakterülete: Vám-jövedék és termékdíj szakértő, projekt és 
kockázatmenedzsment   

Egyéb: MLBKT, Felelősök klubja alapító tag, 
 

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

Az elmúlt 24 évben szinte ugyanazon a szakmai területen dolgoztam, ami alapvetően a vámügyeket jelenti. 
Pályakezdőként, mint vámügyintéző tevékenykedtem, ami igen hamar kibővült a kapcsolódó szakterületekkel, 
úgy, mint jövedék, környezetvédelmi termékdíj, NETA, AEO és a későbbiekben az EKAER majd a projekt és 
kockázatmenedzsment.  
 
Az elmúlt 10 évben az alapvető szakmai munkavégzés és az abban történő fejlődés hozta magával a különböző 
szintű vezetői feladatok ellátását, így Manageri feladatokat láttam el, mely munkavégzés kiegészült tanácsadói, 
szakértői, oktatási és üzleti tevékenységgel is.  Ilyen minőségemben vezettem, irányítottam komplex tanácsadói 
csapatot, illetve az ország különböző pontjain található vámügyintézői egységek, csoportok szakmai és operatív 
feladatait.  Az új kihívások jegyében ezt követően pedig e területek üzleti ügyeivel és azok fejlesztésével 
foglalkoztam úgy, mint a meglévő és új ügyfelekkel történő kapcsolattartás, szerződések, ajánlatok, pályázatok és 
az ezekhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátása. E feladataimat, mint Business Development és Senior 
Manager láttam el.  
 
Az elmúlt 5 évben új fordulatott vett az életem, mivel a korábban elért szakmai és üzleti sikerekre alapozva, az új 
kihívások keresése jegyében alapítottam meg saját cégemet. A szakterület változatlan maradt, így továbbra is a 
vám és kapcsolódó szakmai feladatokkal foglalkozom kibővítve a cégvezetői teendőkkel.  A cégben 
ügyvezetőként és szakértő- tanácsadóként dolgozom. Mivel a stratégiai tanácsadástól kezdve a napi 
operációban történő közreműködésig  koplex szolgáltatást nyújtunk így számos iparággal kerültünk kapcsolatba. 
Ezek között megtalálható az elektronika (szórakoztató és mobil technológia), autó, gépgyártás, logisztika, 
szerződéses logisztika, szállítmányozás, gyógyszer, energetika, élelmiszer, kereskedelem. A kkv-tól a 
multinacionális vállatokig nagyon színes a megbízói kör.  
 
 

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

A munkatársaimmal együtt és az Ő általuk elért sikerekre vagyok a legbüszkébb. Csapatban gondolkozunk és 
dolgozunk, a sikereinket pedig megbízóink elégedettségében és pozitív visszajelzésiben mérjük.  

 

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

 
Több mint, 12 évre tekint vissza a személyes kapcsolatom az MLBKT-va és közel 10 éve lesz annak, hogy első 
előadásomat is megtarthattam a Kongresszuson, ami nagyszerű élmény volt számomra. Az eltelt évek alatt 
számtalan eseményem vettem részt valamilyen minőségben. A kedvenceim azonban a vállalatlátogatások és a 
Tagozati rendezvények, mivel azokon mindig lehet tanulni, illetve bepillantást nyeri a különböző iparágban 
tevékenykedő vállalatok mindennapjaiba.   
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

 
Az ellátási láncokhoz kapcsolódó valamennyi szakterületét képviselő szakemberek közösségének építését, 
különös tekintettel a jövő nemzedékére, a fiatalokra, dolgozókra és diákokra egyaránt. E szakmai közösségen 
belül a tudás és információ átadását, megosztást. A különböző korszakokon és trendeken átívelően biztos 
pontként kell megmaradnia e szakmai közeg számára, úgy, hogy mindeközben megtartja alapvető értékeit és 
törekszik megfelelni a kor kihívásainak. Értéket teremt az által, hogy elismeri és díjazza a szakmai kiválóságokat 
és lehetőséget nyújt az emberi és szakmai kapcsolatok kialakítására, építésére és fenntartására. 

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

Megválasztásom és az új elnökség bizalma esetén folytatni kívánom megkezdett munkámat. Az elkezdet közös 
belső munkánk melynek végső célja az, hogy az MLBKT ahogyan eddig is, a jövőben is a logisztikai szakmai 
szervezetek között meghatározó, véleményformáló és mértékadó maradjon. Természetesen mindezt úgy, hogy 
közben a kor kihívásainak, a tagok elvárásainak és igényeiknek a legmesszebbmenőkig meg tudjon felelni. A 
közösen elkezdett feladatok jóval túlmutatnak egy elnökségi cikluson és alapvetően szükségesek ahhoz, hogy a 
szervezet az elvérásoknak megfelelően tudjon működni, hiszen csak abban az estben képes érdemi lépéseket 
tenni stratégiai céljainak elérése érdekében. Munkám folytatásával kívánok hozzájárulni közös céljaink 
eléréséhez. 

 

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 

Elnökségi tagként részt vettem a regionalitás és tagi szolgáltatások alelnöki területek munkájában majd az 
utóbbit 2015-től vezettem, mint alelnök.  
Alelnökként az alábbi események szervezésében és lebonyolításában vettem aktívan részt az elmúlt időszakban: 
2014.11.13. XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában,- Kockázatkezelés és Kockázatmenedzsment 
szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.  
2014.11.13.  XXII. MLBKT Kongresszus Kapcsolatok hálójában – az Év Logisztikai Menedzsere díj győztese 
Gerencsér Szilárd volt a jelöltem és támogatottam  

2015.01.05. MLBKT EKÁER munkacsoport alapító tag 
2015.04.14. „EKÁER az alapokon túl” című konferenciája – moderátor  
2015.04.16. Logisztika napja- részvétel a Debreceni Repülőtéren rendezett eseményen, mint előadó ( A vám, mint 
versenyelőny) és az MLBKT nevében köszöntő  

2015.06.11. MLBKT minikonferencia Eger – moderátor  
2015.06.23. MLBKT –titkárság: SZMSZ, alapszabály, etikai kódex, kiválósági díj és kommunikációs szabályzat 
előterjesztésének elkészítésében történő közreműködés 
2015.09.30. MLBKT Debreceni minikonferencia – moderátor  
2015.10.15. Szolnoki Gazdasági Fórum – moderátor  
2015.11.13. XXIII. MLBKT Kongresszus  Tour de logisztika - Bűnök és bűnözők – eltusolt ügyek a logisztikában 
szekció megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.  
2016.04.19. MLBKT UVK konferencia – szervező és moderátor  

2016.04.21. Logisztika napja  - Szolnoki Gazdasági fórum – szakmai moderator 
2016.11.11. XXIV- MLBKT Kongresszus Ütemváltás Ipar 4.0. S.O.S. avagy a túlélés a logisztikája szekció 
megálmodása és kivitelezése teljes körűen, a témafelvetéstől egészen a moderálásig.  
2016.11.19 MLBKT Raklap munkacsoport létrehozásban történő közreműködés   

2017.02.28. MLBKT Logisztikai Szolgáltatók Tagozat  létrehozásban történő közreműködés   
2017.09.10. MLBKT I. Focikupa – rendezvény moderátor  
2017.11.16. XXV. MLBKT Kongresszus Smart logisztika: a változó világrend hatása az ellátási láncokra, SMART 
ellátási rendszerek és trendek I. szekció vezetői feladatok ellátása 
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2018.11.14. XXVI. MLBKT Kongresszus Összekapcsolt ellátási láncok: Biztonsági kérdések szekció aminek a 
szervezési és vezetési feladatait is elláttam  
2019.03.01. Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium pályaválasztási 
rendezvényén képviseltem a Logisztikai szakirányt az MLBKT nevében 
2019.11.13-14. XXVII. MLBKT Kongresszus Digitális láncreakciók: E-kereskedelmi szekció – előadó, Nem 
mindennapi logisztika szekció – szekcióvezető   
2020.05.22 Motiváló üzenetek MLBKT LinkedIn 
2021.04.15. BIREG bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás hírlevél 
2021.06.29. BIREG ITM tájékoztató hírlevél  
2021.12.18. BIREG fejlmények  hírlevél  
2020-2022- Részvétel a tagságért és a szolgáltatásokért felelős alelnöki munkacsoportokban. 
2020-2022- Részévetel  Logisztikai Szolgáltatói Tagozat munkájában  
2020-2022 – Részvétel az E-kereskedelmi Tagozat munkájában  
 

 

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

Szakmai felelősségünk nem lehet csak egyéni vagy vállalati érdek, ahogyan a különböző szakterületek sem csak 
önmagukért vannak, vegyük észre végre, hogy mindannyian ugyanazért a célokért tesszük dolgunkat, ezért tegyük 
ezt nyitottan, etikusan és fenntartható módon, tisztelve és megbecsülve egymást.  
 
Tanulj a múltból, dolgozz a jelenben, tégy a jövőért a következő generációk örömére és javára!  
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Gábor Zsolt 

  

Beosztás: Ügyvezető  

Intézmény: ProcurCon Kft., http://www.procurcon.hu/ 

Szakterülete: 

Mind a nagyvállalati, mind a KKV szektorban a beszerzési 
folyamatoknak és a vonatkozó szervezeteknek a 
hatékonyságnövelése, beszerzési stratégia kialakítása és 
implementálása, valamint beszerzési tanácsadás, átvilágítás, 
munkatársak fejlesztése-képzése, megtalálása 

Egyéb: MLBKT Elnökségi tag (2010 óta), BVK Alapító és Vezetőségi Tag (2002 óta), MCIPS 
 

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

Közel 25 év beszerzési és logisztikai területen szerzett multinacionális (GE, MOL, Telenor, Ericsson, Symbol) 
vezetői tapasztalat után, körülbelül 8 éve fogtunk kollégámmal egy nagyvállalatokat (de mára már KKV-kat is) 
támogató szolgáltatási üzletbe. 
A korábbi tapasztalatok bár szakterületileg fókuszáltak, mégis széles gyakorlati skálát felölelőek voltak: beszerzési 
csapatok felépítése, fejlesztése, elektronikus beszerzési rendszerek bevezetése, vállalati integráció, szolgáltatási 
központ kialakítása (SSC) 30+ országra kiterjedően, raktár-racionalizálás, új funkcionális stratégia kialakítása és 
megvalósítása, stb.  
Jelenleg a ProcurCon Kft. ügyvezetőjeként - kívülről segítem, kollégáimmal együtt, CEO-k, CFO-k és más vállalati 
vezetők beszerzés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak megvalósítását. Portfoliónkban a szakterületi 
átvilágítások, a tanácsadás, beszerzési projektek, beszerzési erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kihívásokra 
vonatkozó termékek találhatóak meg, ez utóbbinál pld. a magas színvonalú beszerzés szakmai tréningek. 
Nem munkahelyi, de a szakmához kötődő tevékenységeim közül kiemelném a Beszerzési Vezetők 
Klubjának megalapításában (2002), és az elmúlt 20 évben annak fejlesztésében játszott szerepemet, illetve az 
angliai munkaperiódusom alatt az ottani szakmai szervezetben (CIPS) vállalt aktív tevékenységemet (Thames 
Valley Branch – vezetőségi tag).  
Aktív tagja voltam annak a kis csoportnak, aki 12 évvel ezelőtt „összerakta” az első hazai, beszerzési-menedzser 
diplomát adó, MLBKT-Corvinus színekben elindult képzés tematikáját és tananyagát, s e képzésben ma is aktívan 
tanítok. Hasonlóan aktív tagja voltam az első önálló, MLBKT-BVK beszerzés-szakmai konferencia elindító 
csapatának (2012), akikkel idén már a 10. ilyen konferenciát szervezzük. Szintén aktív motorja voltam és vagyok 
a beszerzés és más szakmák társszervezetei között elindult párbeszédnek és együttműködésnek. Az MLBKT-nak is 
igyekszem aktív Elnökségi tagja lenni és maradni (lsd. alább). 
 
 

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

 MOL: új beszerzési stratégia megalkotása és bevezetése (2000) 
 MOL: az akkori évek legnagyobb terjedelmű hazai e-beszerzési rendszerének elindítása (2001) 
 Symbol: beszerzési SSC elindítása (2005) 
 Ericsson: 8 egymást követő hónapban a vezetésem alatt álló magyarországi beszerzési csapat nyerte a 17 

ország közötti szakmai versenyt (7 KPI kompozit adata) (2012) 
 Beszerzési Menedzsment Posztgrad. képzés beindításában (2010), fenntartásában vállalt szerep (2010-2022) 
 Önálló, általunk (MLBKT-BVK) szervezett beszerzés-szakmai konferenciák elindítása és rendszeressé tétele a 

tavaszi üzleti naptárban (2012-2022), ami az MLBKT második legsikeresebb rendezvénye az éves 
programjában. 
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3.  Mióta ismeri az MLBKT-t? Milyen programokon, tevékenységekben, képzésekben vett már esetleg részt? 

Az MLBKT-t kb. 2000 óta ismerem, 2002-ben részt vettem a Beszerzési Vezetők Klubjának megalakításában, ami 
az MLBKT első formális tagozata lett, és ennek a tagozatnak azóta is vezetőségi tagja vagyok. 2010-ben részt 
vettem a MLBKT-Corvinus kooperációban létrejövő Beszerzési Menedzsment posztgraduális képzés elindításában, 
mely kurzuson azóta is – immár 10 éve - tanítok, diplomát konzultálok, államvizsgáztatok. 
2012-ben, a BVK fennállásának 10 éves évfordulójára, néhány kollégával elindítottuk a tavaszi beszerzési 
konferenciákat, amely azóta az ország legnagyobb és legfókuszáltabb beszerzés-szakmai rendezvényévé nőtte ki 
magát, nem mellesleg az MLBKT második legeredményesebb rendezvénye az őszi Kongresszus után. Az MLBKT 
Kongresszuson pedig már több mint 10 éve jelentkezünk beszerzés-szakmai nappal, ami szintén nagy 
népszerűségnek örvend.  
Más szakmai szervezetekkel való BVK kooperáció beindításában is aktív szerepet vállaltam (MAKSZ, MaResz, stb.) 
MLBKT Elnökségi tagként, 2012 óta több kezdeményezésben is részt vettem munkacsoport tagként, elsősorban a 
tagságért, szolgáltatásokért felelős alelnöki területeken. 
Az MLBKT beszerzési képzéseit az elmúlt 2 évben újrastrukturáltuk, ebben a programban (is) aktívan oktatok. 
 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

Az MLBKT legfontosabb feladatának a következőket tartom: 
- a szakmában tevékenykedő kollégák közötti kapcsolatteremtést különböző, színvonalas szakmai fórumok 

és más eszközök által,  
- a számukra szűrt és strukturált szakmai információnyújtást,  
- a jövő logisztikusainak és beszerzőinek támogatását és képzését,  
- értékteremtő szolgáltatások nyújtását intézményi és egyéni tagjainknak, valamint  
- szakmai érdekek képviseletét a gazdaságpolitikai vonalon. 

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

Kiterjedt kapcsolatrendszeremmel és immár 20 éves MLBKT tagságommal, tapasztalatommal igyekszem 
tudásomat, ismereteimet a Társaság fejlődése érdekében csatasorba állítani. Az MLBKT által nyújtott 
szolgáltatások terén akár bővebb feladatokat is szívesen vállalok. 
Továbbra is aktív szerepet vállalok a B2VK tagozat vezetőségében, az MLBKT-Corvinus posztgraduális képzés 
megújításában, más MLBKT beszerzés-szakmai képzések megerősítésében, digitalizálásában, az MLBKT-BVK 
konferenciák szakmai szervezésében, fejlesztésében. 
Nyitott vagyok, érdekel az MLBKT újabb gazdasági kapcsolódásainak fejlesztése, részvétel az ottani feladatokban.    
A fentieken túl fontosnak tartanám – és e célomról nem tettem le –, hogy létrejöjjön egy kvalifikációs rendszer a 
beszerzésben és/vagy a logisztikában dolgozókra, akár a hazai piacra specifikusan.  Ennek kialakításában is 
szívesen vállalok szerepet, amennyiben ez a programba kerül. 
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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 

Az elmúlt pár év coviddal terhelt, nehéz időszak volt az MLBKT életében. Továbbra is folytattam a Beszerzés 
szakma képviseletét az Elnökségben, valamint aktívan vettem részt az MLBKT „tagságra és tagi szolgáltatásokra” 
fókuszáló alelnöki terület (munkacsoport) munkájában. Bekapcsolódtam a másik két alelnöki terület munkájába 
is.    
A 2012-ben általunk elindított MLBKT-BVK beszerzés-szakmai konferenciánk idén májusban már tizedik 
alkalommal kerül megrendezésre, aminek másodmagammal állandó szakmai szervezője vagyok. Ez a rendezvény 
nem csak az MLBKT és a beszerzési szakma hírnevét öregbíti a piacon, hanem komoly bevételt is generál az 
MLBKT-nak.  
Az elmúlt években az MLBKT Kongresszus egyik legstabilabban visszatérő és folyamatosan magas szinten 
látogatott szekciói a beszerzés szekciók voltak, melyek programjának kialakításában a kezdetektől fogva aktív 
szerepet vállaltam. 
Indulása óta aktívan részt veszek az MLBKT-Corvinus posztgraduális beszerzési menedzsment képzés 
fejlesztésében, megvalósításában, állandósult szerepem lett a diplomadolgozatok konzultációjában, az 
államvizsgáztatásban.  
Rendszeresen részt veszek az MLBKT „Az év beszerzési menedzsere” és „Az év beszerzési csapata” díjak 
pályázatainak meghallgatásában és elbírálásában. 
 
Az MLBKT Elnökségi üléseinek is aktív és konstruktív tagja vagyok, szeretek ebben a közösségben dolgozni. 

 

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

A beszerzés és logisztika szerepe a válságok idején felértékelődik az üzlet folytonosságának, a cégek és a teljes 
gazdaság működésének biztosításában. Éljünk jól ezzel a megnövekedett figyelemmel és szereppel, fordítsuk 
tapasztatunkat, kapcsolatrendszerünket a fejlődés szolgálatába. Soha nem volt ez a mondat annyira aktuális, mint 
ma, egy erősődő VUCA környezetben. 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Gelei Andrea 

  

Beosztás: Egyetemi tanár 

Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem 

Szakterülete: Ellátásilánc-menedzsment, logisztika 

Egyéb: MLBKT alapító tag, Magyar Vámügyi Szövetség tag, Egyetemért emlékérem (2021) 
 

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

Egyetemi pályafutás: 
Az egyetemi diploma megszerzése után közvetlenül a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem el 
dolgozni, azóta is ez a munkahelyem. Pályafutásomat a Vállalatgazdaságtan Tanszéken kezdtem, 
mely Intézetté alakulásakor alapító tanszékvezetője lehettem az Ellátási Lánc Menedzsment 
Tanszéknek. jelenleg a tanszék egyetemi tanára vagyok. tevékenységem fontos része olyan 
szakirányú továbbképzési szakok kidolgozása és gondozása, melyek a szakemberek továbbképzésént 
tűzik ki célul. Legújabb ilyen jellegű posztgraduális képzés az Adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment, 
melyet az MLBKT-val közösen dolgoztunk ki, és stratégiai partnerségben gondozunk. 
MLBKT-nál végzett tevékenység: 
Az MLBKT alapító tagja, az alapítást követő években titkára voltam. Megtisztelés számomra, hoy 
2008-tól az Elnökség tagja lehettem, 2014-től Oktatási Alelnöke.  
Akadémiai aktivitás: 
2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Bizottságának tagja vagyok. 2012-től az MTA 
Gazdálkodástudományi Bizottság tagja és titkára 2016-ig. Ezt követően 2022-ig az MTA 
Közgyűlésének választott képviselője voltam. 2021-től a Gazdálkodástudományi Bizottság alelnöke 
vagyok, az Ipar- és Vállalatgazdaságtan szakmai területekért felelek. 

 
 

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

Már többször elmondtam, de most is igaz: 
Nagyon jó érzéssel tölt el, amikor úgy érzem, a hallgatókkal sikerül megszerettetni a témakört és 
felkelteni érdeklődésüket. Különösen büszke vagyok, ha mindez angol nyelvű képzés keretei között 
történik.  
Arra is büszke vagyok, és jó érzéssel tölt el, amikor kiemelkedő felkészültségű logisztikai 
menedzserekkel olyan szakmai beszélgetést folytathatok, amiből én rengeteget tudok tanulni, de 
egyben az az érzés is kialakul bennem, hogy talán ők is tanultak valamit tőlem. Meggyőződésem, hogy 
szakmánk csak a gyakorlat és az elmélet közöti folyamatos párbeszédre alapozva tud fejlődni. 
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3.  Mióta ismeri az MLBKT-t? Milyen programokon, tevékenységekben, képzésekben vett már esetleg részt? 

Mint említettem, alapító tagja vagyok a Társaságnak. Szakmai hátterem miatt kezdetektől elsősorban 
az MLBKT oktatási tevékenységének fejlesztésébe kapcsolódtam be, de a kongresszus 
szervezésében is aktívan részt szoktam venni. 
Az elmúlt években megalapításra került Oktatási Munkacsoport vezetőjeként nem csak az oktatással 
és az Ifjúsági, valamint Oktatói Tagozattal kapcsolatos kérdésekbe is bevonódtam, de részt vehettem 
a Logisztikai Kiválóság Díj fejlesztésének és menedzsmentjének folyamatában.  
 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

Az elmúlt évtizedekben a szakma sokat fejlődött, és ebben megítélésem szerint az MLBKT-nak is 
jelentős szerepe volt, és lesz is, hiszen: 
- Olyan platform, mely hatékonyan tudja támogatni az információ- és tudásmegosztást. 
- Olyan közösség, mely szakmai, de emberi élményekhez és tapasztalatokhoz is hozzásegíti tagjait.  
- Olyan szervezet, mely értékalapú, szakmailag igényes tagjai révén példaértékű munkát végez. 

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

Újraválasztásom esetén ezeken a területeken dolgoznék a továbbiakban is. 

 

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 

Mint említettem korábban, az elmúlt években alelnökként az Oktatási Munkacsoportot vezettem.Új 
eredménye a csoportnak az Alumni Mentorprogram kidolgozása és elindítása. Ezekhez az 
eredményekhez a munkacsoport minden tagja hozzájárult. Mégis szeretnék néhány csapattagot név 
szerint is kiemelni, és ezúton is megköszönni elkötelezettségüket, idejüket, munkájukat: Kis Gábor, 
Sélley Sándor és Stréer Valéria. Kiss Péternek pedig a Logisztikai Kiválóság Díj háttérmunkájának 
összefogását köszönöm, és azt, hogy segíti díjazottjainkat az ELA pályázati folyamat során. 

 

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

 
Nincs annál praktikusabb, mint egy jó elmélet! 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Horváth Péter 

 

Beosztás: Supply chain manager 

Intézmény: Hirsch Porozell Kft. 

Szakterülete: 
raktározás, disztribúció, vevőszolgálat, FMCG, beszerzés, 
gyártástervezés, logisztikai tanácsadás, szerződéses logisztikai 
szolgáltatás, logisztikai informatikai rendszerek 

Egyéb: LEF (Logisztikai Egyeztető Fórum) társelnök 
 

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

Pannontej Zrt., logisztikai vezető 
•vevőszolgálat, késztermék raktározás, belföldi disztribúció 
 
Sole-Mizo Zrt., logisztikai igazgató 
•vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, beszerzés, tejbegyűjtés 
 
Szentkirályi Ásványvíz Kft., logisztikai igazgató 
•vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció 
 
Barabás Téglakő Kft., Logisztikai vezető 
•vevőszolgálat, számlázás, késztermék raktározás, belföldi disztribúció, gyártástervezés 
 
Ice Solution Kft., logisztikai vezető 
•szerződéses logisztikai szolgáltatás, ügyfélszolgálat, raktározás (fagyasztott, száraz) 
 
Hirsch Porozell Kft., Supply chain manager 
•vevőszolgálat, számlázás, raktározás, disztribúció, beszerzés, gyártástervezés 
 
 
 

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

A Bonafarm cégcsoport két meghatározó vállalata (Pick, Sole-Mizo) közös belföldi disztribúciós rendszerének 
létrehozása. 

 

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

A 2000-es évek elején ismerkedtem meg az MLBKT-val és tevékenységével. Eleinte leginkább az éves 
kongresszusokon, a későbbiekben számos különböző, számomra érdekesnek ígérkező vállalatlátogatáson, és 
offline-online eseményen is részt vettem. Magam nem vettem részt képzéseken, de több különböző 
munkahelyemen, több munkatársamat is lehetőségem volt nagyon gyakorlatias és hasznos képzésekre 
benevezni. 
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

A hazai ellátásilánc szakemberek számára egy életteli szakmai közösségi tér biztosítása, építkezve az elmúlt 30 
évben elért eredményekre, megvalósult célkitűzésekre, egészséges mértékben elegyítve azokat a digitális 
korszakban felnövekvő fiatal generációk igényeit is szem előtt tartó újszerű szolgáltatásokkal, programokkal. 
 

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

A járványügyi helyzet új, és eddig nem tapasztalt mértékű kihívások elé állította az MLBKT-t. Több különböző 
informatikai fejlesztés indult meg a társaságunknál, amelyek a megváltozott környezetben való helytállásunkat 
hivatottak szolgálni, és különösen fontosak abból a szempontból is, hogy hatékonyan elérjük a digitális 
korszakban szocializálódott fiatal szakmai generációt is. Egy másik nagy és megkerülhetetlen kihívás, amely az 
ellátási láncok környezetünkre gyakorolt káros hatásaival függ össze, amivel minden felelősen gondolkodó 
logisztikai szakmai szervezetnek foglalkoznia kell. A logisztikai szakma helyzeténél, és környezetre gyakorolt 
hatásánál fogva fokozott a felelősségünk a szűkebb és tágabb környezetünk megóvására irányuló szakmai- 
környezetvédelmi törekvések, együttműködések előkészítésére, kialakítására és népszerűsítésére vonatkozóan. 
Megválasztásom esetén alapvetően előbbi területek fejlesztését, valamint a kapcsolódó projektek megvalósítását 
szeretném támogatni a rendelkezésemre álló eszközökkel, erőforrásokkal, illetve további lépéseket kívánok tenni 
az elnökségi munka hatékonyságának növelése, a társaság ismertségének, elismertségének, a logisztikai 
szakmán belüli népszerűségének gyarapítása terén. 
 

 

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 

A most leköszönő elnökségben az elnöki posztot töltöm be. Ez az elnökségi ciklus kihívásokkal teli, rendkívüli 
időszakkal esett egybe a pandémia következtében, amely gyökerestül forgatta fel az addigi megszokott 
működésünket. A jelenlegi tisztségemben az elnökség munkájának irányítása, valamint az operatív ügyvezetéssel 
történő összehangolása volt az elsődleges feladatom, ami a nagymértékben megváltozott helyzet miatt 
esetenként rendkívüli erőfeszítéseket kívánt. 

 

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

Nincs külön logisztikai szakembereknek szóló specifikus üzenetem, mert az igazán fontos dolgok iparágaktól 
független érvényességgel bírnak (egy hosszú mondatba sűrítve): 
„…Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézül tör 
előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói, aki síkra száll a 
nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcseit, s ha derekas teljesítménye dacára 
végül mégsem arat sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és hidegszívűekkel, akik 
nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget.” 

Theodore Roosevelt 
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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! 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Kellner Mária 

 

Beosztás: Ellátási Lánc Igazgató 

Intézmény: Béres Gyógyszergyár Zrt. 

Szakterülete: ellátási lánc menedzsment 

Egyéb: Év Logisztikai Menedzsere 2016, Tanúsított Logisztikai Szakértő 
 

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

 A Béres Gyógyszergyár Zrt. belső ellátási láncának, áramlási folyamatainak összehangolása, ezáltal egy 
korszerű és hatékony logisztika kiépítése. Továbbá a logisztikai szervezet létrehozása, amely minden olyan 
tevékenységet integrál, amely a többi szervezetnek nem a sajátja, megszüntetve ezáltal a vállalaton belüli 
tevékenység duplikációkat, és kihasználva a szinergiákat. Ennek az integrált beszerzési és logisztikai 
rendszernek köszönhetően jelentős megtakarítás elérése a kiszolgálási színvonal szintjének folyamatos 
emelkedése mellett. Továbbá ily módon lehetővé vált, hogy a vállalat többi funkcionális területe (különösen 
export és belföldi értékesítés) kizárólag a fő tevékenységére tudjon koncentrálni és a logisztika versenyelőny 
forrást tud biztosítani a vállalat számára. 

 2005-2006. a szolnoki telephelyen az új késztermék disztribúciós központ létrehozása, és ehhez 
kapcsolódóan a vállalati informatikai rendszerbe integrált új, modern raktár irányítási rendszer kiépítése, 
melynek hatására jelentős hatékonyság növelés mellett nagymértékű fuvarozási és raktározási költség 
csökkenés elérése. 

 2007-2008. jelentős előrehaladást értem el a Béres Holdingon belül a csoportszintű logisztikai tevékenységek 
összehangolásában és integrálásában a vezetésem alatt álló szervezetbe. Mindez, továbbá bizonyos 
tevékenységek általam irányított kihelyezése a Béres Gyógyszergyár Zrt-ből a Holding más vállalatába jelentős 
csoportszintű költséghatékonyság és kiszolgálási színvonal növekedést eredményezett. 

 2011-2012. A Béres Zrt. új vállalatirányítási rendszerének kiválasztásában és bevezetésében meghatározó 
szerep, különös tekintettel az ellátási láncra. 

 2012- Az új vállalatirányítási rendszer működtetésének optimalizálása érdekében történő 
folyamatfejlesztésben való részvétel. 

 2015-2017. Szolnoki telephelyi beruházás keretében korszerű anyagraktárak kiépítése, különös tekintettel az 
üzemmel egybeépített kiindulási anyagraktárra és a mindkét új raktárban beépített liftes tárolóberendezésre.  

 2020-2021. Szűkfolyosós raktártechnológia megvalósítása jelenlegi szolnoki raktárainkban. 
 2022- ERP rendszer újabb verziójának bevezetése és a szolnoki telephelyen, új automata raktár projekt 

előkészítése. 
 
 
 

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

 MLBKT gyógyszeripari tagozatának elindítása és folyamatosan sikeres működtetése. 
 A Béres Gyógyszergyár Zrt. ellátási lánc igazgatóságának felépítése, hatékonyan működő szervezet kialakítása 

és folyamatok állandó optimalizálása a gyorsan változó belső és külső környezethez. 
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3.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

 Az MLBKT a hazai logisztika első számú, vezető szervezete, amely nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi 
szakmai életben is fontos szerepet játszik. Belföldön ez leginkább a hazai logisztikai képzés területén betöltött 
szerepének tulajdonítható, hiszen az MLBKT által szervezett oktatások, konferenciák átfogják a logisztikai 
szakterület teljes vertikumát, mind a közép, mind a felső szintű oktatás területén. 

 A jövőben az MLBKT szerepét tovább kell erősíteni, amely véleményem szerint, jelentősen hozzájárulhat a 
logisztika jelentőségének hazai széleskörű erősödéséhez. 

 A fent megfogalmazott célok elérése érdekében tovább kell mélyíteni az MLBKT és a gazdaságpolitika továbbá 
a közlekedéspolitika közötti kapcsolatokat és bővíteni a kapcsolatokat hazai és nemzetközi egyéb szakmai 
szervezetekkel. Fokozott hangsúlyt kell fektetni a hazai kis- és középvállalatoknál a logisztikai szemlélet 
elterjesztésére, mivel ezen keresztül az MLBKT tevékenyen hozzájárulhat e cégek versenyképességének 
növeléséhez. 

 

 

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

Az MLBKT tagságért felelős alelnökeként célom, hogy az ellátási láncokban dolgozó valamennyi gyártó és forgalmazó 
vállalat mozgósításával növeljem az MLBKT tagvállalatainak számát és presztízsét. Továbbá eredményesen járuljak hozzá 
a tagozatok sikeres működéséhez, illetve új tagozatok létrehozásához. 

 

5.  Ha egyetlen kérése lehetne a hazai logisztikai szakpolitikusok felé, amit garantáltan teljesítenek, mi lenne 
az?  

Segítsenek elfogadtatni mindenkivel, hogy az MLBKT kitűnő szakembereket tömörítő szervezet és igenis 
alkalmas a szakterületüket érintő politikai és gazdasági kérdések megvitatására és döntések támogatására, 
illetve más szakterületekkel történő érdekegyeztetésekre.  

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

Tudomásul kell venni, hogy mindig változó környezetet kell kiszolgálnunk! 
 

 



 

   

MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Kovács Ákos 

 

Beosztás: Ügyvezető igazgató 

Intézmény: Ekol Logistics Kft. 

Szakterülete: Fuvarozás, logisztika 

Egyéb: Török Kereskedelmi Kamara felügyelőbizottsági tag 
 

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

A logisztikai szolgáltatói szegmensben dolgozom 25. éve.  
Az elmúlt 8 és fél évben a török tulajdonú Ekol Logistics Kft. elsőszámú vezetője vagyok. Feladatom a cég 
felépítése, szolgáltatási és ügyfélkörének kialakítása és működtetése. 
 
 

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

Török tulajdonú vállalatként a piaci bizalom kiépítése nem volt könnyű feladat, de a sikerességét az 
bizonyítja, hogy a 6 fős induló csapat mára közel 300 fős vállalkozássá növekedett, és árbevételünk 
alapján ötödik éve a top 10 magyarországi közúti árufuvarozó között szerepelünk. 
 
Konkrét szakmai sikerként tekintek arra, hogy 2017-ben Magyarországon elsőként indítottunk heti 
rendszerességgel, menetrend szerint működő félpótkocsikat szállító, saját szervezésű céges 
irányvonatot. Azt gondolom, hogy a közút alternatíváját jelentő intermodális fuvarozás alapjait tettük 
le és mutattunk példát. Ennek jelentősége a következő években fog igazán megmutatkozni. 
 

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

Nagyjából 15 éve állok kapcsolatban az MLBK-vel. 
Az Ekol Kft-t képviselve a  Logisztikai Szolgáltatói Tagozat tagja vagyok, illetve a Tréning Központ 
képzéseit alkalmaztuk Cégünknél. 

 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

A különböző tagozatok elősegítik a szakterületek, az abban működő tagvállalatok erősítését, 
miközben az MLBKT  rendezvények ezeket a szakterületeket, specialistákat egyesítik, és teremtik meg 
a közös fejlődés platformját. 
Emiatt a közösségépítést tartom a szervezet legfontosabb értékének, aminek segítségével 
szakemberek tudnak egymással kapcsolatot építeni, tapasztalatot megosztani, közösen 
megoldásokat keresni. 

 



 

   

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

A több, mint 20 év szakmai tapasztalat szolgáltatói oldalon betekintést engedett több iparág jelentős 
szereplőinek működésébe, megismerhettem az igényeiket, nehézségeiket, szemléletüket.  
Ezt a nem iparágra szűkült rálátást, valamint a mind magyar magántulajdonú, mind pedig 
multinacionális vállalati környezetben eltöltött éveim tapasztalatát igyekeznék a szervezetben 
kamatoztani, elsődlegesen a logisztikai szolgáltatások és azok vevői, beszállítói kapcsolódású 
tagozatok, tagvállalatok számára. 
Kiemelten jelölöm meg a zöld logisztika, ezen belül is az intermodális fuvarozás megismertetését, 
népszerűsítését a szakma szereplői számára mind a vevői, mind pedig a szolgáltatói szférában. 
 
 

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 szolgáltató is fontos üzleti partner - élni és élni hagyni! 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  

  

A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Kócza Zsuzsanna 

  

Beosztás: Üzletfejlesztési Vezető 

Intézmény: DHL Supply Chain Magyarország Kft. 

Szakterülete: raktárlogisztika, áruszállítás 

Egyéb: egyesületi tagság, díjak, stb. 
 

 1.  
Kérjük, röviden ismertesse szakmai munkásságát: milyen területeken, iparágakban, beosztásban 

tevékenykedett az elmúlt 5-10 évben: 

Közel 20 éves iparági tapasztalattal rendelkezem – a főiskola, majd egyetem befejezését követően értékesítéssel kezdtem el 

foglalkozni, raktározási és disztribúciós területeken.  
Az értékesítő pálya összes lépcsőjét végig jártam, és még mindig lelkesedéssel tölt el az értékesítés, és a logisztika.  
Az elmúlt 4 évben a DHL Supply Chain Üzletfejlesztési vezetőjeként dolgozom 

  

 
 

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

Nőként, multinacionális környezetben, mátrix szervezet keretein belül, az iparági tapasztalataim és a helyi viszonyok ismeretében, a 

fenntarthatóság környezettudatosság és társadalmi felelősségvállalás szerepét is figyelembe véve vittem sikerre, és implementáltam a 
projektjeimet. 

 

 

 

 



 

 

2 

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

Az elmúlt években előadóként az alábbi rendezvényeken vettem részt:  
-2019. november:  27. MLBKT Kongresszus - DHL Logistics trend radar – Innovációk a Logisztikában 

-2020 november:  28. MLBKT Kongresszus - Élet a Covid után 

-2021. április: Logisztikia Napja -  Digitalizáció és lean a világ vezető logisztikai szolgáltatójánál 
-2021. május: MLBKT Ifjúsági Tagozat - Újjáéledő Ellátási Láncok 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

A logisztika területén dolgozó szakemberek összefogása.  

Egy olyan platform megteremtése, közösség létrehozása, ami lehetőséget biztosít képzésre, innovációk, tapasztatalatok 
átbeszélésére, a problémák közösen történő átgondolására. 
 

 

 

 

 

 

 

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

Szeretném folytatni az MLBKT Ifjúsági Tagozatának támogatását, annak érdekében, hogy a fiatal pályakezdő kollégák 
megtalálják örömüket a logisztikában. Nem titkolt szándékom, hogy megmutassam, hogy a logisztika, nem csak a férfiak 
számára lehet érdekes pálya, hanem nőként is számtalan lehetőséget rejt magában. 
Rendezvények szervezésében szívesen szerepet vállalnék, az aktív, állandóan mozgásban, lendületben lévő társasági élet 
kialakítása érdekében. 
 

 

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 
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Korábban nem voltam az MLBKT Elnökségének tagja. 
 

 

 

 

 

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

Fejlődés, nyitottság az újra, a változásra, mert ami tegnap még a legjobb, leghatékonyabb megoldás volt, ma már történelem. 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Lajkó Ferenc 

 

Beosztás: Ügyvezető 

Intézmény: DigiLog Consulting 

Szakterülete: Logisztikai stratégiai tanácsadó, Iparági szakértő 

Egyéb: Év menedzsere díjazottja 2017, Menedzserek Országos szövetsége elnökségi tag, MVÜK tagság,  
 

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

Közlekedésmérnök-szállítmányozó, Közgazdász-logisztikus diplomáim vannak, angolul beszélek 

2001-2005 Benelux Kereskedelemi csoport vezető, Waberers 

2005-2007 Operációs Igazgató Waberers 

2007-2016 vezérigazgató helyettes, Waberers 
2016-2019 Vezérigazgató, Waberers 

2019 - Ügyvezető DigiLog Consulting, iparági szakértő, stratégiai tanácsadó 

 

Főleg az európai közúti fuvarozással foglalkoztam, jellemzően nagyvállalati környezetben és multinacionális cégeket 
kiszolgálva. 

Az utolsó 3 évben a közút mellet már a vasúti, az intermodális szállítás és a logisztikai is része a szakmai 
tevékenységemnek. 
 
 

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

2008 sikeres pénzügyi válságkezelés  
2016: Waberes 5000 kamionnal eléri az európai vezető szerepet 
2017 Wabere’s tőzsdei bevezetése 

2022 Közúti Fuvarozási Árindex létrehozása és bevezetése 

 

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

2018 óta ismerem jobban a MLBK-t és 2020 óta vagyok egyéni tag.  
Voltam Logitalk vendég, moderáltam és megszerveztem szakmai panelt a 2021-es konferencián, vezettem 
Logital beszélgetés, tagja vagy a Logisztikai szolgáltatói tagozatnak, megszerveztem és vezettem a tagozat 
évindító-kitekintő online eseményét. 
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

A szakma népszerűsítését. 
Tudás megosztást képzéssel, mentorprogrammal, konferenciákkal, szakmai beszélgetésekkel stb.  
Szakmai közösségi platformot biztosítani a tagoknak 

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

Szívesen rész vennék: 
A tagi toborzás fejlesztésében 
Mentorprogram népszerűsítésében, fejlesztésében vagy akár mentorként is bekapcsolódnék 
Szakmai programok megszervezésében és lebonyolításában (konferencia, Logitalk, előadás stb.) 
A szervezet üzleti tervének elkészítésében és ellenőrzésében 
 

 

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 az elnökségnek 

 

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

 
Gondolkodom tehát vagyok, alkalmazkodom, vagyis leszek! 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Sélley Sándor 

 

Beosztás: Senior Supply Chain Manager 

Intézmény: Grundfos Magyarország Gyártó Kft 

Szakterülete: Ellátási lánc (tervezés, beszerzés, raktározás, lean) 

Egyéb: MLBKT Elnökség, Oktatási – Ifjúsági tagozat, Év készletezési vezető díj Grundfos 
 

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

Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (ipar – megmunkálás, össze szerelés, villany motor, szivattyú) 13éve:  
Ellátási lánc vezető (termelés tervezés, operatív beszerzés, raktározás, anyag mozgatás – lean, külső raktári 
szolgáltató és folyamatok, SAP HANA átállás projekt manager, SAP IDAS projekt manager, Grundfos FOST 
projekt vezető, készlet optimalizáció, elfekvő készletek felszámolás, COVID- Ellátási lánc management, 
vezetői utánpótlás fejlesztés) 
 

MLBKT Elnökség 2éve: 
Oktatási tagozat tagja, Mentorálási program kialakítása, aktív mentor 
Ifjúsági tagozat mentorálása / szponzorálása (digitális gyárbejárás, kerekasztal beszélgetések) 
 

Delphi Automotive (autóipar) 3,5év: 

PC&L (Production Control & Logistics) vezető 
 
 
 

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

MLBKT – mentorálási program elindítása és Ifjúsági tagozat támogatása 
Grundfos – minden területen elért eredmények, elismertség, készletezési díj, vezető utánpótlás sikeressége. 

 

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

Sok-sok éve kapcsolatban MLBKT-val.  
2 éve aktív elnökségi tag és támogató. 
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4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

 
Oktatás, képzés, szakma képviselete, tudás tár és aktualitás, közösség formálás, fiatalok bevonása és folyamatos 
megújulás 

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

Továbbra is fő fókuszterületnek tartom az aktív együtt működést és feladatvállalást Oktatási tagozaton belül, 
egyetemi kapcsolatrendszerek támogatása – fejlesztése, ifjúsági tagozat további támogatása – szponzorálása. 

 

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 

Oktatási tagozat tagja, Mentorálási program kialakítása, aktív mentor 
Ifjúsági tagozat mentorálása / szponzorálása (digitális gyárbejárás, kerekasztal beszélgetések) 

 

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

Légy önmagad! 

 



 

1 

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.   
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Szalma Botond 

 

Beosztás: elnök-vezérigazgató 

Intézmény: Plimsoll Zrt 

Szakterülete: nemzetközi szállítmányozás, folyam és tengerhajózás, 
logisztikai szolgáltatás. 

Egyéb: 

Tagság: MSZSZ, MLBKT, FONASBA (London) 
 
Szakmai Díjak: 
- MLBKT - Az év logisztikai menedzsere 2007,  
- MSZSZ - Az év szállítmányozója 2012,  
- MSZSZ szállítmányozói életműdíj 2018 

 

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

Tanulmányok: 
1978-1981:  BME Közlekedésmérnöki kar - Hajózási Főiskolai Szak - Tengerész Fedélzeti Tiszti Ágazat 
-   közlekedési üzemmérnök, tengerész segédkapitány    
1989-1990:  Külkereskedelmi Főiskola: Nemzetközi szállítmányozási szaküzemgazdász 
2001-2003: Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem – Gazdálkodástudományi Kar: 

Logisztikai menedzsment Kar: Logisztikai menedzsment  
 
Munkahelyek:  
1977-1981: Mahart Tengerhajózási Üzemigazgatóság - tanuló matróz, matróz, kormányos matróz, 

tengerész tisztjelölt  
1983-1987:  Mahart - tengerész tisztjelölt, tiszt  
1987-1991:  Mahart Szállítmányozási és hajóbérlési csoport - üzletkötő  
               Mahart - trieszti ügynökség- szenior bróker, ügynök  
1991-1992:  Dunasped Kft – vezető üzletkötő 
1992-2016:  Plimsoll Bt/Kft üzletvezető/ügyvezető igazgató 
1992-1999:  Dunaferr Portolan Kft - Szállítmányozási és logisztikai igazgató  
                  Dunaferr Logisztikai Kft - vállalati biztos  
1999-2001:  Mahart - vezérigazgató  
2012-       Fluvius Kft – ügyvezető igazgató 
2016-       Pimsoll Zrt – elnök-vezérigazgató 
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Szakmai tevékenység: 
 

 Magyar Hajóbrókerek és Hajózási Ügynökök Szövetsége elnök  
 Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság – Magiszteri bíráló bizottság elnöke 
 2016-ig Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége – FB tag 
 2016-ig KTE – Közlekedéstudományi Egyesület – elnökségi tag 
 Budapesti Gazdasági Főiskola – Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Gazdálkodás Intézet – 

szakmai tanácsadó testületi tag 
 FONASBA – első alelnök - végrehajtó-bizottsági tag   
 londoni hajózási tőzsde (The Baltic Exchange) – tag 2019-ig 
 nautikai, kereskedelmi és kikötő üzemeltetési bejegyzett szakértő  
 meghívott előadó és államvizsga bizottsági tag: BGE és BCE. 
 Közlekedési Főfelügyelet kereskedelmi, rakodástechnikai és üzemeltetési vizsgabiztos 
 2006-2014 MAHOSZ (Magyar Hajózási Országos Szövetség) elnök  
 publikációk, szakcikkek, lektorálások, előadások…  

 
 
 

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

31 éve sikeres működés a magyar és az európai piacokon, jó és rossz időszakokban egyaránt. 
 
 

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

1993-94 óta vagyok a tagja. 
 
A „Tanúsított Logisztikai Szakértő” és a „Logisztikai Magiszter” bíráló bizottság tagja/elnöke. 
 
Továbbképzésekben – másoddiploma - szakmai programokban – logisztika napja, szakmai kirándulás, 
egyetemi, főiskolai óraadás - vettem részt.  
 
Szakmai előadásokat tartottam, levezető elnök voltam számtalan fórumon. 
A logisztikai szolgáltató tagozat tagja vagyok. 
 
 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 
A logisztikai szolgáltató szakma összefogása, és emberi, szakmai presztízsének fenntartása. 
A logisztikai iparág szakmai képviselete a döntéshozók, a média, és a nagyközönség felé. 
Iparági szintetizálás és érdekképviselet 
Szakmai tanácsadások, képzések. 
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5.  Megválasztása esetén, mely területeken és miként tervez hozzájárulni az MLBKT céljai eléréséhez?  

Azt a feladatot látom el becsülettel, amivel megbíznak. 

 

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 

Szakmai előadások, cikkek, oktatás, levezető elnökség. 

 

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

 
Annak, aki nem tudja merre akar hajózni, sosem fog jó irányból fújni a szél. 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
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. 
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MLBKT Elnökség választás 2022 
  
  
A JELÖLT ADATAI: 
 
 

Név: Tüske Zsuzsanna 

 

Beosztás: tulajdonos / ügyvezető 

Intézmény: J&J Center Kft. 

Szakterülete: 
vám, EKAER, közvetett adózás és kapcsolódó adminisztratív 
feladatok 

Egyéb:  

 

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

17 éve dolgozom a családi tulajdonú vám- és közvetett adózási szolgáltatásokat nyújtó cégünkben, az utóbbi 10 évben, 
mint ügyvezető. 35 fős középvállalatunk elsősorban multinacionális gyártó vállalatok vámügyintézését végzi, tipikusan 
teljes körű folyamat kiszervezés keretében, nagyjából úgy, mint egy szervezeten belüli vámcsoport. Mivel a vám és 
egyéb adminisztratív feladatokat a vállalati működésbe integráltan kell ellátnunk, napi munkakapcsolatban állunk a 
megbízóink szervezeti egységeivel. 

Emellett vám és közvetett adó (pl.: KVTD, EKAER, áfa) tanácsadást is végzünk, amely iránt, habár a kezdetektől 
meghatározó tevékenységünk, az utóbbi években még inkább megnőtt a kereslet. Ez a stratégia és folyamat 
kialakítástól az engedélyezésen és auditáláson át egészen a napi munkavégzés során felmerül gyakorlati kérdések 
megválaszolásáig bármilyen mértékű és mélységű segítségnyújtásra kiterjedhet. Ide sorolnám cégünk oktatási 
tevékenységét is, amely keretében évente több vállalti és nyílt tréninget is tartunk. 12 éve tanítok OKJ-s és egyéb – 
köztünk az MLBKT SCM Tréning központja által szervezett - képzéseken, korábban gazdasági tantárgyakat mostanában 
pedig vámot és egyéb kapcsolódó témákat. Emellett a HVG Adózóna szakértőjeként szoktam válaszolni a honlapon 
feltett kérdésekre. 

Először gazdasági területen (pénzügy, HR) kezdtem dolgozni, és ez a fókusz azóta is megmaradt. Pár év elteltével 
fordult a figyelmem a vám és az egyéb szolgáltatási területeink felé, ahol előbb a napi ügyintézési munkát irányítottam, 
majd később szakértői feladatokat kaptam. Jelenleg a szakmai és operatív cégvezetést igyekszem összehangolni a 
tanácsadási és oktatási munkával, és minden területen kellően helytállni. 

A megbízóink többségével 10-20 éves, nagyon szoros és bizalmi kapcsolatot ápolunk, ez pedig lehetőséget biztosít arra, 
hogy mélységébe belelássunk más vállalkozások működésében. Úgy gondolom tanácsadó, szolgáltató cégként a 
legjobb helyzetben vagyunk, hiszen több tucat eltérő méretű, felépítésű és működésű cég szakmai kihívásainak és 
fejlődésének lehetünk részesei, anélkül, hogy érintenének bennünket a belső, vállalati politika keveséé felemelő 
mindennapjai. 

 
 
 

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

Biztos, hogy sokan vannak ezzel még így, de én nagyon élvezem a munkámat. Kifejezetten szeretem, hogy 
olyanok vagyunk, mint egy utazó cirkusz. Rengeteg minden történik egyszerre és mindig van valami új, váratlan, 
korábban talán elképzelhetetlen. Azt hiszem ez a szakma már csak ilyen. Egymást váltják a kihívások. 
Nagyvállalat, múzeum, hazatelepülő, csővezetékes szállítás, postaforgalom, vasút, jövedéki termék, gyártósor, 
hand carry. Nem tudnék és nem is szeretnék erről a területről kedvencet választani, minden ügyre büszke vagyok, 
amit megoldottunk. 

Inkább egy olyan dolgok emelnék ki, ami nekem a mindennapokban a legfontosabb, és amit én a legnagyobb 
értéknek tartok. Ez pedig a csapatom. Van az az érdekes dolog, bár lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, de ha 
belépek egy munkahelyre, azonnal érzem, hogy rendben mennek-e a dolgok, vagy nem. A hangulat, az egészséges 
munkazaj és a nyugalom kettőse, a pozitív energiák zsibongása valahogy árulkodó. Számomra az a legszebb a 
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cégvezetésben, hogy végtelen lehetőségünk van arra, hogy hatást gyakoroljunk a közvetlen környezetünkre. A 
világban rengeteg dolog van, amire nem tudunk hatással lenni, amit úgy kell elfogadni, ahogyan van. Egy cégen 
belül ugyanakkor lehetőségünk van arra, hogy egy olyan mikrokörnyezetet teremtsünk, ami a saját értékeink - a 
munka nemessége, a tisztesség, a racionalitás, a kiszámíthatóság, a szakmaiság, az együttműködés - alapján 
működik. Számomra a mi cégünk egy ilyen környezet és a kollégáim ezeket az értékeket képviselik, és hogyha 
ebben nekem bármily csekély érdemem is van, akkor sikeresnek érzem magam. 

 

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

Sajnos nem erősségem az évszámokra emlékezni, de kb. 10-12 éve lehetett, hogy először találkoztam a 
szervezettel. Az első évekből csak a kongresszusokra emlékszem - onnan is elsősorban a jó hangulatú 
bankettekre és a tombolára - valószínűleg más programban nem is vettem részt. Emlékszem, az első pár évben 
nem voltunk tagok, csak később léptünk be, amikor jobban megismertem a szervezet programjait és a tagság egy 
részét. Azóta igyekszem szinte minden programon – vállalatlátogatásokon, workshopokon – részt venni, és erre 
a kollégáimat is biztatni. Természetesen nem döntöttem el előre, hogy nekem minden rendezvényem ott kell 
lennem, egyszerűen szinte mindegyik érdekel, és jó legalább ennyit kimozdulni a mindennapi rutinból és 
megismerni a logisztika más területeit is. 

 

 

4.  Mit tart az MLBKT legfontosabb feladatának? 

Az MLBKT számtalan hasznos feladata és szolgáltatása - mint amilyenek a rendezvények, a vállalatlátogatások, 
az oktatás, a hírlevél vagy a kapcsolatépítési lehetőségek - közül a legfontosabbnak én egy kevésbé 
kézzelfogható funkciót gondolok. Talán idealistának tűnik, de kiemeltem fontosnak tartom az MLBKT szakmai 
közösségépítő szerepét. Szükség van arra, hogy legyen egy független, időtálló és a szereplők széles körét 
képviselő szervezet, amely láthatóságot, súlyt és presztízst biztosít a szakmának, mind magunk között, mind a 
kívülállók felé. Számomra az MLBKT legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a stabilitást, a szakmaiságot, az 
elismertséget, hogy értéket mutasson és összetartson egy közösséget még akkor is, hogyha ezek a 
mindennapokban nehezen mérhető és számszerűsíthető célok. 

 

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

A következő területeken érzem magam alkalmasnak arra, hogy az MLBKT munkáját segítsem: 

o a logisztika vám-, adózási- és adminisztratív feladatai 

o gazdasági, gazdálkodási, működési, ügyviteli, szervezeti kérdések 

o projektek, fejlesztési tervek kidolgozása, bevezetése 

o jogi -, szabályozási kérdések értelmezése, észrevételezése 

o hatósági és szervezeti kapcsolattartás 

o oktatás, oktatásszervezés 

 

Természetesen az már az elnökség döntése, hogy melyik területen és milyen módon látja a leghatékonyabbnak a 
feladatvégzésemet. Az sem okoz gondot, hogyha esetleg ők más területen igényelnék a segítségemet. 
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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 

Azt hiszem ennél a kérdésnél nagyon fontos elmondani, hogy az MLBKT titkársága, az elnök és a társelnök 
támogatásával, teljes mértékeben képes önállóan ellátni a szervezet napi működéseshez szükséges összes 
feladatot. Így az elnökség szerepe elsősorban támogató és iránymutató jellegű. Számomra az elején nehézséget 
is okozott, hogy hogyan tudom hasznossá tenni magam, egy nélkülem is olajozottan működő, kialakult 
folyamatokkal és szokásokkal rendelkező szervezetben. Igyekeztem az elmúlt időszakban megtalálni annak 
módját, hogy hogyan tudok úgy hasznára lenni a napi munkát ellátóknak, hogy közben nem erőszakolom rájuk és 
a szervezetre a saját véleményem, elképzeléseim, munkamódszerem. 

Ennek keretében az elmúlt két ciklusban próbáltam minden olyan kérdésben, feladatban segítségére lenni a 
szervezetnek, amelyben igény mutatkozott a közreműködésemre. Ezek jellemzően a legtöbbször a működéshez 
kötődő apró-cseprő ügyek, ahol a véleményemre, támogatásomra, gondolataimra és ötleteimre volt szükség. Az 
utóbbi időszakban a Tagságfejlesztési alelnöki munkacsoportban vettem részt. Az egyik legérdekesebb 
feladatunk, ami talán leginkább hozzám kötődik, az a szervezet tagi szolgáltatásainak, a tagsági típusuknak, 
illetve az ezekhez kötődő tagsági díjaknak a komplex át- és esetleg újra gondolása. 

Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az elnökség tagjaként, elsősorban az a feladatom, hogy jelen legyek, és 
elérhető legyek a szervezet életében, és ott, és azt csináljam, amire a szervezet tevékenységét magas szinten 
ellátó titkárságnak leginkább szüksége van tőlem. 
 

 

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

Én nem érzek magamban elég tudást és motiváló erőt, hogy a világ összes beszerzőjének és logisztikusának 
üzenni merjek. Azt gondolom, hogy a saját munkájában, napi kihívásaiban, a legtöbbször mindenki pontosan 
tudja, hogy mit kellene tennie, mi a jó megoldás. Csak valamiért épp magunkra nem hallgatunk, hanem kívülről 
várjuk a megoldást. Pedig, véleményem szerint, bárkiben, aki ezt olvassa, legalább olyan jó megoldások vannak, a 
saját és a közös kérdéseinkre, mint bennem. Talán éppen az az ilyen szervezetek lényege, hogy ezeket a 
megoldásokat, gondolatokat kölcsönösen tudjuk megosztani egymással. Kölcsönösen és személyesen. 
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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. 
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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 
 
 


