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 52/ 715- Név: Bocskay József
Logisztikai rendszerszervező

E-mail: bojozsix@gmail.com

Cím: 4024. Debrecen
Születési hely, idő: Debrecen, 1962. augusztus 02.

Családi állapot: nős
Gyerek/kora: egy fiú gyermek/ 19 éves

Főállású munkatapasztalatok: Beosztás/terület:

Főnix Projekt (patrióta projekt - folyamatban) Saját és teljes üzleti információs rendszer.
Debrecen (Saját ERP/CRM és operációs rendszer) Teljes ERP, komplex linux disztribúció - oprendszer 

Pápai Hús Zrt. Logisztikai vezérigazgatói tanácsadó,
Pápa (élelmiszergyártás - sertés)  

Hajdú Bét – Valdor Rt. Debrecen, Budapest Logisztikai rendszerszervező, folyamatellenőr,
Kisvárda, Zagyvarékas, Mezőkovácsháza, Törökszentmiklós ERP Szakmai-funkcionális folyamatszervező,
(élelmiszergyártás - sertés - 3500 fős projekt) MEO -> Raktáros, áruátvevő

Hajdúthonet Rt. (Sellaton Zrt) Key Account Manager - Divízióvezető,
Debrecen – Pécs (Bútorgyártás) Thonet bútorok

Korall Kft. Részlegvezető,
Debrecen – Nyíregyháza (Szolgáltatás) Debreceni

Pannonplast Rt. MEO
Debrecen (Műanyaggyártás) Fröccsöntés, palackfúvás, extrudálás, 

Magyar Honvédség Légvédelmi lokátoros, vadászrávezető,
Debrecen MN 9127 (Rádiótechnika) Kiképző (110 - 120 fős századok)

Szalag- és Zsinórgyár Termelési vezető,
Debrecen (Textilipar) Pamutszövőde,



Interim manager tapasztalatok (logisztika, termelésirányítás, IT):

Naturalmeat Kft. Logisztikai igazgatói tanácsadó, ügyvezető helyettes.
Törökszentmiklós (élelmiszergyártás - panírüzem.) Teljes ERP vertikum, 

AUDI Hungária Üzemi logisztikai felmérés, termelésellátás elemzés
Győr (motorgyártás) RFID alkalmazási lehetőségek vizsgálata

Párhuzamos projektek

Mirbest Kft és Kárpátia Kft. Folyamat- és rendszerszervező,
Biatorbágyi Logisztikai központ Projektvezető, Teljes ERP vertikum,

Győri Hűtőház Kft. Rendszerszervező, (ERP)
Győr (logisztika, raktárgazdálkodás) Kihelyezett szaktanácsadó, 

Balaton Hús (Felsál) Kft. Külsős ügyvezető és rendszerszervező, (ERP)
Veszprém (élelmiszergyártás – sertésvágás, feldolgozás) Kihelyezett szaktanácsadó, Teljes ERP vertikum, 

HUNENT Zrt. Külsős vezérigazgatói tanácsadó (ERP),
Kiskunhalas (baromfifeldolgozás - 900 fős projekt) Projektvezető, Teljes ERP vertikum, 

Pápai Hús Zrt. Logisztikai vezérigazgatói tanácsadó,
Pápa (élelmiszergyártás - sertés - 1300 fős projekt) Projektvezető, Teljes ERP, Külsős 

Merián Zrt. – Bábolna ÉLIP Folyamatelemző rendszerszervező,
Orosháza (baromfifeldolgozás - 700 fős projekt) Kihelyezett szaktanácsadó, Teljes ERP vertikum, 

Cornexi Zrt. Folyamatelemző rendszerszervező (ERP),
Székesfehérvár (édes- és malomipar. - 400 fős projekt) Kihelyezett szaktanácsadó, Teljes ERP vertikum, 

Kométa99 Kft. Minőségbiztosítási, logisztikai szaktanácsadó (ERP),
Kaposvár (élelmiszergyártás - sertés - 700 fős projekt) Kihelyezett rendszerszervező,

ERP Gyártáskövetési, termék-visszahívási terület,

Délhús Zrt. (élelmiszergyártás - sertés - 1300 fős projekt) Minőségbiztosítási és logisztikai szaktanácsadó, 
Pécs, Baja, Alsómocsolád Kihelyezett rendszerszervező,

ERP Gyártáskövetési, termék-visszahívási terület,

Baromfiudvar 2002 Kft. (Mirbest Csoport) Szállítmányozás-szervező és IT rendszerszervező,
Debrecen (élelmiszerkereskedelem.) Kihelyezett szaktanácsadó, Teljes ERP vertikum, 

Bábolna Rt. (Bábolna ÉLIP) Logisztikai rendszerszervező, 
Debrecen, Kecskemét, Békéscsaba, Kihelyezett szaktanácsadó, folyamatellenőr,

ERP Szakmai-funkcionális folyamatszervező,

Sprint Kft. Alapító - Ügyvezető, (NEM tulajdonos)
Debrecen (Futárszolgálat, Logisztikai szolgáltatás) Futárszolgálat

Leveletto Kft. Alapító - Ügyvezető, (NEM tulajdonos)
Debrecen – Hajdú-Bihar Megye (Kereskedelem) ERP Szakmai-funkcionális folyamatszervező



Válságmenedzsment - különleges projektjeim

1. Pápai Hús Zrt. Logisztikai vezérigazgatói tanácsadó,
Pápa (élelmiszergyártás - sertés) Projektvezető, Teljes ERP vertikum

A Pápai Hús Zrt megnyert egy ~ 250 milliós fejlesztési támogatást. A megvalósításra 2 évet kapott a vállalat. A 
szerződésüket az ERP rendszer bevezetésre az IFS svéd Grippen vadászgépgyártó hadiidpari  cég informatikai 
rendszerének  hazai  képviselőivel  kötötték.  A  projekt  vizsgálatára  1,5  év  elteltével  hívtak  meg,  majd  ennek 
sikertelenségét ekkor mondtuk ki, így az egész projektet ekkor kellett elölről kezdjem.

Szakmai  berkekben  teljesen  lehetetlennek  minősített  projekt  volt,  ennek  ellenére  sikerdíjasan  vállaltam el  a 
vezetését. A projektet sikeresen zártam, annak ellenére, hogy az indításkor az 1300 főből egyetlen dolgozó nem 
volt aki akár pár százalék esélyt is adott volna. 

2. HUNENT Zrt. Külsős vezérigazgatói tanácsadó (ERP),
Kiskunhalas (baromfifeldolgozás - 900 fős projekt) Projektvezető, Teljes ERP vertikum, 

A cég a magyar baromfiipar meghatározó szereplője. Az amerikai MFG-PRO hazai képviselőivel a KFKI Csoport 
bevezetői  csapatával  kötöttek  szerződést,  a  vállalatirányítási  rendszer  teljesen  elemezhetetlen  adatokkal, 
gyakorlatilag működtethetetlen volt, ráadásul egy másik rendszer párhuzamos futtatása miatt a cégvezetésnek 
gyakorlatilag semmilyen információi nem voltak a pillanatnyi anyagi helyzetükről.

A projektet 3 hónap alatt valósítottam meg a nulláról kezdve.

3. Merián Zrt. – Bábolna ÉLIP Folyamatelemző   rendszerszervező,  
Orosháza (baromfifeldolgozás - 700 fős projekt) Projektvezető, Teljes ERP vertikum, 

A cég a magyar baromfiipar meghatározó szereplője. Az amerikai MFG-PRO hazai képviselőivel a KFKI Csoport 
bevezetői  csapatával  kötöttek  szerződést,  a  vállalatirányítási  rendszer  teljesen  elemezhetetlen  adatokkal, 
gyakorlatilag működtethetetlen volt, ráadásul egy másik rendszer párhuzamos futtatása miatt a cégvezetésnek 
gyakorlatilag semmilyen információi nem voltak a pillanatnyi anyagi helyzetükről.

A projektet 2 hónap alatt valósítottam meg a nulláról kezdve.

4. Mirbest Kft és Kárpátia Kft. Folyamat- és rendszerszervező,
Biatorbágyi Logisztikai központ Projektvezető, Teljes ERP vertikum,

A Kárpátia Kft a Mirbest cégcsoportba tartozik. A Magyar Gasztronómiai Szövetség Tagja, a Helit, Baromfiudvar, 
Halker, Jégszilánk, P+P, Kedvenc, Spilák Halker, MicroMeat Kft-kkel együtt a teljes magyarországi élelmiszeripari 
nagykereskedelmi  lefedettséget  mondhatnak  magukénak.  A  Kárpátia  Kft  Biatorbágyon  hozott  létre  közös 
logisztikai  központot,  a  teljes  cégcsoport  kiszolgálására.  A  logisztikai  központ  információs  rendszerének 
beindítására két hetet adtak, úgy, hogy a tárolás és a szállítmányozás már megkezdődött.
Szinte rendelkezésre álló erőforrások nélkül valósítottam meg a projektet. Az általam bevezetett rendszer jelenleg 
is működik.

5. Hajdú Bét – Valdor Rt. Debrecen, Budapest Logisztikai rendszerszervező, folyamatellenőr,
Kisvárda, Zagyvarékas, Mezőkovácsháza, Törökszentmiklós ERP Szakmai-funkcionális folyamatszervező,
(élelmiszergyártás - sertés - 3500 fős projekt)

Magyarország  legnagyobb  baromfiipari  cégének  a  csődbevitele  előtt  egy  450  milliós  informatikai  és  átfogó 
logisztikai projektje volt. Ennek volt szerencsém a folyamatait koordinálni és irányítani.
A  logisztikai  informatikai  szakemberek  szerint  akkor  (2002-ben)  8  évvel  előztük  meg  a  hazai  logisztikai 
informatikai  szintet.  Erre  a megvalósításra  az akkori  logisztikai  vezérigazgató  helyettes  meg is  kapta az  „Év 
Logisztikai Menedzsere Díj”-at is. (Ekkor nekem, mint folyamatellenőr és belső koordinációs személy már nem 
volt felettesem a belső ellenőrzési vezérigazgató és vezérigazgatón kívül.)



Iparági megoldásaim (Kiemelt Lean Projektek)

Minden projektemet a TPS, Lean alapelvek alkalmazásával valósítottam meg, de ezekre a projektekre vagyok 
igazán büszke, mert ezek országos szinten kiemelkedőnek minősülnek:

Pápai Hús Zrt. Logisztikai vezérigazgatói tanácsadó,
Pápa (élelmiszergyártás - sertés) Projektvezető, Teljes ERP vertikum

A projekt során elsőnek sikerül magyar élelmiszeripari nagyvállalati szinten Kanban gyártás megvalósítani, 
úgy, hogy szinkron, asszinkron és direkt gyártási rendszerrel kombináltan, termékcsoport specifikusan oldottuk 
meg a készletszintek vezérlését és gyártás menedzsmentet.

Kométa99 Kft. Minőségbiztosítási, logisztikai szaktanácsadó (ERP),
Kaposvár (élelmiszergyártás - sertés - 700 fős projekt) Projektvezető, Kihelyezett rendszerszervező,

ERP Gyártáskövetési, termék-visszahívási terület,

Az SAP rendszerben nagyvállalati szinten sikerült specifikálni, majd megvalósítani és így megfelelni a teljes körű 
gyártáskövetési és termék-visszahívási kritériumoknak.

Délhús Zrt. (élelmiszergyártás - sertés - 1300 fős projekt) Minőségbiztosítási és logisztikai szaktanácsadó, 
Pécs, Baja, Alsómocsolád Projektvezető, Kihelyezett rendszerszervező,

ERP Gyártáskövetési, termék-visszahívási terület,

Az SAP rendszerben nagyvállalati szinten sikerült specifikálni, majd megvalósítani és így megfelelni a teljes körű 
gyártáskövetési és termék-visszahívási kritériumoknak.

Logisztikai sikerprojektjeim

Baromfiudvar 2002 Kft. (Mirbest Csoport) Szállítmányozás-szervező és IT rendszerszervező,
Debrecen (élelmiszerkereskedelem.) Kihelyezett szaktanácsadó, Teljes ERP vertikum, 

A cég számára készített specifikációm alapján elkészült és bevezetett térinformatikai eszközökkel támogatott túra 
és járatoptimalizáló rendszert sikerült a fejlesztő cégnek országosan is elismertté tenni.
Ebből néhány bevezetést magam koordináltam.

A megoldást jelenleg is használják:

Elcoteq Magyarország Kft., Pécsi Sörfõzde Zrt., Prímagáz Hungária Zrt., SCA Hygiene Products Kft.
Rittenbacher Kft., TEVA Magyarország Kft. (Humantrade Kft.), Baromfiudvar Kft., Jelker 2000 Kft., TOTAL 
Hungária Kft., Ceres Zrt., Mecsek Füszért, Techno-Trade Kft. Pápai Hús Zrt., Szilánk Csoport, Csemeg Match Zrt. 

Mirbest Csoport, Kárpátia Kft. Folyamat- és rendszerszervező,
Biatorbágyi Logisztikai központ Projektvezető, Teljes ERP vertikum,

A  tárhely-elemzési  eszközök  és  a  vezetői  információs  rendszer  mind  informatikai,  mind  pedig  logisztikai 
szempontból kiemelkedőnek minősül.

Debrecen, 2010. április 25.

Bocskay József 
Logisztikai rendszerszervező 


