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Magánéletét is már-már logisztikusként igyekszik 
megszervezni Szécsi Gabriella, a BI-KA Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki közel két évtizede dolgozik a keleti régió 
egyik meghatározó logisztikai vállalatánál, amelyet 
kilenc éve irányít is.

CSALÁDI ÉRTÉKEKKEL A NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS ÚTJÁN
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Szécsi Gabriella és dr. Karmazinné Bíró Anita

 n Hogyan tekint vissza az első 
munkahelyén eltöltött évekre?
A győri Széchenyi István Egyetem elvégzé-
sét követően, a közgazdász diplomámmal 
nemzetközi szállítmányozóként vállaltam 
munkát a győri Intertranscoop Kft-nél. Első 
munkahely lévén, a tapasztalatszerzést és a 
szakma világába való bekapcsolódást jelen-
ti számomra az ott eltöltött időszak.

 n Győrből hogyan került Szolnok-
ra? Miért tűnt érdekesnek a BI-KA, 
a feladat?
Egy Szolnok melletti városban születtem, 
így szinte hazamentem. Adódott egy ki-
váló lehetőség, amely révén megismer-
hettem az akkor még BI-KA Bt.-ként mű-
ködő vállalatot és bekapcsolódhattam 
a cég egyre növekvő életébe, amely (az 
Intertranscoop-hoz hasonlóan) 100 szá-
zalékban magyar tulajdonú, családi válla-
lat. Kihívást jelentett számomra, hogy egy 
más stratégiával rendelkező, más régióban 
működő, fejlődni akaró vállalatnál tudjam 
kamatoztatni az ismereteimet. A munkám 
révén operatív és stratégiai döntésekbe 
egyaránt be tudtam kapcsolódni a cég 
életében.

 n Milyen feladatköröket töltött be 
a cégen belül?
2002-ben nemzetközi szállítmányozóként 
kezdtem meg a munkám a BI-KA Logisz-
tika Kft.-nél, 2004-ben szállítmányozási 
osztályvezetőnek neveztek ki. Ekkor a Nyu-
gat-Európát érintő fuvarokat szervező cso-
port kialakítása és hatékony működtetése, 
szállítmányozói kapcsolatok feltérképezése 
és kiépítése volt a legfőbb feladatom. 2005-
től operatív igazgatóként segítettem az ala-
pító-tulajdonos munkáját, 2013-tól pedig 
ügyvezetőként irányítom a vállalatot.

 n Milyen átalakulásokon ment át 
eközben a vállalat, és mi volt ebben 
az ön szerepe?
A tudatos stratégiai tervezésnek és a vál-
tozó körülményekhez rugalmasan igazo-
dó szervezetfejlesztésnek köszönhetően az 
elmúlt 10 évben az árbevétele majdnem 
négyszeresére, 7,5 milliárd forintra, létszá-
ma pedig hatszorosára, közel 200 főre nö-
vekedett, amely azt gondolom, szép ered-
ménynek tekinthető egy saját erőből épít-
kező magyarországi középvállalat részéről.

stratégiai szemlélet kialakítására, az embe-
ri erőforrások hatékony menedzselésére, 
emellett megismerjem az aktuális tenden-
ciákat, amelyet hasznosíthatok mindenna-
pi vezetői munkám során.

 n Amúgy mi a véleménye az élet-
hosszig tartó tanulásról? Fontos az 
ön számára, hogy mindig új ismere-
tekkel gyarapítsa tudását?
Úgy vélem, hogy egy vezető számára a tar-
tós siker egyik kulcsa a lifelong learning. 
Fontosnak tartom az új ismeretek iránti 
érdeklődést, az állandóan fejlődő világunk 
gazdasági folyamatainak megértéséhez 
szükséges szakmai tudás megszerzését. 
A  tanulás fogalma alatt pedig a tapaszta-
latszerzés minden egyes formáját értem: 
emberi interakciók megértése, probléma-
megoldó gondolkodás és proaktív szem-
léletmód elsajátítása, a meglévő szakmai 
ismeretek folyamatos bővítése akár szak-
könyvek, akár képzések, akár workshopok 
segítségével.

 n Ügyvezetőként az elmúlt hat év-
ben mi volt a legfontosabb feladata?
Az ügyvezetői tisztségem betöltése kez-
detén, az akkor 22 éve fennálló vállalat 
folyamatos növekedést mutatott, ez a nö-
vekedési ütem ügyvezetésem óta is ezen 
tendenciát követi. Feladatom, hogy a tu-

 n 10 év alatt az ügyvezetői pozí-
cióig emelkedett. Ön szerint me-
lyek azok a legfontosabb tulajdon-
ságai, kvalitásai, amelyek alkalmas-
sá tették a cég irányítására?
Folyamatosan fejlődtem szakmailag és ve-
zetői téren is, így sikerült újabb és újabb is-
mereteket szereznem és eredményeket el-
érnem a vállalati hierarchia egyre magasabb 
szintjein. Számomra rendkívül fontos az ál-
landó problémamegoldó gondolkodás, a 
megoldásorientált szemléletmód, a válto-
zásokra való hatékony és időben történő 
reagálás, a csapatban való együttműködés. 
Kihívásként tekintek a mindig naprakész 
szakmai tudás megszerzésére, illetve a hi-
teles tudással és szakmai tapasztalatokkal 
felvértezett vezetői szemléletmód megte-
remtésére vállalaton belül.

 n Ügyvezetői kinevezésével szinte 
egy időben MBA-diplomát is szer-
zett. Miért érezte fontosnak, hogy 
egy ilyen jellegű végzettség is a zse-
bében legyen?
A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és 
Gaz da ság tudományi Karán 2013-ban vé-
geztem el az MBA szakot. A képzés telje-
sítésével az volt a legfőbb célom, hogy a 
korábban megszerzett szakmai tudásomat 
bővítsem. Leginkább az motivált, hogy ké-
pes legyek a vállalkozás fejlődését biztosító 
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tást gyakorolhat egy vállalkozás szervezeti 
kultúrájára. A BI-KA Logisztika Kft. szerve-
zeti egységei folyamatosan együttműköd-
ve végzik napi teendőiket. Fontos, hogy a 
vállalati célok elérése során a munkatársa-
kat értékként kezeljük, munkájukat minden 
esetben visszajelzés kövesse az erősségek és 
a gyengeségek kiemelésével. 

 n Melyek a legfontosabb kihívások 
manapság egy közepes méretű lo-
gisztikai cég előtt? Milyen módsze-
rekkel birkóznak meg ezekkel? 
Szervezetépítési stratégiánk és ars poeti-
cánk meghatározó elemei a kiszámítható 
munkavégzés, a támogató munkahelyi lég-
kör és a hiteles háttér. Ezek azok az alapok, 
amelyek munkavállalóink számára biztos 
pontot jelentenek. A fuvarozási ágazatot 
jelenleg sújtó, jelentős költségnövekedéssel 
járó folyamatokat állandóan monitoroz-
zuk, kockázatértékelést végzünk, gyorsan 
és hatékonyan, a megoldást szem előtt 
tartva igyekszünk reagálni a gazdasági fo-
lyamatokra. 

Véleményem szerint egy vállalatnak tisz-
tában kell lennie erősségeivel, gyengesé-
geivel és az általa képviselt értékrenddel. 
Az erre épített szervezeti és szolgáltatási 
struktúra kialakítása és az általunk előállí-
tott hozzáadott érték olyan előnyt jelent-
het a megrendelők számára saját piacaikon, 
amely miatt a BI-KA-t, mint szolgáltatót 
egyediként és hosszú távú stratégiai part-
nerként kezelik.

 n Hogyan készülnek a logisztikai 
ipart is nagymértékben átalakító 
digitalizációra?
Mai digitális világunkban, az e-kereskede-
lem erősödésével, így a csomagküldő szol-
gáltatások megrendelésének növekedésé-
vel egyre meghatározóbb szerephez jut a 
logisztika. Az Ipar 4.0, valamint a hálózato-
sodás az értékláncok teljes újjászervezését 
és az üzleti modellek jelentős megváltoz-
tatását követeli meg. Ezt figyelembe véve 
végzünk kockázatelemzéseket, illetve alakí-
tottuk ki az elkövetkezendő három év stra-
tégiáját. Egy remek csapat áll mögöttem, az 
ő támogatásukkal és közös, folyamatosan 
együttműködő munkával érjük el az egyre 
növekvő eredményeket a szolgáltatásain-
kon belül.

Schopp Attila

lajdonosi elvárásoknak megfelelően, a tu-
lajdonossal és a menedzsmenttel közösen 
megfogalmazott stratégiai célok mentén 
haladva, hatékony szervezéssel, előrelépést 
segítő intézkedésekkel és csapatmunka al-
kalmazásával továbbra is biztosítsam a tö-
retlen fejlődést.

 n Van-e valamilyen kedvenc mene-
dzseri, vezetői módszertana? Vál to-
zott-e ez az évek során?
Vezetőként fontosnak tartom a közép- és 
hosszabb távú stratégiai gondolkodást, a 
szervezet változásra és rugalmasságra való 
képességének növelését, és az ezzel pár-
huzamosan kialakított belső- és külső fo-
lyamatok fegyelmezettebbé tételét. Ügy-
vezetőként tudatosan építek a szervezet-
re, döntéshozatalt megelőzően kikérem a 
vezetőtársaim véleményét, akik az általuk 
vezetett csoport tagjainak javaslatait, öt-
leteit és érzéseit közvetítik felém. Ezáltal a 
szervezet egésze tud azonosulni a céllal, nő 
az együttműködési igény és formálódik a 
„közösségtudat”. Úgy vélem, az őszinte és 
figyelmes, magából a legjobb teljesítményt 
kihozó vezető, méltó példaként szolgálhat 
munkatársai számára.

 n Mit jelentett az ön számára, hogy 
elnyerte az Év Fiatal Menedzsere 
2014 díjat?
Az ügyvezetői pozíció számomra a szakmai 
és vezetői önmegvalósítás nagy lehetősége, 
hiszen szakmai ambícióim és a vállalattal 
kapcsolatos fejlesztési elképzeléseim egy-
szerre valósulhatnak meg. Szerintem ennek 
eredményességét mutatja a Menedzserek 
Országos Szövetsége által kiosztott Év Fia-
tal Menedzsere díj, amelyre olyan 35 évnél 
fiatalabb magyar menedzserek és vállalat-
vezetők pályázhattak, akiknek meghatáro-
zó szerepük van vállalatuk irányításában és 
sikereiben, valamint az elmúlt időszakban 
kimagasló vezetői teljesítményt nyújtottak. 
Nagy örömmel töltött el, hogy ebben a 
rangos névsorban szerepelhetek.

 n Nehezebb-e nőként érvényesül-
ni a logisztikai szakmában?
A vezetői pozíció sikeres betöltéséhez vé-
leményem szerint hiteles szakmai tudás, 
megszerzett tapasztalat, vezetői kompe-
tencia és a munkatársakhoz, emberekhez 
és szituációkhoz való nyitottság és empa-

tikus hozzáállás, továbbá alkalmazkodó-
képesség és határozottság segíthet – ezek 
nemtől független tényezők.  

 n Jelent-e önnek gondot a munka 
és a magánélet összehangolása?
A család és a munka egyensúlyának meg-
teremtése különösen nehéz feladatot je-
lent rohanó mindennapjainkban. Kellő 
gondossággal és figyelemmel, már-már 
logisztikusként tevékenykedek magánéle-
temben, otthon is ennek vallom magam. 
A siker kulcsa a különböző szerepek meg-
felelő összehangolása, a megfelelő időgaz-
dálkodás és természetesen az a támogatás, 
amelyet a háttérből a család és a munka-
társak nyújtanak számomra. Ez is egyfajta 
logisztika, melyben a munkámnak köszön-
hetően, már nagy gyakorlatra tettem szert 
az elmúlt években.

 n Hogyan változott a cég működé-
se, stratégiája az ön vezetése alatt?
A vállalat a tulajdonosi elvárások és kijelölt 
stratégiai célok mentén működik, három-
éves periódusokra meghatározva. Büszkék 
vagyunk arra, hogy az alapítás óta magyar 
tulajdonú, családi vállalatként vagyunk je-
len a logisztikai szakma piacán. Természete-
sen a szolgáltatási portfoliónk bővítésének, 
eszközberuházásainknak és az egyre több 
viszonylaton való megjelenésünknek kö-
szönhetően a működés kezdeti szakaszá-
hoz képest a régióbeli ismertségünk nem-
zetközivé vált. Az ezzel együtt járó bővülés 
pedig magával hozta azt is, hogy a kkv-k és 
a multinacionális vállalatok közti átmenet 
fázisban járunk: családi hagyományokkal, 
de multihoz hasonló tervekkel és célokkal, 
amely kellő kihívást jelent számunkra.

 n Miben más a BI-KA stratégiája, 
működése, mint a hasonló magyar 
vállalkozásoké?
Szerencsére a BI-KA Logisztika Kft. azon 
vállalatok közé tartozik, amely a pénzügyi 
és gazdasági világválságot követő elhúzódó 
recessziót lehetőségként élte meg és előre-
menekült, tartva a növekedési tenden ciát. 
Az előző évekre jellemző dinamizmust min-
denképpen szeretnénk megtartani a közép- 
és hosszabb távú stratégiai gondolkodás 
szellemében. Munkám során mindig is hit-
tem a csapatmunkában, a közösen végzett 
munka inspiráló erejében, amely nagy ha-
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