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SIKERES NŐK A VÁLLALAT ÉLÉN

A 
vezetői pozíció 
sikeres betöltéséhez 
nemtől függetlenül 
szükséges a hiteles 

szakmai tudás mellett a 
nyitottság és az empátia. A 
BI-KA Logisztika Kft. közel 
harminc éve működik a me-
gyeszékhelyen. A családi vál-
lalkozásból induló társaság 
mára Közép- és Kelet-Európa 
meghódítását tűzte ki célul. 
Dr. Karmazinné Biró Anitával, 
a BI-KA Logisztika Kft. tulaj-
donosával, és Szécsi Gabri-
ella ügyvezetővel a vállalat 
jelenéről, a női vezetői szerep 
kihívásairól beszélgettünk.

Milyen tevékenységet végez a cég?
KBA: A BI-KA Logisztika Kft. 1991-

ben alapított, száz százalékban ma-
gyar, családi tulajdonú vállalat. Tu-
lajdonosaként büszkén mondha-
tom, hogy a közel harminc éves 
szakmai múlttal rendelkező társasá-
gunk az utóbbi években nemzetkö-
zi színtéren is ismertté és elismertté 
vált. Kezdeti szállítmányozói tevé-
kenységünket kibővítve, alig tíz éve 
szereztük be első tehergépjárműve-
inket, így mára már fiatal, prémium 

kategóriás járművekből álló flottá-
val vagyunk jelen a piacon, emel-
lett raktárlogisztikai tevékenységet 
is folytatunk.

Milyen tulajdonosi elvárásoknak 
kell megfelelni, hogyan működhet 
gördülékenyen a vállalati rendszer?

KBA: Tulajdonosként bizalommal 
fordulok a menedzsment felé, hi-
szen tudatosan építenek a szerve-
zetre, a döntéshozatalt megelőzően 
meghallgatják egymás véleményét, 
az egyes csoportok tagjainak javas-
latait és ötleteit. Vállalati kultúránk 
alappillére, hogy a szervezet egésze 
tudjon azonosulni a céllal, amely 
során növekszik az együttműködé-
si igény és formálódik a „közösség-
tudat”.

Hogyan lehet a szakmában nőként 
vezető pozícióban érvényesülni?

SZG: A pozíció sikeres betölté-
séhez véleményem szerint hiteles 
szakmai tudás, megszerzett tapasz-
talat, vezetői kompetencia szüksé-
ges. A munkatársakhoz, emberek-
hez és szituációkhoz való nyitott-
ság és empatikus hozzáállás elen-
gedhetetlen, továbbá az alkalmaz-
kodóképesség és a határozottság 

is segíthet. Úgy vélem, napjainkban 
a szakmai rátermettséget nemtől 
függetlenül ismerik el.

Miben mérhető a siker? Mi a BI-KA si-
kerességének kulcsa?

SZG: A tavalyi év számai számunk-
ra a siker mutatói: 6,7 milliárd forintos 
árbevétel, negyvenezer fuvarfeladat, 
ezerhétszáz elégedett üzleti partner, 
négyszázezer tonna szállított áru, 
huszonhárom és fél millió megtett 
kilométer. A siker kulcsa a számok 
mellett a tudatos stratégiai terve-
zés, a változásokhoz rugalmasan al-
kalmazkodó szervezetfejlesztés és 
százötven szakemberünk munkája. 
Sikerként éljük meg az idei Business 
Superbrands kitüntetést is.

Fontos a vállalat számára a hagyo-
mányőrzés. Hogyan jelenik meg a 
vállalati kultúrában a tradicionális 
értékek mellett az új felé nyitás gon-
dolata?

SZG: Fejlődési ütemünknek kö-
szönhetően jelenleg abban a kihí-
vásokkal teli fázisban járunk, amikor 
egy családi hagyományokkal és érté-
kekkel rendelkező kis- és középvállal-
kozás multinacionális vállalatokhoz 
hasonló tervekkel és célokkal vérte-

zi fel magát. Úgy döntöttünk, ideje 
túllépni a „régió piacvezető szállít-
mányozója” tituluson, és megmé-
retni magunkat szélesebb hatótá-
volságban is. A Budapesti Üzletfej-
lesztési Központunk gondos előké-
szítő munkálatait követően év elején 
megkezdtük a Közép- és Kelet-Euró-
pa irányába történő „térhódításun-
kat”, egészen Oroszországig. Mind-
emellett – trendeket követő válla-
latként, egy kis- és középvállalkozás 
kereteihez mérten – IT-fejlesztéseket 
hajtunk végre, követjük a digitális vi-
lág történéseit.

Megtalálható az egyensúly a családi 
élet és a munka között? Van erre kü-
lön recept?

SZG: A család és a munka egyen-
súlyának megteremtése különösen 
nehéz feladatot jelent a rohanó min-
dennapjainkban. Kellő gondosság-
gal és figyelemmel, logisztikusként 
tevékenykedem a magánéletem-
ben is. A siker kulcsa a különböző 
szerepek megfelelő összehangolása, 
a precíz időgazdálkodás és termé-
szetesen az a támogatás, amelyet a 
háttérből a család és a munkatársak 
nyújtanak számomra. Ez is egyfajta 
logisztika!

DR. KARMAZINNÉ BIRÓ ANITA (BALRA)  ÉS  SZÉCSI GABRIELLA A VÁLLALAT SIKERESSÉGÉT BIZONYÍTÓ SZÁMOKAT IS MEGEMLÍTETTÉK

FO
TÓ

: B
EK

Ü
LD

Ö
TT


