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MAGDA ATTILA A KTE ÜGYVEZETŐJE

2012. január 9-től Magda Attila az
ügyvezetője a Közlekedéstudományi
Egyesületnek. Az új ügyvezető
feladata a titkárság vezetésén túl az
Egyesület gazdálkodásának irányítása és az egyesület tudományos, szakmai és társadalmi
munkájának elősegítése, katalizálása.
Végzettsége
Mérnök-közgazdász, az alap diplomáját a Budapest
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, Közlekedési szakon szerezte
1995-ben. Mérnök-közgazdász 2004-ben lett a
Nyugat-Magyarországi
Egyetemen.
Tárgyalási
szinten beszél angolul.
Szakmai tapasztalata
Az Egyetem után informatika és távközlés
területeken
dolgozott
tervező
mérnökként,
projektvezetőként, majd 1999-től értékesítőként.
Három hónap értékesítői munka után értékesítési
vezetővé nevezték ki. 2011 decemberéig – egy
hároméves kitérő kivételével – értékesítési illetve
kereskedelmi
igazgatóként
dolgozott
három
különböző (informatikai, távközlési és energetikai)
cégben. A három év „szünet” alatt üzletviteli
tanácsadással
és
értékesítési
tréningekkel
foglalkozott (egy saját önálló vállalkozást vezetett).
Munkája során az üzleti élet legkülönbözőbb szintű

és tapasztalatú résztvevőivel tartott munkakapcsolatot, köztük a legmagasabb szintű vezetőkkel is.
Céljai a KTE-ben
Célja, hogy az általános ügyvezetői feladatokon túl a
versenyszférában szerzett értékesítői és vezetői
tapasztalatait felhasználva proaktív módon elősegítse
az Egyesület szakmai és gazdasági fejlődését.
Ennek része többek között az Egyesület közéleti
szerepének és szakmai Hírnevének erősítése,
Magyarország közlekedési helyzetének javítása, a
belső szakmai munka felpezsdítése, a közösségi
kohézió erősítése, a konferenciák és szakmai
rendezvények valamint a megbízásos munkák
számának és bevételének növelése.
Szeretné elérni, hogy az Egyesület az egyre
nehezebb gazdasági körülmények között is töretlen
lendülettel töltse be azt a szakmai és társadalmi
szerepet, amire 1949-ben létrejött.
Nős, két gyermeke van. Berta 7, Ágoston pedig 6
éves.
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