A Magyar Logisztikai Egyesület Elnökségének 1/2020. határozata,
az Elnökség 1/2017. határozata a Tanúsított logisztikai szakértői
cím bevezetése
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Előzmények
2002 áprilisában a Magyar Logisztikai Egyesület (továbbiakban: MLE) és a Magyar
Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (továbbiakban: MLBKT vagy Társaság) az
általános szakmai presztízs növelése és az egységes szakmai színvonal megteremtése
érdekében úgy döntött, hogy a jövőben együttesen működteti a "Tanúsított Logisztikai
Szakértő" rendszert és közösön adja ki a „Tanúsított Logisztikai Szakértő" címet.
Az MLBKT a Logisztika.hu internetes oldalán 2013.01.22-én tájékoztatta a érintetteket, hogy
megújítja a szakértői rendszert, mellyel új lendületet és elismertséget kívánt adni a
„Tanúsított Logisztikai Szakértői” címnek. A Társaság elnöksége egyben úgy döntött, hogy az
MLE-vel közös működtetést is megszüntetik, s mint ötletgazda, egyedül fogja menedzselni az
„új” logisztikai szakértői rendszert.
Az MLE elnökségének álláspontja szerint az MLBKT egyoldalú döntése a logisztikai szakma
szempontjából elfogadhatatlan és úgy határozott, hogy továbbra is fenn kívánja tartani a többi
ágazati szakterülettel kompatibilis logisztikai szakértői rendszert. Ezért az Európai Logisztikai
Egyesület által kidolgozott rendszeren alapuló, de azzal nem azonos, logisztikai szakértői
rendszert hoz létre. A rendszer felépítésére, működtetésére az alábbi

határozatot
hozza:
1.

2020.07. 03-tól bevezeti a kétszintű logisztikai szakértői rendszert.

2.

A rendszer szintjei:
 Tanúsított logisztikai szakértő;
 Tanúsított kiemelt logisztikai szakértő.

3.

A szakértői címekre pályázóktól elvárt kompetenciák, ismeretek:

3.1. Tanúsított logisztikai szakértő:
Kompetenciák:
 tevékenysége fogja át a speciális készségek és ismeretek széles körét;
 legyen képes a legkülönbözőbb összetett és nem rutinszerű feladatokat végzésére;
 nagyfokú személyes önállósággal és felelősséggel rendelkezzen;
 legyen képes mások munkájának az irányítására és ellenőrzésére.
Ismeretek:
 ismerje a logisztikai stratégiákat és folyamatokat, valamint a logisztikai hálózatok
közötti és azokon belüli összefüggéseket,
 legyen speciális ismerete és gyakorlata a logisztikai folyamatokban és projektekben;
 legyen képes meghatározni és optimalizálni a logisztikai folyamatokat a saját
felelősségi területén;

 rendelkezzen speciális funkcionális készségekkel és ismeretekkel.
3.2. Tanúsított kiemelt logisztikai szakértő:
Kompetenciák:
 legyen képes az alapvető elvek és módszerek komplex, széles körű alkalmazására egy
kiszámíthatatlan környezetben, beleértve a humán, fizikai és pénzügyi erőforrásokért
viselt felelősséget.
Ismeretek:
 részletesen ismerje a logisztika szerepét a teljes komplex üzleti környezetben;
 a logisztikai stratégiák készítésében rendelkezzen speciális ismerettel és gyakorlattal;
 legyen képes meghatározni és optimalizálni a logisztikai stratégiákat a saját felelősségi
területén.
4.

A címek elnyerésének feltételei

4.1. Általános feltételek:
 büntetlen előélet, melynek megítélésénél a foglalkozástól történő eltiltás is kizáró
oknak tekintendő;
 legalább 2 éves folyamatos MLE tagság;
 sikeres elméleti írásbeli vizsga;
 az elvárt kompetenciák meggyőző igazolása a Bíráló Bizottság előtt.
4.2. Speciális feltételek:
4.2.1. Tanúsított logisztikai szakértő:
 legalább szakirányú főiskolai (BSc.) végzettség;
 a logisztikai hálózat különböző részein az operatív tervezéssel, koordinálással
és ellenőrzéssel foglalkozó közvetlen (közép) vezetői beosztásokban végzett –
a pályázat benyújtását megelőző legalább 5 (öt) éves folyamatos –tevékenység.
4.2.2. Tanúsított kiemelt logisztikai szakértő
 szakirányú egyetemi (MSc.) végzettség;
 a logisztikai szakterületen – a pályázat benyújtását megelőző legalább 5 (öt)
éves folyamatos – felsővezetői (közép és nagyvállalati szintű logisztikai
igazgató, vállalatigazgató logisztikai helyettes, a kormányzati szektorban
vezető főtanácsos vagy annak megfelelő) beosztásokban szerzett gyakorlat
vagy egyetemen vagy főiskolán legalább 5 (öt) éves, tudományos fokozatot
igénylő oktatói státuszban folytatott megszakítás nélküli tevékenység.
4.2.3. A pályázatok értékelésénél figyelembe vételre kerül:
 a nem oktatói státuszban folytatott rendszeres oktatói tevékenység;
 szakmai folyóiratban publikált magyar vagy idegen nyelvű szakmai írásmű.
5. A cím elnyerésére a jelöltnek az MLE elnökéhez címezett pályázatot kell benyújtania,
melynek formáját és tartalmi követelményeit jelen határozat 1. számú melléklete
tartalmazza.
6. A pályázat benyújtásával egy időben egységesen 8.000 Ft adminisztratív díjat kell az
MLE részére átutalni, melyet az írásbeli vizsgát előkészítők és a pályázatok értékelését
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végző Bizottsági tagok tiszteletdíjára és a nyilvántartás költségeire kell fordítani
(levelezés, terembérlet, stb.).
7. Az első pályázatot 2021. május 1. és május 31. között kell benyújtani, majd ezt követően
minden év május 1. és május 31. közötti időszak a pályázatok benyújtásának határideje. A
határidő állandó, csak az ettől való eltérést publikálja az MLE a honlapján.
8. A pályázatokat az MLE elnöksége által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) értékeli.
8.1. A Bizottság összetétele és mandátuma:
 a Bizottság 3 tagú, 1 elnökből és 2 tagból áll;
 a Bizottság munkáját az MLE elnöke által felkért titkár segíti. A titkár feladata a
pályázati dokumentumok előkészítése, a Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek
vezetése;
 a Bizottságba elsősorban az MLE tudományos fokozattal rendelkező tagjai kérhetők
fel, de 1 fő külsős tag is meghívható a felsőfokú logisztikai képzést folytató
intézmények oktatói közül;
 a Bizottság mandátuma mindig az adott évre szól. Az MLE elnökségének felkérése
alapján az elnök és a tagok korlátlan számú esetben vehetnek részt a Bizottság
munkájában;
 Bizottságban az elnök és a tagok nem helyettesíthetők.
8.2. A pályázatok elbírálása:
8.2.1. Írásbeli vizsgára bocsáthatóság:
 a benyújtott jelentkezési lapokat az MLE Titkársága nyilvántartásba veszi,
összesíti majd a jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül papír
alapon és elektronikus dokumentum formájában megküldi a Bizottság tagjai és
a Bizottság titkára részére;
 a Bizottság elnöke a dokumentumok kézhezvételét követő 30 napon belül
összehívja a Bizottság ülését, melyen a tagok döntenek a pályázó írásbeli
vizsgára bocsáthatóságról.
 A pályázó akkor bocsátható írásbeli vizsgára, ha Bizottsági tagok által adott
pontok átlaga:
1.
a szakmai önéletrajzának 2. melléklet 2. pontja esetében meghaladja 80
pontot;
2.
a 2-6-os pontokra adott pontok átlaga pedig a 85 pontot;
Mindkét feltételnek egyidejűleg teljesülnie kell!
 a Bizottsági tagok az egyes értékelési szempontokról egyénileg döntenek, és a
három tag által adott pontszám átlaga kerül rá az értékelési lapra;
 a Bizottság üléséről a titkár jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti a Bizottság
döntését a pályázók írásbeli vizsgára bocsátásáról. A jegyzőkönyvet az elnök
és a tagok is aláírják;
 a Bizottság döntéséről és az írásbeli vizsga időpontjáról a titkár értesíti a
pályázókat;
 a vizsgára történő felkészülés érdekében az MLE speciális, térítéses
tanfolyamokat szervez, melyeken a részvétel nem kötelező.
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8.2.2.Írásbeli vizsga:
az írásbeli vizsga célja a pályázó ismeretének felmérése a logisztikai
meghatározó szakterületeinek legfontosabb elveiről, módszereiből,
eljárásaiból;
a logisztikai szakértő és a vezető/minősített logisztikai szakértői pályázóknak
az adott szinteknek megfelelő vizsgát kell tenniük;
a vizsgák témakörét jelen határozat 3. számú melléklete tartalmazza;
vizsgát az MLE évente két alkalommal szervez, melyből a második alapvetően
az első vizsgán akadályoztatás miatt távollévők részére biztosít a részvételi
lehetőséget;
a vizsga alapvetően teszt jellegű;
a vizsga eredményes tekinthető, ha a pályázó az elérhető maximális pontszám
85%-t teljesíti;
az írásbeli vizsga eredményéről a titkár értesíti a pályázókat.
8.2.3.Bizottsági meghallgatás:
célja, hogy a pályázó meggyőzően igazolja a szakterületen végzett munkáját,
ezért egy „power point”-os bemutatón be kell mutatnia a szakmai pályafutása
alatt elvégzett logisztikai feladatokat, betöltött beosztásokat, a területen elért
eredményeit;
a bemutatót követően a Bizottság a szakmai pályafutásával összefüggő
kérdéseket tehet fel.
8.2.4.A „Tanúsított logisztikai Szakértői” és a „Tanúsított kiemelt logisztikai Szakértői”
cím odaítélése:
a cím annak a pályázónak ítélhető meg, aki írásbeli vizsgán és a Bizottsági
meghallgatáson és az egyéb minősítési kritériumok alapján megszerezhető
összpontszám minimálisan 70%-t elérte;
vizsgák összesített eredményéről a szóbeli meghallgatást követően tájékoztatni
kell a pályázót.
9. A cím odaítéléséről a Bizottság javaslata alapján az MLE elnöksége dönt. Az elnökség
döntéséről a Bizottság titkára értesíti a pályázót.
10. A Tanúsított Logisztikai Szakértők” és a „Tanúsított Kiemelt Logisztikai Szakértők”
jogai:
a szakértő jogosult szakértői minősítését, névjegyén, önéletrajzában, valamint az üzleti
életben elfogadott módon „Tanúsított Logisztikai Szakértő” vagy „Tanúsított
Kiemelt Logisztikai Szakértő” szöveggel feltüntetni;
az erre irányuló kifejezett kérése kivételével jogosult az MLE honlapján publikált,
nyilvános szakértői névjegyzékbe történő felvételre.
11. A cím megújítása, elvesztése:
a cím viselésére a megszerzésétől számított 10 évig jogosult a pályázó. Ezt követően a
megújításra ismételten pályázni kell. Ennek feltételei a cím megszerzésével
azonosak;
a cím visszavonására az MLE elnöksége jogosult, amennyiben a szakértő szakmai
tevékenységével kapcsolatban súlyos, bizonyítható kifogások merülnek fel, illetve
magatartása eltér az üzleti életben elfogadott általános etikai és szakmai normáktól;
4a szakértői cím visszavonásáról és a szakértői névjegyzékből történő törlésről az MLE
elnöksége egyedi határozatot hoz. A döntés előtt az MLE elnöksége köteles
meghallgatni a szakértőt (amennyiben az együttműködik az elnökséggel).
12. A logisztikai szakértői címek átadása:
a logisztikai szakértői címeket minden év decemberében az MLE által szervezett
nyilvános rendezvényen az MLE elnöke adja;
a szakértő részére a „Szakértői oklevelet” kell kiállítani.
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Záró rendelkezések
13. Azon személyeknek, akik rendelkeznek „Tanúsított Logisztikai Szakértő" címmel 2020.
november 15-ig kell kérelmezniük a „Tanúsított Logisztikai Szakértő” vagy „Tanúsított
Kiemelt Logisztikai Szakértő” címet.
14. A kérelemben meg kell adni a cím megszerzésének évét és szakértői névjegyzékben
szereplő nyilvántartási számát.
15. A kérelem beküldésével egyidejűleg 8000Ft-os adminisztrációs díjat kell az MLE
számlájára átutalni.
16. A „Tanúsított Logisztikai Szakértő" címmel rendelkezők részére a 4-es pontban rögzített
feltételeknek megfelelően, de minden írásbeli vizsga és szóbeli meghallgatás nélkül, az
MLE elnökségi határozata alapján odaítélésre kerülhet a megfelelő cím.
17. A „Tanúsított Logisztikai Szakértői” cím megfeleltetése a továbbiakban sem évül el és a
jövőben is a „Záró rendelkezésekben” rögzített szabályok vonatkoznak rá.
18. A „Tanúsított Logisztikai Szakértői” cím alapján szerzett „Tanúsított Logisztikai
Szakértői és Tanúsított Kiemelt Logisztikai Szakértői” címekre az átadást követően jelen
határozat előírásai érvényesek.
Budapest, 2020. július 3.
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