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Fémalk Zrt. Logisztikai Szabályzata
Érvényesség és Hatály
A fenti szabályzat érvényes a Fémalk Zrt-vel üzleti kapcsolatban lévő partnerre és az ő megbízásukból
eljáró minden olyan személyre, aki a Fémalk Zrt telephelyére áru be- vagy kiszállítása céljából belép.
A szabályzat előírásai 2021.07.19-től hatályosak.
A Fémalk Zrt. telephelyei:



1211 Budapest, Öntöde utca 2-12 és a hozzá kapcsolódó raktárak
2336 Dunavarsány, Neumann János u. 3.

Fémalk Zrt. biztonsági személyzete dönt arról, hogy ki és mikor léphet be a Fémalk Zrt. telephelyeire.
Fémalk Zrt. raktárainak nyitvatartása
Árukiadás és áruátvétel céljából:
Budapest

Hétköznapokon

7:00-18:00

Dunavarsány

Hétköznapokon

7:00-18:00

A teherautók legkésőbbi érkezési ideje 17:00. Az ennél később érkező teherautók fel- és lerakása a
következő munkanapon történik meg.
Amennyiben a megrendelésben ennél szűkebb átvételi időpont van megadva, akkor aszerint kell
eljárni.
Az ünnepi és a gyárleállások alatti nyitvatartásról a Fémalk Zrt. kapcsolattartói előzetesen értesítik a
partnereket.
Teherautó érkezésének napja és rendszáminformáció előzetes közlése
A teherautók érkezéséről a Fémalk Zrt. kapcsolattartóját az érkezést megelőző munkanap 17:00-ig
írásban értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell






az érkező teherautó honosságát és rendszámát (vontató és pótkocsi),
az érkezési dátumát és
lehetőleg az érkezés időpontját is.
BIREG szabályok szerint bejelentésköteles-e a teherautó vagy a rakodás
az érkező / felrakodandó áru leírását, mennyiségét, csomagolási egységek számát

A megrendeltnél korábban érkező teherautók fel- és lerakodását a Fémalk Zrt. megtagadhatja, vagy
külön eljárási díj ellenében végzi el.
Az érkezést megelőző munkanap 17:00-ig be nem jelentett rendszámú teherautók belépését a
Fémalk Zrt. megtagadhatja. Az ebből adódó többletköltségek és károk megtérítését elutasítja. A
fentiek megszegésével a Fémalk Zrt-nek okozott károk, illetve az itt felmerült költségek megtérítésére
a szabályszegőért helytállni köteles személy kártérítési –, megtérítési – kötelezettséggel tartozik.
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Az érkezés napján bejelentett rendszámváltozások esetén a teherautók fel- és lerakodását a Fémalk
Zrt. külön eljárási díj ellenében és csak a szabályosan bejelentett teherautók rakodása után végzi el.
Az érkezés napján 16:00 után jelzett rendszámváltozások esetén a rakodás csak a következő napon
történhet meg.
Amennyiben a kiszállítás nem történik meg az előre jelzett napon, úgy a Fémalk Zrt. a további
napokra tárolási díjat számíthat fel.
Külsős személyek
A Fémalk Zrt. telephelyein kötelező munkavédelmi viselet teherautóvezetők számára:




acélbetétes lábbeli
láthatósági mellény
védőkesztyű

A Fémalk Zrt. telephelyein gyártás zajlik. A munkabiztonsági előírások megszegése súlyos sérüléssel
járhatnak. A telephelyekre érkező személyekkel szemben munkabiztonsági előírások vannak
érvényben, valamint be kell tartaniuk a Fémalk Zrt. házirendjét is. A Fémalk telephelyére érkező
személyeknek a Fémalk Zrt. munkatársaival szemben tiszteletteljes magatartást kell tanúsítaniuk.
Aki a fenti szabályokat megszegi, vagy a Fémalk Zrt. munkavállalóit vagy eszközeit veszélyeztetni, a
telephelyről kiutasítható, vele szemben a rakodás megtagadható.
A fentiek megszegése következtében beálló többletköltségek, károk megtérítését a Fémalk Zrt.
elutasítja. A fentiek megszegésével a Fémalk Zrt-nek okozott károk, illetve az itt felmerült költségek
megtérítésére a szabályszegőért helytállni köteles személy kártérítési –, megtérítési –
kötelezettséggel tartozik.
A teherautó utasa nem hagyhatja el a járművet. 18 éven aluli személy nem léphet be a Fémalk Zrt.
telephelyére.
A teherautóvezető csak a raktáros vagy a rendész kíséretében mozoghat a Fémalk Zrt. telephelyén.
Utasításukra a telephelyet el kell hagyni.
Károkozás esetén köteles azt jelezni, annak megállapításában és annak jegyzőkönyvezésében
együttműködni.
Bűncselekmény elkövetése vagy előkészülete esetén (különösen: lopás, csalás, vesztegetés, testi
sértés, becsületsértés) az elkövető a telephelyről kiutasítható. Minden ilyen eset rendőrségi
feljelentést von maga után.
A Fémalk Zrt. telephelyein a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani, szelektíven kell a
hulladékot gyűjteni. A szemetelés és a Fémalk Zrt. telephelyének bármilyen formában történő
szennyezése tilos. Dohányzás csak a kijelölt területen engedélyezett.
Kommunikáció
A teherautóvezetőtől elvárt, hogy együttműködjön a rakodás elvégzése érdekekében. Az alábbi
információkat meg kell adnia:
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fel- vagy lerakodás céljából érkezett
nyilatkozat, hogy a BIREG szabályok szerint a teherautó vagy a rakodás bejelentésköteles-e

Felrakodás esetén




melyik céghez és mely címre szeretne árut vinni
milyen árut és milyen mennyiségben kíván elvinni
fuvarmegbízást tartalmazó dokumentumot átadja

Lerakodás esetén




melyik cégtől hozott árut
a hozott árut kísérő összes dokumentumot átadja
áruátvétel esetén kötelező dokumentumok: szállítólevél, nemzetközi szállítmányoknál CMR
fuvarlevél.

Hiányzó dokumentumok esetén a Fémalk különeljárási díjat számít fel.
A teherautóvezetőtől elvárt, hogy magyar, angol vagy német nyelven tudjon kommunikálni.
Amennyiben erre nem képes, a szállítmányozónak biztosítani kell olyan telefonos elérhetőséget,
amely közvetítésével irányítani lehet. Együtt nem működő teherautóvezetővel szemben a rakodás
megtagadható, az ebből keletkező károk vagy többletköltségek megtérítését a Fémalk Zrt elutasítja.
A fentiek megszegésével a Fémalk Zrt-nek okozott károk, illetve az itt felmerült költségek
megtérítésére a szabályszegőért helytállni köteles személy kártérítési –, megtérítési –
kötelezettséggel tartozik.
Bejelentkezés
Budapest (Csepel):
A Fémalk Zrt-hez érkezéskor a teherautóvezető járművével a környező utcákban (nem a rakodási
területen) szabályosan leparkol. Gyalogosan bejelentkezik a raktárban az árut kísérő
dokumentumokkal és a fuvarmegbízással. Amennyiben kötelező pihenőidőt kell kivennie, jelzi, hogy
az mikor fog lejárni. A Fémalk Zrt. rakodóhelyein pihenőidőt kivenni tilos.
A teherautóvezető a raktárossal egyezteti a rakodás várható idejét és helyszínét. A várakozás a KRESZ
szabályainak megfelelően a Fémalk Zrt. telephelyének közelében (de nem a rakodási helyeken)
történhet.
A raktáros elkéri a telefonszámát a sofőrnek és ezen értesíti, ha beállhat a rakodási területre.
Várakozás ideje alatt a sofőrnek elérhetőnek kell maradnia. A várakozás ideje alatt a 7-es, 3-as
csarnokban lévő, vagy a 6-os csarnok melletti épület bejáratánál lévő toalettet használhatja. Ezekbe a
helységekbe raktáros vagy rendész kíséretében léphet be.
Dunavarsány:
Az érkező teherautóvezető a teherportán jelentkezik. Amennyiben lejelentett teherautó érkezik,
akkor a portás utasítására behajthat a telephelyre. A kijelölt várakozó helyen leparkolhat. Le nem
jelentett teherautó nem hajthat be a telephelyre ezért fontos, hogy az esetleges változások jelzése az
érkezést megelőző munkanapig megtörténjen.
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A teherautóvezető az autóban várakozhat. Egészségügyi szükségletekkel kapcsolatosan a raktárban
lehet jelentkezni. A munkatársak megmutatják, hogy hol található a hulladéltároló melletti toalett.
A raktáros értesíti a sofőrt, amikor beállhat rakodási területre. Ezt követően bejelentkezik a
raktárosnál vagy a raktári adminisztrátornál (raktárban)
Rakodási hely biztosítása, Idegen áru mozgatása teherautón
A Fémalk Zrt. munkatársai semmilyen körülmények között nem végezhetnek anyagmozgatási
műveleteket a teherautón lévő idegen árun. Az érkező teherautók előzetes rakodásait úgy kell
megszervezni, hogy a fel- és lerakodás elvégezhető legyen a teherautón lévő áru mozgatása nélkül. A
Fémalk Zrt.-hez érkező áruknak egy egységet kell képezniük a teherautón, hogy a lerakodás más
árutól függetlenül elvégezhető legyen. A felrakodásra érkező teherautókon a felrakodási helyet
szintén egybefüggően kell rendelkezésre bocsátani.
Általános rakodási szabályok
A rakodási helyre történő biztonságos beálláshoz a rendész vagy a raktáros segítségét lehet kérni.
A raktárosok főszabály szerint érkezési sorrend szerint hívják be a szabályosan, az adott napra
bejelentett teherautókat rakodásra, de ettől indokolt esetben eltérhetnek. Előnyt élveznek azok a
partnerek, akikkel időkapus megállapodás van hatályban és a megadott időintervallumon belül
érkeznek.
Dunavarsányban jellemzően rámpáról történik a rakodás. Budapesten nincs rámpa.
A Fémalk Zrt. homlokvillás targoncával és a teherautó rakodófelületén mozgatható gyalogkíséretű
vagy vezetőállásos targoncával végzi el a rakodást. A rakodófelületnek alkalmasnak kell lennie az
anyagmozgató eszközök biztonságos használatára, valamint az áru elhelyezésére. Ezek hiányában a
rakodás megtagadható.
Teherautóvezető felügyelheti a rakodást, de a biztonságos munkavégzés szabályait be kell tartania,
az anyagmozgató gépek hatósugarában nem tartózkodhat, termelési terültre nem léphet be.
A raktáros az árut a gépjármű vagy a pótkocsi kialakításától függően hátulról vagy oldalról rakodhatja.
A teherautó rakodóterületén targoncával el nem végezhető árupozícionálás a teherautóvezető
feladata. A raklapok mozgatásához szükséges kézi raklapemelőt a Fémalk Zrt. a rakodás idejére
ingyenesen biztosítja. Az eszközt rendeltetésszerűen szabad csak használni. A raklapemelőben, az
áruban, vagy a Fémalk Zrt. egyéb tulajdonában okozott kárt a Fémalk Zrt.-nek meg kell téríteni. A
Fémalk Zrt. egyéb anyagmozgató eszközeit a teherautóvezető nem használhatja még akkor sem, ha
van rá vonatkozó érvényes vezetői engedélye.
Fémalk telehelyei kamerarendszerrel vannak ellátva, így a teljes itt tartózkodásról videófelvétel és
fénykép készülhet, különösen az áru berakodásáról és az áru kirakodásáról.
Fémalk a telephelyein súlyos szabálytalanságot elkövető gépjárművezető újbóli belépését
megtagadhatja. Erről a tényről a szállítmányozót és fuvarozót értesíti.
A szállítási dokumentumokat szabályszerűen ki kell tölteni. A szükséges megjegyzéseket fel kell
vezetni, szabályszerűen aláírni és bélyegzővel ellátni. A raktáros a személyazonosság megállapítása
érdekében elkérheti személyazonosságot igazoló okmányokat.
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Kirakodás
Áruátvételhez fel kell mutatni a fuvarmegbízást. Érkező áru esetén a szállítási dokumentumokat
annyi példányban kell a beszállítónak kiállítani, hogy a teherautóvezetőnek is maradjon saját
példánya. Dokumentum másolást a Fémalk Zrt. külön díj ellenében végez. Árut kísérő dokumentáció
hiányában a Fémalk Zrt az átvételt megtagadhatja.
A Fémalk Zrt.-nél tételes áruátvétel történik, melynek során az érkező áru és annak mennyisége
összevetésre kerül a szállítási okmányokon szereplő adatokkal. Erről a teherautóvezetőt a
megbízónak előzetesen értesíteni kell.
A Fémalk Zrt. munkatársa a sérülten, bontottan érkező áruról jegyzőkönyvet vesz fel. Megtagadhatja
az átvételt, ha az áru beazonosíthatatlan, sérült, vagy nem az ADR-ben meghatározott módon van
csomagolva.
Berakodás
A berakodás során a Fémalk Zrt.-nek az előzetesen megadott rakodási terv szerint kell eljárnia.
A teherautóvezetőt a jogszabályok szerint utasítási jog illeti meg az áru elhelyezése tekintetében.
Rakodási terv hiányában az áru halmozhatóságát figyelembe véve az optimális helykihasználásnak
megfelelően történik a rakodás. A raktáros a sofőr kérdésére köteles megadni az áru tömegével és
halmozhatóságával kapcsolatos információkat, hogy a tengelyekre vonatkozó súlykorlátozásnak meg
tudjon felelni. Amennyiben az előzetes rakodási terv és a teherautóvezető utasításai között eltérés
van, arról a teherautóvezető köteles egyeztetni a megbízójával. Ennek tényét a CMR dokumentumra
fel kell jegyezni.
A rakodás végeztével a rakodóhelyet és a Fémalk Zrt. telephelyét haladéktalanul el kell hagyni.
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Függelék:
Map of Budapest (Csepel) site
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Map of Dunavarsány site

