
Tájékoztató fuvarozók részére 

FCA INSTRUKCIÓK 

Az alábbi információs anyagban tájékoztatást adunk fuvarozóink részére a MOL 

Petrolkémia Zrt. Gépjármű fogadó (SPEDITION) elérhetőségéről, nyitvatartásáról, 

valamint az egységrakományok adatairól (méret és súly). A vevő által szervezett FCA 

paritású szállításokkal kapcsolatban a szállítmányozó cégek itt találhatják meg a 

fontosabb információkat a teendőkről, az avizálás menetéről, valamint a szükséges 

engedélyek ellenőrzéséről. 

 

GÉPJÁRMŰ FOGADÓ CÍME: 

MOL Petrolkémia Zrt. Gépjármű fogadó (SPEDITION) 

H-3581, Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, HUNGARY 

GPS koordináta: 47.918869, 21.038255 

 

Térkép: 

 

GÉPJÁRMŰ FOGADÓ NYITVATARTÁSA: 

Munkanapokon hétfőtől péntekig: 06 – 21:00 között. 

 

RAKTÁRAK NYITVATARTÁSA ( 2022 szeptember 5-től) : 

• PP3, LDPE, HDPE1: 08:00 – 16:00 (csomagolt anyag esetén)  

                                  06:00 -  22:00 (tartály kocsi esetén) 

Vámreleváns rendelések esetében a sofőrnek legalább 14:00 óráig be kell 

jelentkeznie a Gépjárműfogadón. 

 

• PP4, HDPE2: 08:00 – 16:00 

Vámreleváns rendelések esetében a sofőrnek legalább 14:00 óráig be kell 

jelentkeznie a Gépjárműfogadón. 

 



A Spedíció nyitvatartása nem változik, azonban a tehergépjárművek beengedése a 

Készáru raktárakba várhatóan 7:30-tól fog elkezdődni és 15:00 óráig, vámkezelés esetén 

pedig 14:00 óráig lesz lehetséges. Kivételt képeznek a HDPE1, LDPE2, illetve PP3 

területre érkező tartálykocsik. 

 

 

 

EGYSÉGRAKOMÁNYOK ADATAI: 

• Teljes súly: 23,375 tonna nettó súly → 23, 936 tonna bruttó súly 

• Paletta mérete: 1100x1300x1800-2000 mm/paletta 

• Csomagolási információ: Egy paletta granulátum összesen 8 kg csomagolási 

anyagot tartalmaz. Ebből: 

• az üres zsákok súlya összesen 6 kg/paletta (55db zsák) 

• a sztreccsfólia súlya 2 kg/paletta 

• A fa raklap súlya 25 kg/paletta 

 

FCA szállítás esetében kiemelten fontos információk: 

A szállítmányozónak a gépjármű fogadóhoz érkezését megelőzően e-mailben el kell 

küldeni a kapcsolattartója részére a jármű rendszámát, e nélkül a sofőr nem kap engedélyt 

a rakomány felvételére. A járművezetőnek tudnia kell az MPK szállítás referencia számát. 

Az avizót a rakodás előtt egy munkanappal 14:00 óráig el kell küldeni. 

A MOL Petrolkémia Zrt. területén, az Ipartelepen belüli tájékozódás céljából a 

Gépjárműfogadás (SPEDITION) épületében a sofőrök térképet kapnak. Ezt az MPK Zrt. 

területének elhagyásakor a Portaszolgálaton le kell adni. 

 

Tájékoztatjuk Önöket a berakodás helye szerinti magyar szabályozásról 

A 2014. április 3-án a Magyar Közlönyben közzétett 116/2014. Sz. Kormányrendelet 

szerint a MOL Petrolkémia Zrt. minden esetben megvizsgálja a szükséges 

dokumentumokat és engedélyeket, valamint azok helyes kitöltését és regisztrációját a 

BIREG rendszerben.  

 

1. EU-s országból EU-s országba történő szállítás esetén: 

− Nem Uniós járművek esetén (ukrán, török, orosz stb.): a fuvarozók 

hozzájárulnak az NKH által kiadott harmadik országos engedély vagy CEMT 

engedély ellenőrzéséhez  

 

2. EU-s országból nem EU-s országba történő szállítás esetén: 

− Magyar rendszámú fuvareszköz esetén: A fuvarozók hozzájárulnak a címzett 

ország által kiadott fuvarozói engedély / vagy CEMT engedély ellenőrzéséhez  

− Nem magyar rendszámú fuvareszköz esetén: 

− Uniós autóknál a fuvarozók hozzájárulnak az NKH által kiadott harmadik 

országos engedély és a címzett ország által kiadott fuvarozói engedély / 

vagy CEMT engedély ellenőrzéséhez  

− Nem Uniós autóknál (ukrán, török, orosz stb.) a fuvarozók hozzájárulnak 

az NKH által kiadott harmadik országos engedély vagy CEMT engedély 

ellenőrzéséhez  

3. Belföldi fuvarozás esetén, melyet csak Uniós jogszabályoknak megfelelő kamion 

végezhet: 



Külföldi autó esetén (kabotázs fuvar) a fuvarozók hozzájárulnak az illető fuvar BIREG 

rendszerbeli regisztrációjának ellenőrzéséhez.  

 

 

• A fentebb említett engedélyeket a felrakó- illetve lerakodóhelyeken a fuvarozó 

köteles bemutatni. 

• A felrakóhely nem megfelelő engedély (vagy annak hiánya) esetében 

megtagadhatja a felrakást, illetve mind a felrakás, mind a lerakás esetében 

(utóbbinál a címzett) köteles e tényt bejelenteni a közlekedési, vám- illetve 

rendőrhatóság valamelyikénél, amelyek jogosultak a bejelentés kapcsán a 

helyszínen megjelenni és intézkedni.  

• A felrakás- illetve lerakás alkalmával az engedélyen annak helyét és pontos idejét, 

valamint a fuvarozó jármű kilométeróra-állását ugyancsak fel kell tüntetni. A 

felrakó- illetve lerakóhely a fuvarlevél ott maradó példányához köteles csatolni az 

így kitöltött engedély másolatát, és megőrizni azt egy évig.  

• A fentebb felsorolt kötelezettségek bármelyikének megszegése közigazgatási 

bírság kiszabását vonja maga után. 

 

 

Kérjük az okmányok meglétének ellenőrzését és a BIREG rendszer használatát! 


