
Téma Részletes leírás Ikon

Cím

navigációs adatok

Vállalat címe: 9700-HU,Szombathely Zanati út 31.  

Teherporta: 9700-HU, Szombathely Selyemrét út

vége

(N 47°14'36.784”  E 16°38'53.164") LINK AZ IKONON!

Nyitva tartás

1.Árukiadás

2.Kiszállítási iroda

3.Kapuzárási idők

Hivatalos nyitva tartás

1. Hétfő 5:45 – Szombat 5:45

2. Hétfő 5:45 – Szombat 5:45

3. 5:45-6:15; 13:45-14:15; 21:45-22:15

Bejelentkezés/ 

regisztráció

• érkezéskor a teherportán 

• rendszám és/vagy referenciaszám

• személyazonosító okmány

• szerelvény forgalmi igazolványai

Értesítés
A sofőr a megadott telefonszám alapján, mobilon lesz 

értesítve a belépésről!  

Hétvégi rakodás

feltételi

A hétvégi rakodás szándékát előre kell egyeztetni a 

logisztikával! 

Cím

navigációs adatok

Galambos Logistic Kft.

9751 – HU, Vép Kassai utca 73 

(N47°14'34.5";E116°43'16")

Nyitva tartás
Hétfő 5:45 – Szombat 21:45

EKAER szám igénylés Lásd EKAER*

Cím

navigációs adatok

Vámco Vámügynökség Kft.

9700 Szombathely, Selyemrét u. 5.

(N 47°14'33.4"; E16°38'59.4")                                

Nyitva tartás

Hétfő – Péntek 8:00 – 17:00

(17 óra után az elkészült vámpapírok az ügynökség 

portáján vehetők át)

Megfelelő biztonsági

felszerelés

• munkavédelmi cipő

• láthatósági mellényviselése KÖTELEZŐ!

Amennyiben a biztonsági felszerelés hiányos, a sofőr nem 

hajthat/léphet be a gyár területére!

Sebességkorlátozás

traffipax

A gyár területén 15 km/h-ás sebességkorlátozás érvényes! 

A sebességhatár betartásának ellenőrzésére traffipax 

rendszert működtetünk.  

A gyorshajtás szankciókat von maga után.

Dohányzási szabályok

Alkoholos 

befolyásoltság

Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken lehet! 

Alkoholos befolyásoltság alatt tilos a belépés!

A gyár területén a zéro tolerancia elve érvényesül!

Általános

Göngyöleg lerakodás

Vámügynökség

Schaeffler Savaria Kft.

tájékoztatója fuvarozók és gépjárművezetők részére

Biztonsági előírások
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Egyéb
A sofőrök számára a rámpák kezelés SZIGORÚAN TILOS!

A gyár területén a villástargonca és a gyalogosforgalom 

elsőbbséget élvez!

Járműállapot 

Gépjármű

Szerelvény

Konténer megfelelő 

állapota

• tiszta, sérülésmentes rakfelület

• ép, szakadásmentes ponyva

• konténer megfelelő állapota – 7 pontos ellenőrzés 

szerint

• közúti közlekedés szabályainak megfelelő gépjármű 

állapot

Rak. rögzítés
Szükséges eszközök

megléte

• csúszásgátló

• spanifer

• végzár

• oldal merevítő (felépítéstől függően)

Helye

A rakodás rámpán történik, kivéve: speciális esetek, 3,5 

tonnás furgonok és hátfal nélküli 7,5 tonnás 

tehergépjárművek.

Módja

A sofőrnek minden esetben jelen kell lennie a rakodás 

alatt, instrukciókat adhat (súlyelosztás, részrakodás), de 

nem akadályozhatja azt!

Helye és módja
A dokumentumok átvétele, rakodás után a kiszállítási 

irodánál történik. 

Szükséges eszközök

• szállítmányazonosító címke (szállítmány felrakása után, 

az anyagmozgatótól kapja meg a sofőr)

• bélyegző és/vagy saját CMR

• FCL esetén plomba

• kitöltött 3. országos fuvarengedély

Kiadott

dokumentumok

• szállítólevél vagy árukísérő okmány

• CMR, belföldi fuvarlevél

• 3. országos küldemény esetén számla és EX1

• FCL esetén VGM dokumentum

Kapcsolat ekaer.savaria@schaeffler.com 

EKAER honlap https://ekaer.nav.gov.hu/

Jelenlét Kiszállítási iroda nyitvatartási rendje szerint

Igénylés menete

EU-->HU EKAER igény esetén a következő formulát pontos 

adatokkal vissza kell küldeni a megadott e-mail címre! 

Göngyölegre csak 2500 kg felett kell EKAER szám!

HU-->EU viszonylatban cégünk végzi a szállítmányok 

vizsgálatát és készít EKAER számot, amennyiben 

szükséges.

HU-->HU viszonylatban a törvényben foglaltak szerint kell 

eljárni LINK AZ IKONON!

Módosítások

Amennyiben a szállítmányozónak nem engedélyezett az 

EKAER számon belüli változtatás, a módosításról köteles 

tájékoztatást küldeni részünkre a fent megadott e-mail 

címre és mi elvégezzük azt!

Biztonsági előírások

Rakodás

Dokumentum átvétel

EKAER 
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Rendszám

Gépjármű

szállítmány 

azonosítása

Rendszám változás

A rendszámot és a referencia számot a rakodási napon, a 

gépjármű érkezése előtt legalább két órával, de legkésőbb 

15 óráig le kell adni az illetékes

fuvarszervezőnek, valamint a másolatban

megadott kontaktoknak! A rendszámot IRÁSBAN, e-mail-

en keresztül kell elküldeni, vagy a portálra feltölteni. 

A szállítmányhoz tartozó hivatalos vevői referenciaszámot, 

konténer esetében konténerszámot is el kell küldeni a 

fuvarszervezőnek!

Amennyiben ezek az információk hiányoznak, a kamion 

nem azonosítható és a 

rakodás nem hajtható végre! 

A rendszám/referencia szám/konténer szám 

módosításait minden esetben írásban kell jelezni! 

15 óra után a módosításokat a 

DL_AGOSSH_PLV_Delutanosmuszak@schaeffler.com 

kell elküldeni! Az e-mail tartalmazza a régi és az új 

rendszámot is!

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönjük!

A fenti szabályok be nem tartása esetén a rakodás meghiúsulhat. 

Az esetlegesen ebből fakadó károkért vállalatunk nem vállal felelősséget!
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