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Ajánlások 

A Fuvarozói Portál zökkenőmentes működése érdekében javasoljuk a Google Chrome böngésző (min. 
78. verzió) és legalább 1024x768px képernyőfelbontás alkalmazását javasoljuk. Más böngészők és 
felbontások hivatalosan nem támogatottak, nem kerültek tesztelésre és előfordulhat, hogy nem 
jelenítik meg az összes funkciót és adatot. A böngészőben mindig be kell kapcsolni a  JAVAskript-et. 

A Fuvarozói Portál (a továbbiakban: Portál) a ČEPRO rendszerben regisztrált Fuvarozó (a 
továbbiakban „Fuvarozó”) és a ČEPRO, a.s. részvénytársaság központi diszpécserközpontja (a 
továbbiakban „KD”) között átadásra kerülő alapadatokat regisztráló, illetve frissítő 
alapkommunikációt biztosító alkalmazás. A Portálon segítségével a Fuvarozó áttekintéssel kap a 
beregisztrált járművekről, gépjárművezetőkről és a ČEPRO rendszerben regisztrált többi fuvarozókkal 
kapcsolatosan jóváhagyott alvállalkozói kapcsolatokról. A Portál segítségével kerülnek továbbításra a 
járművek és a gépjárművezetők adatainak módosítására irányuló kérelmek. A portál segítségével 
kerülnek megerősítésre a fuvarozók közötti alvállalkozói kapcsolatok is.  

A Fuvarozó Portálon való beregisztrálására csak a Megállapodás aláírását követően nyílik mód. 

A Fuvarozói Portál  funkciói: 

Járművek nyilvántartásba vétele: 

 A Fuvarozó a Portál elektronikus kérésére jelenti be a járműveket a ČEPRO rendszerbe. A 
beregisztráláshoz be kell nyújtani a forgalmi engedély, az ADR tanúsítvány (ADR 9.1.3 szerint) 
és az ellenőrzési tanúsítvány (6.8.2.4.5 ADR szerint) beszkennelt másolatát. E dokumentumok 
nélkül a regisztráció nem hajtható végre. 

 A jármű nyilvántartásba vételét követően a fuvarozó rendelkezésére álló információk - 
beleértve az adott járművet alvállalkozói járműként nyilvántartó más fuvarozók neveit is  - 
elmentésre kerülnek a rendszerben. 

 FIGYELEM! 
A jármű nyilvántartásában szereplő alapadatainak előnézete csak 24 óránként egyszer, 
minden esetben a kora reggeli órákban frissül a Fuvarozóban. A járműveken végrehajtott 
összes változás csak a következő napon jelenik meg a Fuvarozók számára látható módon a 
Portálban. A járművek berakodási rendszerében már korábban működnek. Az elvégzett 
változtatásról szóló e-mail értesítés a központi adatbázisban végrehajtott tárgyi változtatás 
aktuális időpontjában érkezik meg a szerződés szerinti e-mail címre. A változás hatása a 
központi adatbázisban elvégzett módosítást követően az összes ČEPRO raktárban 4 órás 
késéssel jelenik meg. 

A tanúsítvány érvényességének biztosítása 

 A portál automatikusan ellenőrzi az összes járműtanúsítvány érvényességét, és  a közelgő 
lejárattal kapcsolatosan mindig 2 figyelmeztetést küld. Az elsőt 30 nappal, a másodikat 7 
nappal a lejárat előtt. Azon járművek esetében, amelyek bármelyik ellenőrzött paramétere 
már lejárt érvényességű, a rakodás nem engedélyezett. 

 Az egyes járművek áttekinthetően kerülnek feltüntetésre a jegyzékben, és a tanúsítványok 
közelegő lejárata szerint piktogramokkal vannak megjelölve. Rendelkezésre áll a regisztrált 
adatok részletének előnézete. 

 Az összes - paraméterek szerint rendezhető - jegyzékben standard módon lehet keresni. 
 A Fuvarozó az érvényesség meghosszabbításához a kötelező műveletek (pl. műszaki vizsga) 

elvégzését követően a „Vizsga érvényessége” vagy „ADR érvényességének 
meghosszabbítása” gombot használja.  



 Ezzel egy kérést hoz létre, amelyhez csatolja az aktuálisan érvényes kért dokumentumot PDF 
formátumban, amellyel igazolja a vizsgálati elvégzését, majd elküldi a kérelmet. A KD 
leellenőrzi, majd az érvényes dokumentum leellenőrzése alapján meghosszabbítja a 
érvényességet. Standard esetben az érvényesség meghosszabbítását a KD az éjszakai műszak 
során hajtja végre. 

 A meghosszabbításra standard esetben a következő munkanapig kerül sor, és a központi 
diszpécserközponttal elég e kérelem útján kapcsolatba lépni. Az érvényesség sürgős 
megújítására vonatkozó igény kapcsolatba kell lépni a diszpécserközponttal, és a sürgősségi 
szolgáltatások díjkötelesek lehetnek. 

 A járműnyilvántartásban szereplő adatok bármilyen módosításáról automatikusan értesíteni 
kell a Fuvarozót. A szóban forgó értesítés a Fuvarozó által a Portálon való beregisztrálásához 
a Megállapodás aláírásakor megadott szerződéses e-mail címre kerül megküldésre. 
Üzenetküldés több címre műszaki okokból kifolyólag nem lehetséges. A szóban forgó 
üzenetek továbbítását a Fuvarozó maga biztosítja, például a posta Outlook Web App 
alkalmazás keretén belüli átirányításával. 

Gépjárművezetők beregisztrálása:  

 Az aktuális gépjárművezetők a Fuvarozó számára a „Gépjárművezetők” fülön tekinthetők 
meg. 

 A fül a saját és a regisztrált alvállalkozói gépjárművezetőket is tartalmazza. 
 Új gépjárművezetője számára a Fuvarozó a Portálon található elektronikus kérelem 

segítségével kéri a nyilvántartásba vételt, valamint a belépőkártya kiállítását. 
 A Fuvarozó kizárólag a saját gépjárművezetőire, és nem alvállalkozói gépjárművezetőire 

vonatkozó kérelmeket nyújthat be. 
 A gépjárművezetőket minden esetben a törzsfuvarozó (azaz általában a munkáltató) 

regisztráltatja be. 
 A gépjárművezető jegyzékében sárgával vannak megjelölve azok a gépjárművezetők, akik 

esetében közeleg a kártyatanúsítvány vagy az ADR tanúsítvány érvényességének lejárta. 
Pirossal vannak megjelölve azok a gépjárművezetők, akik esetében a kártya vagy az ADR 
képzés érvényessége már lejárt. További (képzéssel kapcsolatos) részletek a gépjárművezető 
részleteinek megnyitásával érhetők el. 

 A tanúsítványok, ADR képzések vagy a raktárba való belépéshez szükséges képzésről szóló 
tanúsítványok érvényességének közelgő lejártára vonatkozó értesítésre a korábban 
bevezetett módszerrel (e-mail) kerül sor. 

 A gépjárművezető részletes adatai között megtalálhatók a legfontosabb információk, 
valamint azon Fuvarozók jegyzéke, akik esetében az adott gépjárművezető alvállalkozóként 
került jóváhagyásra.  

 Az egyes raktárak képzési dátumai a gépjárművezető részletes nézetében találhatók. A 
gépjárművezető minden egyes ETR terminálra (Golem) való belépésekor a lejárati idő előtti 
utolsó 30 napon tájékoztatást kap a képzési tanúsítvány érvényességi határidejének közelgő 
lejártáról. 

 Az olyan raktárakkal kapcsolatos képzés érvényességét, amelyekben a járművezetőt már 
képzésben részesítették, a gépjárművezető a raktári operátorral kötött megállapodás alapján 
hosszabbíthatja meg ismét. 

 Az „ADR képzés érvényességének meghosszabbítása” gomb segítségével egyszerűsített 
kérelem hozható létre a standard kötelező ADR képzés (5 éves) érvényességének 
meghosszabbításához, majd mellékletként csatolni kell az érvényes ADR kártya mindkét 
oldalának beszkennelt változatát (ADR 8.2.2.8.5 szerinti minta). 

 A "Gépjárművezető más fuvarozó rendelkezésére bocsátása" gomb segítségével a 
gépjárművezető más Fuvarozóval is megosztható. A szóban forgó szolgáltatás funkcionalitási 
és egyéb szempontjai a szövegben lent kerülnek ismertetésre.  



Kérelmek 

 A Fuvarozó jegyzékében megtekinthető a járművekkel és gépjárművezetőkkel kapcsolatosan 
a Portálon keresztül továbbított összes kérelem (adatmódosítás, jármű- és gépjárművezető 
beregisztrálás), valamint a Portálon nyilvántartásba vett egyéb fuvarozóknak küldött 
kérelmek (alvállalkozókkal kötött szerződések). 

 Lehetősége nyílik a jegyzék feldolgozási állapot szerinti megjelenítésére (Feldolgozatlan / 
Feldolgozott). 

 A Fuvarozónak lehetősége van a még nem feldolgozott kérelmek szerkesztésére vagy 
törlésére. 

 A feldolgozott kérelmeket már nem lehet sem szerkeszteni sem törölni.  
 Ha például a gépjárművezetőt vagy a járművet hibás kérelem feldolgozását követően hiba 

miatt ki kell javítani, erre csak új kérelem segítségével nyílhat mód. 
 

Alvállalkozói gépjárművezetők és járművek biztosítása és jóváhagyása 

 A gépjárművezető vagy a gépjármű adatai alapján a Fuvarozó kérelmet küldhet szerződéses 
partnerének (a ČEPRO-ban bejegyzett másik fuvarozónak) a gépjárművezető/jármű 
alvállalkozókénti jóváhagyásához. 

 A gépjárművezető vagy a jármű jóváhagyásához vezető első lépést az alvállalkozó teszi 
meg. A Portálon keresztül kérelmet küld a másik Fuvarozónak. Ehhez a gépjárművezető 
részletei között található „Gépjárművezető másik fuvarozó rendelkezésére bocsátása”, 
gépjárművek esetén „Gépjármű biztosítása alvállalkozói járműként” gomb használatos. A 
kérelem elküldéséhez elengedhetetlen, hogy a Fuvarozó ismerje és kérelmében feltüntesse a 
címzett (másik Fuvarozó) statisztikai azonosítóját, amely alatt a Fuvarozó a ČEPRO-ban 
nyilvántartásba vételre került. A helyes szám beírása után a kérelemben meg kell jeleníteni a 
kérelmet címzettjeként szereplő Fuvarozó helyes nevét, majd el kell küldeni az alkalmazást. A 
másik Fuvarozó megkapja a Portálon keresztül a kérelmet, megtekintheti a jóváhagyatni 
kívánt járművet/gépjárművezetőt, és lehetősége van jóváhagyni vagy elutasítani a kérelmet. 

 A kérelem jóváhagyásával a Fuvarozó számára azonnal megjelenítésre kerül a jóváhagyott 
jármű/gépjárművezető a jegyzékben, és mindkét Fuvarozó értesítést kap a központi 
adatbázisban végrehajtott változtatásról. Az alvállalkozói járművek és gépjárművezetők 
esetében kizárólag az üzemi adatok megtekintésére és a jóváhagyottak jegyzékből való 
törlésre nyílik lehetőség. 

 Standard esetben a kérelem jóváhagyása a ČEPRO raktáraiban a Portálon végrehajtott 
változástól számított 4 órán belül, automatikusan lép hatályba. 

 A gépjárművezető és a jármű fuvarozói gépjárművezető- és járműjegyzékbe regisztrálása 
lehetővé teszi az alvállalkozó  részére a hozzáférést a Fuvarozóhoz rendelt 
megrendelésekhez, valamint ez által a ČEPRO raktárakban lévő áru alvállalkozó és 
gépjárművezető általi vételezését. Ezzel egyidejűleg mindkét Fuvarozó járművezető- és 
járműjegyzék adatai között szerepelnek a ČEPRO rendszer keretén belül az alvállalkozók 
viszonylatában engedélyezett járművek és gépjárművezetők aktuális kapcsolatai. 

 A szóban forgó alvállalkozói kapcsolatok megszüntetése esetén a Fuvarozó azonnali 
intézkedéseket hozhat. Az alvállalkozói jármű vagy gépjárművezető részleteinél az adott 
alvállalkozó vagy jármű kapcsolatát az „Eltávolítás az általunk jóváhagyottak jegyzékéből” 
gombbal lehet eltávolítani. A változtatás technikai késleltetését (hatékonyságát) az 
alábbiakban ismertetjük. 

 Mindkét partner Fuvarozó eltávolíthatja a járművet vagy gépjárművezető az alvállalkozói 
jegyzékből. Ez a jegyzékben szereplő minden gépjárművezető / jármű esetén a feltüntetett 
módon végezhető el. 

 Az alvállalkozói kapcsolatok jóváhagyására  a ČEPRO részvétele nélkül kizárólag a Fuvarozók 
között kerül sor. A Portál teljes ellenőrzést tesz lehetővé a Fuvarozók részére az 



alvállalkozókkal fennálló kapcsolataik felett, és a Fuvarozó felel az adatok időszerűségéért. Az 
alvállalkozói kapcsolatok befolyásolják a felszabadult fuvarozói megrendelések ČEPRO 
rendszeren belüli rendelkezésre állását az alvállalkozók számára. 

 A Fuvarozók mindig értesítést kapnak a központi adatbázisban található adatok frissítéseiről; 
ez a kérelem Fuvarozó általi végrehajtásának, és nem változások kitároló raktárakban való 
hatályba lépésének időpontja ; 

 A Fuvarozó által a Portálon végrehajtott változtatás standard esetben valójában a központi 
adatbázisban végrehajtott változtatást követően 2 órával jelentkezik a ČEPRO raktárakban, 
amiről a Fuvarozót a számára továbbított értesítés tájékoztatja. A Fuvarozó saját 
alvállalkozóival kapcsolatosan viselt felelőssége a raktári rendszeren belül automatikus 
tételes adatátvitellel végrehajtott változtatásig érvényes. Ha műszaki késés miatt 
késedelmes adatátvitel veszélye áll fent, a fuvarozónak fel kell vennie a kapcsolatot a KD-
tal, és kérnie kell az adatok kézi frissítésének beindítását. 

Mindenkinek javasoljuk, hogy a Fuvarozó Portál adatainak (beleértve a gépjárművezetőkre és 
az alvállalkozók járműveire vonatkozó adatokat is) hozzáférhetővé válását követően 
haladéktalanul ellenőrizze le azok érvényességét, illetve végezze el az esetleges módosításukat. 


