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Cégbemutató



RÉVÉSZ Csoport rövid bemutató
• 1981-ben családi vállalkozásként indult
• A ’90-es évek végén a csoport Magyarországon a legnagyobbak között volt a ponyvás

szállítmányozói piacon (RÉVÉSZ EUROTRANS)
• 2006-ban a RÉVÉSZ EUROTRANS a ponyvás piac bizonytalansága és ingadozása miatt

értékesítésre került
• Ezzel a speciális szállítmányozási szolgáltatás (RÉVÉSZ TRANS) vált a vezetővé a csoporton

belül
• LERTON TRANS: ponyvás szállítmányozás
• Révész-Nyírlog: logisztikai és vámügyi szolgáltatások
• Magyarországon és a Közép- és Kelet-európai régióban kiemelkedő a logisztikai és

szállítmányozási piacon



RÉVÉSZ TRANS

• 419 fő alkalmazott

• 275 darab vontató (100% EURO6)

• 370 darab félpótkocsi (tartányos és
silós)

• Nemzetközi szállítmányozási hálózat

• Ügyfélre szabott, dedikált logisztikai
megoldások



Gáz üzletág

• Gáz, cseppfolyós, mélyhűtött halmazállapotú gázok orvosi és ipari felhasználásra történő 
szállítása

• 33 darab jármű

• 54 darab pótkocsi
• Központ: Budapest 



Siló üzletág
• Jelenleg 160 darab szerelvény, 200 darab siló
• Silók űrtartalma 60 –  63 m3, maximális töltési súly 25 tonna

• DAF XF nyergesvontatók, Feldbinder billenős silófélpótkocsik

• Por és granulátum állagú termékek fuvarozása

• A félpótkocsik osztatlan siló tartályok, töltő nyílásokkal

• Lefejtő kompresszor, mikrofilter, lefejtő csövek, standard csatlakozók

• Petrolkémia-, ásvány- és takarmányipari szállítások

• Központ: Tiszaújváros



Vegyi üzletág

• Veszélyes és nem veszélyes folyékony vegyszerek szállítása
• 82 szerelvény és 116 konténer (egyterű és többterű tartálykocsik, tankkonténerek, gumírozott

tartálykocsik/tankkonténerek, kompozit, bevonatos tankkonténerek)
• PUR alapanyagok, olajok, oldószerek, emulziók, paraffinok, KKI termékek, vízkezelő vegyszerek a

szállított fő árucsoportok
• Útközbeni fűtési lehetőség
• Lefejtő kompresszor, lefejtő csövek a leggyakoribb csatlakozó típusokkal
• Valamennyi gépkocsivezető rendelkezik ADR bizonyítvánnyal
• Saját veszélyesáru szállítási biztonsági tanácsadó és ISOPA oktató



Flotta irányítás  & ügyviteli rendszer

Flotta irányítás

• Integrált rendszer

• Online pozíciók
• Különböző státusz jelzések a

gépkocsivezetőtől
• Különböző információk küldése a

gépkocsivezető részére,
nyomonkövethetőség

• Vezetési adatok, vezetési stílus elemzése

• Vezetési és pihenőidők



Javítás, karbantartás
• Járműszerelvények mosása, siló belső

tisztítás

• Járművek javítása és karbantartása

• Hatósági műszaki vizsgára való felkészítés,
műszaki vizsgáztatás

• Hivatalos DAF és Feldbinder márkaszervíz

• Tachográf illesztés

• Légkindícionálók javítása, karbantartása

• Gumiszerelő műhely

• Alkatrész raktár



Biztonság - jármű

• Adaptív tempomat

• Sávelhagyás figyelmeztetés

• ABS, AEBS, ASR, VSC,

• Domborzat követő tempomat

• Ergonomikus Super Space fülke

• Gépkocsivezetői teljesítmény
elemzése



Biztonság – személyi védőfelszerelések
•Folyadékálló vegyi overál
•Kesztyű
•Munkavédelmi lábbeli
•Gázálarc megfelelő szűrővel
•Szemöblítő palack
•Kobak
•Biztonsági heveder és kötél

•Kobak
•Biztonsági heveder és kötél
•Kesztyű
•Szemüveg
•Munkavédelmi lábbeli
•Munkásruha
•Porvédő maszk 



Gazdaságosság -
járművezetői teljesítmény támogatása

• A Driver Performance Assistant (DPA) egy
interaktív program, melynek segítségével
a gépkocsivezető elérheti a
leghatékonyabb vezetési stílust

• Előrelátás

• Hatékony fékezés

• Sebesség megválasztása

• Sebességváltási tanácsok

• Járművel kapcsolatos tanácsok



Vészhelyzet

Rendelkezünk egy vákuum silóval, mellyel át tudjuk fejteni az anyagot a tároló 
silókból vagy baleset során a sérült közúti silóból.



Környezetvédelem
• A járműpark 100%-a megfelel az EURO6 környezetvédelmi normának
• A vontatók átlagéletkora 3 év
• Kizárólag Michelin Energy Saver típusú gumiabroncsot használunk, mely napjaink egyik 

legkörnyezetbarátabb abroncsa (beleértve az üzemanyag fogyasztást, gumikopást, gördülési zajt) 



Minőségbiztosítás



Minőségbiztosítás



Minőségbiztosítás



SQAS részletesen I.



SQAS részletesen II.



Társadalmi felelősségvállalás
A RÉVÉSZ Csoport társadalmi szerepvállalása I.

Felelősnek érezzük magunkat abban, hogy sikerünk egy részét egészségügyi- és sporttevékenységbe fektessük, 
ezzel szolgálva a minket körülvevő közösségeket Magyarországon és határon túl egyaránt.

Kulcsfontosságú támogatói vagyunk a Nyíregyházi Spartacus Football Clubnak, a futball utánpótlásképzéssel 
foglalkozó Bozsik József Labdarugó Akadémiának, valamint a torna és aerobik alap és utánpótlásképző 
Spartacus Torna Clubnak. Alapítói vagyunk az immár kétszeres Európa Bajnok Révész Racing technikai 

sportcsapatnak.



Társadalmi felelősségvállalás
A RÉVÉSZ Csoport társadalmi szerepvállalása II.

Missziónk részét képezi a helyi közösségek szélesebb körű támogatása is, mely kulturális és 
oktatási szervezetek támogatása által valósul meg. A támogatott kulturális szervezetek között 

megtalálható a Nyíregyházán működő Cantemus Kórus és Móricz Zsigmond Színház.
Üzleti tevékenységünk mellett felismertük a humanitárius szervezetek ténykedésének 

jelentőségét, melyek az általunk képviselt értékekkel megegyezőket képviselnek. Ezért az 
elmúlt évtizedben olyan szervezetek támogatására fókuszáltunk, melyek küldetésükkel 
nemes ügyet képviselnek. A támogatott szervezetek között megtalálható a Rotary Club 

világszervezet, a Kérlek, segíts! Alapítvány és Mindent a Nőkért Alapítvány.



Köszönjük a figyelmet!

RÉVÉSZ RACING TEAM – Kiss Norbert, négyszeres Európa-bajnok, 
Révész Racing Team, kétszeres csapat Európa-bajnok




