
Révész Csoport
B E M U T A T K O Z Ó



komplex szállítmányozási és logisztikai szolgáltatásokat 
nyújt, partnereink logisztikai ellátási láncának aktív 
részeseként.

A Révész Csoport

Révész Csoport
Habár a Révész Csoport fő tevékenysége a közúti áruszállításra 
és a komplett logisztikai szolgáltatásra fókuszál, érdekeltségébe 
tartozó portfóliója szerteágazó.

Négy évtizedes tapasztalatunkkal
és az ebből eredő know-how alapján ügyfeleink 
számára szinte minden áru szállítására 
optimális járműszerelvényt biztosítunk.

A csoport minden tagja 
a legszigorúbb környezetvédelmi elvárások mentén a 
legkorszerűbb járművekkel bővíti a flottáját és partnerei 
kiszolgálásához a legmodernebb eszközöket használja.

A csoport vállalatai közötti szoros kapcsolat 
lehetővé teszi számunkra, hogy a szolgáltatások körét 
folyamatosan bővítsük. Komplex megoldásokat kínálunk 
partnereink számára, valamint a legkülönbözőbb megbízói 
igényeket is a lehető legrövidebb idő alatt szolgáljuk ki.

A Révész Csoport a közúti áruszállítás 
3 legnagyobb szereplője közé sorolható 
Magyarországon, egyben az egyik 
legjelentősebb szereplője Közép-Európa 
silós áruszállításának, ezen felül jelentős 
logisztikai beruházásokat visz véghez.

A cégcsoportot 30 cég alkotja, melynek 
gerince a Révész Logosztikai Holding 
Zrt., Révész-Nyírlog Kft., Lerton Trans 
Kft., Révész Trans Kft. Ezen cégek 
folyamatosan növekvő, 27 Milliárd Ft-
os forgalmat generáltak 2021-ben.

A Révész Csoport diverzifikált ingatlan 
portfólióval rendelkezik, hotelek, 
történelmi jelentőségű épületek, ipari- 
és lakóingatlanok formájában.

Jelenleg számos projektcég áll a 
vállalatcsoport tulajdonlásában.

A portfólió egy része önálló építőipari 
vállalat.

A Révész Csoport hisz a társadalmi 
felelősségvállalásban és szükségességét 
érzi a társadalmi szerepet betöltő 
szervezetek támogatásának.

Ez olyan projektek megvalósításához 
vezetett, melyek célja az amatőr 
szinttől az élsportolói szintig a 
sporttevékenységek támogatása, az 
iskolák, kultúrális intézmények és 
rászorulók segítése.

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
ÉS LOGISZTIKA INGATLAN

SPORT ÉS TÁRSADALMI 
SZEREPVÁLLALÁS

A vállalatcsoport irányítási és 
minőségbiztosítási rendszere 
megfelel a napjainkban alkalmazott legszigorúbb 
szabványoknak és megbízói igényeknek.

Révész Viktória

Révész Viktória

Révész Viktória



Révész Bálint magánvállalkozóként építette fel Magyarország egyik 
legjelentősebb logisztikai vállalatcsoportját, a Révész Csoportot

“

“
 

 
 

"Rendkívül fontos kiváló
kapcsolatot fenntartani a 
vevőiddel és a munkavállalóiddal 
egyaránt,  függetlenül a 
vállalkozásod méretétől."

Az alapító tulajdonos

A Révész Csoport Magyarország egyik 
legjelentősebb logisztikai szolgáltatója.
A társaság története egészen a 80-
as évek elejéig vezethető vissza. Az 
egykori magánfuvarozó - Révész Bálint 
- ebben az időszakban rakta le jelenlegi
nagyvállalatának alapköveit. A 90-es
évek végére a cégcsoport a ponyvás
szállítóeszköz piacon az elsők között
volt Magyarországon, mind fuvareszköz
darabszám, mind pedig árbevétel
tekintetében. A speciális szállítási részlege
(siló, vegyi áru, cseppfolyós gáz) vezető
szerepet tölt be a magyar piacon, de közép-
kelet-európai szinten is a legnagyobbak
közé tartozik.

Révész Bálint

Révész Bálint magánfuvarozóként lefekteti a 
jelenlegi Révész Logisztikai Holding Zrt. alapjait.

Az 1990-es évek végére a csoport a ponyvás szállítmányozás piacvezetői közé 
tartozott. A csoport jelenlegi zászlóshajója, a Révész Trans Kft. is ezen évtized végén 
lett alapítva.

A 2000-es évek során a Révész Eurotrans K f t .  ponyvás szállítási üzletág eladásra 
került, később a Lerton Trans K f t .  felvásárlásával újjáépült. Ugyanezen évtizedben 
tevékenysége diverzifikálva lett és kiépült a speciális szállítási részlege.

A portfólió több mint 100 000 m2 raktárterülettel bővült. A csoport belépett a 
személyautó- és nehézgépjárművek szállításának szegmensébe, a silós üzletág kibővült 
a T+F Kft. felvásárlásával.

Ma a Révész Logisztikai Holding Zrt. a szektor második legnagyobb 
vállalatcsoportja Magyarországon, az áruszállítás 6 különböző szegmensében nyújt 
szolgáltatást több mint 550 vontatókocsiból álló flottájával. A Holding portfóliója 
további 8 logisztikai és raktározási szolgáltatást foglal magában.
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Kulcsfontosságú 
szegmensek
Szakterületünk a silós és ponyvás áruszállítás, 
szolgáltatási portfóliónk a szállítmányozás három 
további speciális szegmensére is kiterjed.

Komplett logisztikai 
szolgáltatások

Az ömlesztett-silós áruszállítás szegmense teszi 
ki a csoport kilométer teljesítményének 39%-
át, közel 25 millió éves kilométerszámmal. 
Megbízóinkat 175 vontatóval és 200 
pótkocsival szolgáljuk ki, két telephelyünkről – 
Tiszaújvárosból.

Az elmúlt két évben megkétszereztük 
jelenlétünket a ponyvás áruszállítás 
üzletágában – mind a flottaméret, mind a 
teljesítmény tekintetében, mely meghaladta 
az éves 13 millió kilométert 2022-ben. 
Jelenleg 120 vontatóval és 182 pótkocsival 
állunk megbízóink rendelkezésére, az üzletág 
központja Nyíregyházán található.

Több mint 500 járműszerelvény biztosítja, hogy a 
megrendelőink szinte minden szállítási igényét ki 
tudjuk elégíteni. Szállítási üzletágaink rugalmas 
megoldásokat biztosítanak ügyfeleinknek. 
Célunk, hogy a szállítási feladatot pontosan, 
biztonságosan és maximális hatékonysággal 
oldjunk meg az áru jellegétől függetlenül.

• Ömlesztett áru (silós termékek) szállítása

• Vegyipari folyékony termékek szállítása

• Gáz halmazállapotú termékek speciális

szállítása

• Ponyvás szállítás

• Személyszállítás

• Rakománykövetés

A vegyipari anyagok szállítása a cégcsoport 
harmadik legjelentősebb szegmense közel 11.5 
millió kilométer éves teljesítéssel. 115 
nyerges tartányos félpótkocsival és 82 
vontatóval folyékony vegyipari anyagok 
szállítását végezzük, kulcsfontosságú ügyfeleink 
a MOL és a BorsodChem.

ÖMLESZTETT-SILÓS

PONYVÁS

KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁS

VÁMÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG

A vámügynökség munkatársainak több éves 
vámügyintézési tapasztalata van, amely keretén 
belül végzik a vám és vámmal kapcsolatos 
feladatokat. A vámügynöki tevékenységekhez 
minden szükséges engedéllyel és garanciákkal 
rendelkezünk. A normál és egyszerűsített 
vámkezelések mellett közvám, valamint adó- 
és átmeneti megőrzési raktárakkal is állunk 
ügyfeleink rendelkezésére.

RAKTÁROZÁS ÉS LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK
A raktározástól az elosztási logisztikáig különféle 
egyedi megoldásokat kínálunk. A Révész Csoport 
saját tulajdonú raktárterülete meghaladja a 100 
000 négyzetmétert. A legnagyobb logisztikai 
központunk Nyíregyházán, közvetlenül az M3 
autópálya mellett található. Itt több mint 52 000 
négyzetméter alapterületű raktárkomplexum 
került kialakításra, amely a legkorszerűbb 
raktározási megoldásokkal szolgálja ki 
megrendelőit.

GÁZ

A gáz üzletág keretében egészségügyi és 
ipari cseppfolyós gázok szállítását végezzük 
a Messer Hungarogáz Kft. számára, 2022-
ben több mint 4 millió kilométer teljesítéssel. 
Jelenleg 32 nyerges vontatóval, illetve 55 
pótkocsi vontatásával állunk megbízóink 
rendelkezésére. Az üzletág központja 
Budapesten található. 
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Székhely, napi aktivitás

Jelenleg nincs 
folyamatos aktivitás

Hetente többszöri

Napi aktivitás

Heti rendszeresség

AKTIVITÁSUNK 
ORSZÁGOK SZERINT

FŐBB TELEPHELYEINK 
MAGYARORSZÁGON

Budapest

Nyíregyháza
Tiszaújváros

Tevékenységünk
Tevékenységünk Magyarországon öt fő telephelyen 
összpontosul, de a működésünk kiterjed Európa egészére, 
annak fókusza rendre partnereink igényeit követi. Szorgalmatos

Kazincbarcika



Révész Csoport
számokban

Pénzügyi háttér és 
teljesítmény
A Révész Csoport 2019-től, egészen napjainkig stabil 
növekedést mutatott az összes kulcsfontosságú mutatóban.

A Révész Csoport fejlődésének legjobb mutatója a számok, mely az 
elégedett partnerek számával arányosan, folyamatosan növekszik. 
Több, mint 800 kollégánk folyamatosan azért dolgozik, hogy új és 

meglévő partnereink is minőségi szolgáltatásban részesüljenek.
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Minőségbiztosítás
Törekszünk arra, hogy minden szükséges minőségi követelménynek 
megfeleljünk és a lehető legszélesebb szolgáltatási portfólióval 
támogassuk fuvarozási és raktározási tevékenységeinket.

Minőségbiztosítási rendszerünk az ISO 
szabványok szerint került kialakításra,  
tanúsítványaink kiterjednek a környezetközpontú 
és minőségirányítási szabványokra egyaránt, 
ezáltal biztosítva a lehető legmagasabb minőségű 
szállítmányozási és raktározási szolgáltatást 
partnereink számára.

Megbízóink rendszeresen tartanak beszállítói 
auditot, ezáltal a minőségbiztosítási rendszerünk 
minden aspektusának naprakésznek kell lennie, 
ezeket folyamatosan újra-ellenőrizzük és igény 
szerint fejlesztjük.

A minőségbiztosítási rendszerek működését, 
a követelmények teljesítését a szakembereink 
folyamatosan ellenőrzik, elemzik, és azonnali 
intézkedéseket hoznak az esetleges hibák 
kijavítására. Jelenlétünk a speciális és prémium 
áruszállítási szegmensben szolgáltatásminőségünk 
kitűnő referenciája.

MEGFELELŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
RENDSZER KIALAKÍTÁSA

FOLYAMATOS 
FEJLESZTÉS

SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉG 
BIZTOSÍTÁSA

Mosó, silós 
járműszerelvény
tisztító üzemeltetése.

Révész Csoport 
minőségbiztosítási és 
környezetirányítási 
rendszer.

Saját üzemeltetésű DAF 
szervizbázisok garantálják 
a járműveink megbízható 
működését.

Tapasztalt gépjárművezetőink 
pontosan, határidőre eljuttatják a 
rakományt a megbízás helyszínére.

DAF Európai Szerviz 
Hálózattal biztonságban 
vagyunk, bárhol járunk.



Társadalmi 
felelősségvállalás

Felelősnek érezzünk magunkat abban, hogy sikerünk egy 
részét egészségügyi- és sporttevékenységbe fek-
tessük, 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.

Missziónk részét képezi a helyi közösségek szélesebb körű 
támogatása is, mely kulturális és oktatási szervezetek 
támogatása által valósul meg. Ezzel nem csak 
a támogatott szervezetek fenntarthatóságát, hanem 
a közösségünk különféle tagjainak összekovácsolását  
is biztosítjuk.

A támogatott kulturális szervezetek között megtalálható a 
Nyíregyházán működő Cantemus Kórus és Móricz Zsig-
mond Színház.

Üzleti tevékenységünk mellett felismertük a humanitárius 
szervezetek ténykedésének jelentőségét, melyek az álta-
lunk képviselt értékekkel megegyezőket képviselnek. Ezért 
az elmúlt évtizedben olyan szervezetek támogatására fó-
kuszáltunk, melyek küldetésükkel nemes ügyet 
képviselnek. Figyelmünk a hátrányos helyzetű és az 
egészséges fejlődésben akadályozott gyerekek 
felépülésének támogatására és a hátrányos helyzetben élő 
nők helyzetének könnyítésére fókuszált Magyarországon és 
a határainkon túl. 

A támogatott szervezetek között megtalálható a Rotary 
Club világszervezet, a Kérlek, segíts! Alapítvány és 
Mindent a Nőkért Alapítvány.

HELYI 
SPORTSZERVEZETEK 

TÁMOGATÁSA

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

A LEGNAGYOBB 
SZÜKSÉGBEN LÉVŐK 

SEGÍTÉSE



RÉVÉSZ GROUP

Mindig készen 
állunk támogatni az 
Ön sikerét!

H-4400 Nyíregyháza, Lego utca 2/A.

info@reveszgroup.com

www.reveszgroup.com


