3. sz. melléklet

A ČEPRO TÁRSASÁG ÜZEMANYAG-KIADÓ TERMINÁLJAIRA VONATKOZÓ
ÁRUVÉTELEZÉSI SZABÁLYZAT
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1

2.

A ČEPRO társaság üzemanyag-kiadó termináljain érvényes áruvételezési szabályzat (a
továbbiakban: „Szabályzat”) a ČEPRO a.s. társaság kiadó termináljain a fuvarozók általi
árufelvételre vonatkozó szabályokról szóló megállapodás mellékletét képezi, és részletezi a
fuvarozó által a ČEPRO társaság üzemanyag-kiadó termináljain az ügyfelek általi áruvételezésre
vonatkozó kötelező jellegű feltételeket, különösen a veszélyes áruk biztonságos szállítása, a
dokumentáció elektronikus aláírása, valamint az anyagi károk és egészségkárosodás
kockázatának megelőzése érdekében.
A FUVAROZÓ BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÖTELESSÉGEI

2.1

A ČEPRO üzemanyag-kiadó termináljait tartalmazó telephelyre való behajtás és az áruvételezés
kizárólag azon fuvarozók gépjárművezetői számára engedélyezett, akik megkötötték a ČEPROval a ČEPRO a.s. társaság kiadó termináljain a fuvarozók általi árufelvételre vonatkozó
szabályokról szóló megállapodást.

2.2

A ČEPRO üzemanyag-kiadó termináljait tartalmazó telephelyre való behajtás és az áruvételezés
kizárólag a Fuvarozó azon gépjárművezetői számára engedélyezett, akik részt vettek a ČEPRO
saját érvényes Tematikus terve és ütemterve szerinti üzemi, biztonsági és tűzvédelmi
előírásaival, belépőkártyáival és forgalmi szabályaival, valamint az üzemanyag-raktár üzemével
és az áruk üzemanyag-kiadó terminálokon való kiadásával kapcsolatos esetleges egyéb
előírásokkal kapcsolatos képzésein. A fent említett képzéseket a ČEPRO biztosítja. A Fuvarozó
köteles biztosítani gépjárművezetői ČEPRO utasításainak megfelelő részvételét a képzéseken,
valamint az elsajátított ismeretek ellenőrzésén, továbbá köteles betartatni velük az áruvételezés
és a ČEPRO üzemanyag-kiadó termináljainál való tartózkodás teljes időtartama alatt a
gépjárművezetőkkel megismertetett üzemanyag-tárolási szabályokat, illetve a terminál üzeméért
felelős ČEPRO dolgozók utasításait. Ellenkező esetben, vagy az üzemagyad-vételezés
jogszerűségével kapcsolatosan felmerült bármilyen kétség esetén a gépjárművezető számára az
üzemagyag-vételezés nem engedélyezett. A képzés formáját, tartalmát, gyakoriságát és
érvényességét, az ismeretek ellenőrzését, a siker feltételeit és az eredmények formáját a ČEPRO
határozza meg. A gépjárművezetők alap- és éves időszakos képzését a Fuvarozók számára a
ČEPRO ingyenesen biztosítja. Amennyiben azonban a Büntetőszabályzat rendelkezéseinek
alkalmazása alapján e képzés érvényessége megvonásra kerül a gépjárművezetőtől, és ezért a
gépjárművezető ismételt képzésen vesz részt, a szóban forgó újbóli képzésre csak 500,- CZK
képzési díj befizetése után kerül sor.

2.3

A Fuvarozó tudomásul veszi és kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a ČEPRO
adagolóterminálból történő üzemanyag-vételezés során a tartálykocsi (TK) töltése során a
hatályos szövegezésű ADR Megállapodás és a kapcsolódó jogszabályok értelmében töltő
felhatalmazással rendelkezik, és felel e tisztség betöltéséért. A Fuvarozó gépjárművezetői tehát
kötelesek a ČEPRO raktárakban a kapcsolódó jogszabályok és különösen a hatályos
szövegezésű ADR Megállapodás értelmében szerződésszerűen teljesíteni a töltő kötelességeit.

2.4

A Fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy a ČEPRO raktár-telephelyeire a gépjárművezetők
által megismert behajtási szabályoknak megfelelően - kivéve ha egyes esetekben a felek másként
állapodnak meg - a gépjárművek ne hajthassanak be a TK kamrákban/azokon kívül található
üzemanyaggal, továbbá hogy a telephelyre ne kerülhessen be semmilyen tiltott eszköz, azaz
különösen az áru be- és kirakodása során az áru illetéktelen kezelését, azaz a TK kamráján kívül
kis/közepes méretű edényekbe, tartályokba, hordókba, stb. töltését lehetővé tevő
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berendezés/eszköz (a továbbiakban „tiltott tárgyak”). A TK kamráján kívül található
üzemanyaggal tilos az üzemanyag-raktár területére behajtani kivéve ha egyes esetekben a felek
másként állapodnak meg - és a jármű nem kerül beengedésre a telephelyre. Abban az esetben, ha
a kiléptetés során a gépjárművezetőnél tiltott tárgyak találhatók, e tiltott tárgyakat, beleértve a
Fuvarozó tartálykocsiját is, a ČEPRO a Fuvarozó általi személyes átvétel időpontjáig lefoglalja,
és az ilyen jellegű, úgynevezett tiltott magatartást a ČEPRO a Büntetőszabályzat szerinti
szankciókkal bünteti. Amennyiben a beléptetési/kiléptetési ellenőrzés során a gépjárművezetőnél
a TK kamráin kívül lévő üzemagyag kimutatására kerül sor, a szóban forgó üzemanyag,
beleértve a Fuvarozó tartálykocsiját is, a ČEPRO a tulajdonjog bizonyításáig, illetve az ilyen
üzemanyagok szállításáról szóló dokumentumok felmutatásáig lefoglalja. Ha a Fuvarozó nem
bizonyítja az üzemanyag tulajdonjogát, és nem támasztja alá dokumentumokkal a szállítás
jogszerűségét, a lefoglalt üzemanyagot a ČEPRO a Fuvarozó költségére kompenzációja nélkül
megsemmisíti. A ČEPRO raktár-telephelyeire nem hajthatnak be mindazon járművek, amelyek
sérülésük, módosított műszaki kivitelük, esetleg más műszaki átalakításaik következtében
veszélyeztethetik a biztonságot, a környezetet, vagy amennyiben a műszaki módosításaik
ellentétesek lennének a ČEPRO Etikai Kódexének alapelveivel vagy a jó erkölccsel. E
Fuvarozókkal és gépjárművezetőkkel szemben a Büntetőszabályzattal összhangban szükséges
eljárni.
3. DOKUMENTUMOK ALÁÍRÁSA
3.1

A Fuvarozó gépjárművezetői a ČEPRO tanúsító szervezet minősítési aláírását tartalmazó
azonosító és aláírási kártyákkal (a továbbiakban: „kártya”) rendelkeznek, amelyek lehetővé
teszik az elektronikus dokumentumok ellátását olyan elektronikus aláírással, amely megfelel az
Európai Parlament és a Tanács a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) 26. cikke szerinti
garantált elektronikus aláírással szemben támasztott követelményeinek, és amelyek segítségével:

i.
ii.
3.2

az arra jogosult gépjárművezető a PIN-kód információs rendszerbe történő helyes
bevitelét követően bejelentkezik, majd kiválasztja a ČEPRO ügyfelek ČEPRO
üzemanyag-kiadó terminálokra vonatkozó megrendeléseit; és
az arra jogosult gépjárművezető elektronikus úton aláírja a szükséges dokumentumokat.

A fuvarozó gépjárművezetői kötelesek az áru kiadását követően a raktárból való kilépést
megelőzően a kártyán található elektronikus aláírási tanúsítvány segítségével elektronikus úton
aláírni a ČEPRO által az áruval kapcsolatosan kiállított összes olyan dokumentumot, amelyet
aláírásra eléjük beterjesztenek (különös tekintettel az automatikus terminálon kiállított
szállítólevelekre). Amennyiben a dokumentumok papír formában kerülnek benyújtásra a
fuvarozó gépjárművezetőjének, a gépjárművezető ezeket a dokumentumokat hagyományos
módon aláírni. A Fuvarozó, a Fuvarozó gépjárművezetői és a Fuvarozóval társult bármilyen más
személy semmilyen módon nem avatkozhat be az elektronikus vagy papír formátumú
dokumentumokba. A Fuvarozó gépjárművezetői továbbá kötelesek az áruszállítás teljes
időtartama alatt megőrizni a ČEPRO által részükre átadott összes eredeti dokumentumot és
másolati példányt, mégpedig úgy, hogy e dokumentumok az árufuvarozás teljes időtartama alatt
rendelkezésre álljanak az ellenőrzésre. Az elektronikus formában kiadott és a gépjárművezető
által garantált elektronikus aláírással aláírt, a ČEPRO minősített elektronikus pecsétjével és
minősített elektronikus időbélyegzővel ellátott okmányok a fuvarozás teljes időtartama alatt
ésszerű mértékben elektronikus úton is elérhetőknek kell lenniük, és a gépjárművezető
rendelkezésére álló nyomtatott dokumentumjegyzék másolatnak pedig tartalmaznia kell a rájuk
mutató linkeket. A Fuvarozó felel a lefoglalt áruval kapcsolatos összes dokumentum, esetleg
azok nyomtatott másolatainak gépjárművezető általi aláírásáért és átvételéért, amennyiben a
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dokumentumok eredeti példányait elektronikus úton állítják ki. A ČEPRO adóraktár szabályzata
kamránként, vagy a TK több kamrájára vonatkozóan legfeljebb 1 DNL kiállítását teszik
lehetővé. Biztonsági, minőségügyi és adminisztratív okokból kifolyólag a ČEPRO beleegyezése
nélkül nem megengedett több szállítmány egy TK-be töltése, és így több DNL kiállítsa a TK
egyazon kamrában található szállítmányokra.
3.3

4.

Abban az esetben, ha a gépjárművezető működésképtelen kártyával jelenik meg az árukiadási
ponton, a ČEPRO az áruk zökkenőmentes vételezésének és szállításának biztosítása érdekében
az új kártya kiadásáig helyettesítő kártyát ad ki a járművezetőnek. Ha a cserekártya nem kerül
visszaszolgáltatásra, a ČEPRO 1000 CZK bírságot számol fel a Fuvarozónak.
PORTÁLHASZNÁLATI SZABÁLYOK

4.1

A Fuvarozó köteles a ČEPRO üzemanyag-kiadó termináljait tartalmazó telephelyre első
alkalommal behajtó járművet bejelenteni a ČEPRO nyilvántartásába. E célra a Fuvarozó a
https://vjezdyac.ceproas.cz/ (a továbbiakban: "Portál") internetes portált használja, amelyen
keresztül a ČEPRU részére átadja a saját személyére, a gépjárműre és annak üzemeltetőjére
vonatkozó adatokat, valamint ezeket az alábbi aktuális és érvényes dokumentumok segítségével
támasztja alá: Forgalmi engedély, ADR tanúsítvány (ADR 9.1.3. pont szerinti dokumentum),
továbbá minden tartály esetében az ADR 6.8.2.4.5. pontja értelmében vett időszakos vizsgálati
bizonyítvány (a Cseh Köztársaságban ez a TÜV Ellenőrzési Igazolás), amely vagy tartalmazza a
tartálykocsi kamráinak számára és azok tartalmának 100%-ára vonatkozó adatot, vagy csatol egy
másik dokumentumot, amely tartalmazza a szóban forgó információt. A Fuvarozó hasonló
módon jár el a dokumentumok érvényességének frissítésekor is. A Fuvarozó felel a
gépjárműveire vonatkozóan a Portálon keresztül megadott adatok helyességért, valósságért és
teljességért. A Fuvarozó által szolgáltatott adatok ezt követően leellenőrzésre kerülnek, és a
ČEPRO a rendszerbe történő bevitel során szükség szerint a TK töltésének biztonságosságával
kapcsolatos közérdekből, illetve az alkalmazandó jogszabályok betartása érdekében
szerkesztheti is azokat. Miután hozzáférést kapott a Portálhoz, a Fuvarozó köteles leellenőrizni
az egyes gépjárműveivel kapcsolatosan rögzített adatok helyességét. A Fuvarozó köteles az
ellenőrzést minden új jármű nyilvántartásba vételét, esetleg a már regisztrált járművek minden
változtatását követően is elvégezni. A Fuvarozó a Portál révén automatikusan értesül minden
végrehajtott változásról. A Fuvarozó köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban 5 munkanapon
belül bejelenteni a vjezdyAC@ceproas.cz e-mail címen bejelenteni az észlelt hibákat vagy a
nyilvántartásban felmerült eltéréseket. Ha a Fuvarozó e határidőn belül nem vitatja a gépjárműve
vonatkozóan rögzített adatokat, úgy tekintendő, hogy azok érvényesek, helyesek és teljesek.

4.2

A Portál a fuvarozó részére megjeleníti az összes járművet és gépjárművezetőt, beleértve a
nevében eljáró alvállalkozókat és azok vezetőit is, akik részére engedélyezésre került, hogy a
ČEPRO terminálokon árut vételezzenek. E Portál segítségével a fuvarozó az alvállalkozói által
megküldött kérések alapján jóváhagyja azok ČEPRO a.s. terminálokon a nevében eljárva árut
vételező járművezetőit, valamint lehetősége van elutasítani e járművezetőket vagy járműveket.
A fuvarozó minden az alvállalkozók gépjárművezetői és járművei általi áruvételezésért
ugyanúgy felel, mintha azokat saját maga elvégezte volna el.

4.3

A kérelmek gyorsított eljárású vagy Portálon kívüli teljesítésének díjai a következők:

A gépjármű gyorsított eljárású nyilvántartásba vételére vonatkozó
kérelem
A tanúsítvány érvényességének gyorsított eljárású meghosszabbításra
vonatkozó kérelem
Munkanapokon kívüli (szombaton, vasárnap és munkaszüneti
napokon), illetve 17:00 és 6:00 óra közötti gyorsított eljárás felára
A raktárkezelő személyes közreműködéséért fizetendő felár
Jelen Szabályzat 2020. február 1-jén lép hatályba.
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2.000 CZK
1.000 CZK
1.000 CZK
1.000 CZK

