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HRT SPEDITION

Szeretném bemutatni Önnek a 
HRT Spedition cégcsoportot, 
üzleti gondolkodásunkat és minőségi szolgál-
tatásainkat. Vállalatunk fő profilja a belföldi- és 
nemzetközi közúti szállítmányozás, raktározás. 
Európa teljes területét lefedjük szolgáltatásunk-
kal, emellett tengeri, vasúti és repülőgépes 
szállítmányozással kontinenseket szelünk át. 
Mindent szállítunk, amit a jogszabályok le-
hetővé tesznek.
Cégünket 15-20 éves szakmai tapaszta-
lattal rendelkező tulajdonosok irányítják. 
Csapatunkban szakmailag jól felkészített 
munkatársak dolgoznak, akik több idegen 
nyelven is beszélnek. Kiemelt célunk, hogy 
megnyerjük a legtehetségesebb munkavál-
lalókat, számukra rendszeres képzéseket, 
tréningeket biztosítsunk, felelősségteljes 
munkájukkal így a legmagasabb színvonalon   
tudjuk teljesíteni Partnereink elvárásait. 

IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!

Megbízó Partnereink felkérésére, kiváló minőségben, 
évente több mint 25 000 000 kilométer megtételével, 
több mint 30 000 fuvarmegbízást teljesítettünk. Ez a 
tendencia jelentős fejlődést mutat, és erős stabilitást 
biztosít.

Célunk, hogy egyre többen ismerjék meg a HRT Spedi-
tion cégcsoport kimagasló minőségű szolgáltatásait 
és vállalatait Európában. Ugyanakkor keressük az új 
partneri kapcsolatokra nyitott cégek, vállalkozások 
vezetőit. Bemutatkozásunkkal abban szeretnénk 
segítségükre lenni, hogy a napi munkájuk mellett 
minél könnyebben találjanak alternatív, megbízható, 
versenyképes megoldást a szállítmányozással 
kapcsolatos teendőikre, a biztonságos és az üzletileg 
jól kiszámítható logisztikai folyamataik fenntartására.
Tiszteletben tartjuk a meglévő szállítmányozási part-
nerkapcsolatokat, ugyanakkor előtérbe helyezzük a 
vállalkozások üzleti érdekeit, és hiszünk benne, hogy 
a HRT Spedition cégcsoport megbízható megoldásai-
ra is szüksége van.

Minőségirányítási rendszerünk 
MSZ EN ISO 9001:2009 szerint rendszeresen auditált.

Kérem, tekintse meg szolgáltatásainkat, és nézze át 
elérhetőségeinket is! Bízom benne, hogy rövidesen 
személyesen is megismerhetjük Önt!

HARTVICH TAMÁS
ügyVezeTő IgAzgATó

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

Célunk, hogy elégedett megbízóink száma évről évre 
közel 20 százalékkal emelkedjen.
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CÉLJAINK, ELVÁRÁSOK, TELJESÍTÉSEK

Célunk, hogy a 2017-es év 4 milliárd forintos bevételi értékét a 
2020-as évre 8 milliárd forintra növeljük.

Az elmúlt 20 évben nemzetközi környezet-
ben tevékenykedő cégeknél dolgoztam. 
Részt vettem folyamatok kialakításában 
és fejlesztésében, döntéshozatalban. Fe-
lelős voltam termelési és logisztikai 
területekért, gyártás áttelepítési feladatokért. 

2018-ban egy álláspályázat kiírá-
sa után  csatlakoztam a HRT Spedition 
Cégcsoporthoz. Ami megfogott itt, az a 
célorientáltság, a fejlődni és a tenni akarás volt. 

A HRT-ben elvárásunk az, hogy mindhárom 
vállalatunkban a saját folyamatunkat úgy 
fejlesszük, hogy a jövő piaci változásaira is 
felkészültek legyünk. Megrendelőink igényeire 
hosszútávú együttműködésben, stabil szolgál-
tatóként kívánunk megfelelni. Partnereink elis-
merik hatékonyságunkat és a vevői igényeknek 
való gyors és eredményes reagálásunkat.

CSEH ATTILA
Kereskedelmi igazgató

Működésünk során szorosan együttműködünk mind 
külföldi és hazai kamarákkal, szakmai partnereinkkel, 
mind a gyártásban,  kereskedelemben és a szolgál-
tatásban tevékenykedő megbízóinkkal.

Logisztikai feladatok kapcsán a Megbízók azt vár-
ják el, hogy a számukra fontos alapanyag, alkatrész, 
félkész- vagy késztermék a megfelelő felrakodással, 
biztonságos szállítással, pontos lerakással, az elvárt 
minőségben, és optimális áron kerüljön szállításra.

A Megbízók gyakran félnek attól, hogy az elvárásuk 
csak részben teljesül. Ilyenkor legtöbbször külön-
böző kellemetlen helyzetek és veszteségek jelennek 
meg lelki szemeik előtt, úgy mint a nehézkes kommu-
nikáció, vagy információhiány az áru hollétéről.
A HRT Spedition közel 20 éve dolgozik azon, hogy 
Megbízói mind belföldön, mind külföldön maximálisan 
elégedettek legyenek. 
Sikerünk többek között abban rejlik, hogy rendkívül jók 
a kommunikációs kapcsolataink, és ennek is köszön-
hető, hogy az elvárásoknak megfelelő, szállítási pon-
tosságban teljesítő szállítmányozó partnerként gon-
dolnak ránk. 
Célkitűzésünk, hogy a Megrendelő számára kulcsfon-
tosságú elvárásoknak maradéktalanul megfeleljünk. 
Ezt teljesítjük kis- és középvállalkozó, illetve multi 
Partnereink felé egyaránt.
A HRT Spedition Cégcsoportban napi több száz fu-
varmegbízást szervezünk, így szerteágazó tapasz-
talatunk alapján a legkedvezőbb ajánlatot tudjuk 
nyújtani Önnek és cégének és szállítjuk a legjobb 
megoldást.
Az Ön cégének a szállítmányozási ügyeit egy kom-
petens szakemberünk, tapasztalt asszisztensünk 
gondozza. Ő az, aki a kommunikációs kapcsolatokért 
felel, valamint aki megbízhatóan kezeli az Ön 
cégének minden irányú és jellegű szállítmányozását.
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Csatlakozzon Megbízóink széles köréhez és élvezze Ön is a szállítmányozási 
tevékenységek gördülékeny megvalósulását! Cégcsoportunk a Megbízóink 
megelégedettségére speciális keretszerződésekben is garantálja versenyképes árait, 
egyedi szolgáltatásait. Az Ön árujának a védelme számunkra is kiemelt fontosságú. 
Ennek megóvása érdekében a CMR biztosításon felül egy speciális, 100.000 € 
fedezeti szállítmányozási felelősségbiztosítással is rendelkezünk, amelyet a 
SCHUNK Group együttműködésében tudunk Önnek is felajánlani. Egyedi kár esetén 
garantáljuk akár a kötbér jellegű károk rendezését is. Éljen ezzel a lehetőséggel is!

A HRT Spedition Cégcsoport az alábbi szolgáltatási csomaggal áll az Ön rendelkezésére:
• Közúti, vasúti, légi, folyami és tengeri szállítások
• Export, import már 1 palettától 
• Túlméretes szállítás akár teljes körű ügyintézéssel
• Igény esetén teljes körű vámügyintézés
• Belföldi fuvar 24 órán belül
• Speciális -ADR- veszélyes áru szállítása
• Fuvarozási folyamatok követése
• Azonnali elérhetőség
• Kiemelkedő kommunikáció és problémamegoldás
• Versenyképes árak
• Pontos szállítások
• Díjmentes árajánlat készítés

Kérje árajánlatunkat az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén:                            Telefonos elérhetőségeink:

SZOLGÁLTATÁSAINK

www.hrtsped.com
arajanlat@hrtsped.hu
info@hrtsped.de
biuro@hrtsped.pl

Magyar: +36 30 324 1249 +36 70 336 4513
Német: +49 163 742 5624 +36 70 336 4244
Lengyel: +48 732 360 087 +36 30 353 0176
Angol:  +36 30 437 3490 +36 30 448 3910
Román: +36 30 217 4715 
Francia: +36 70 336 4513
Olasz:  +36 30 309 0196

SZOLGÁLTATÁSAINK

Célunk, hogy a dinamikus növekedésünk mellett, Önnek kiváló 
minőségű szolgáltatásokat biztosítsunk.
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További hasznos tudnivalókat talál, hatféle nyelven is  - HU, EN, DE, PL, IT, RO -  honlapunkon: 
www.hrtsped.hu

Magyarország
HRT Spedition Kft.

Székhelye: 1035 Budapest, Vörösvári út 3.
Iroda Budapesten: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

Iroda Egerben: 3300 Eger, Cifrakapu út 162.
Telephely Egerben: 3300 Eger, Kistályai út 12/A.

Németország
HRT Spedition Deutschland GmbH. 

D-82467 Garmisch-Partenkirchen, Münchner Strasse 98.
Münchentől 90 km-re délre, az osztrák határ közelében található.

Lengyelország
HRT Spedition Polska Sp. z o.o.

30-081 Kraków ul. Królewska 59/16.

A HRT Spedition Cégcsoport tagjai


