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- A szállítójármű higiéniai és műszaki állapotának meg kell felelnie a szállítandó termék 

jellegének. 

- A szállítóeszköz felépítménye olyan legyen, amely az megakadályozza a termék károsodását 

(fagyását, ázását, stb.) a külső időjárási viszonyoktól. 

- A szállítójármű a megelőző szállítmányokban nem szállíthatott mérgező vagy radioaktív 

anyagot. 

- Amennyiben a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kéri, az előző szállítmányok típusáról 48 

órán belül információt kell biztosítani. 

- A szállító gondoskodik róla, hogy a szállítás során a termék véletlen vagy szándékos biológiai 

vagy kémiai/radiológiai károkozását megelőzzék. 

- A szállítóeszköz felépítménye a hűtést igénylő termékek esetén zárt (de nem lehet ponyvás!), 

hűtést nem igénylő termékek esetén zárt legyen és a teljes szállítási idő alatt szavatolni kell a gyártó, 

vagy forgalmazó által meghatározott tárolási követelmény biztosítását, vagy a termékre vonatkozó jó 

tárolási gyakorlat teljesülését. 

- Megfelelő hűtőberendezés alkalmazása hűtést vagy fagyasztást igénylő termékek esetén, amely 

a legnagyobb terhelés mellett is biztosítja a megfelelő rakodási/szállítási hőmérsékletet. 

- A szállítással kapcsolatos hűtési adatok írásban történő szolgáltatása 48 órán belül. 

- Az élelmiszert – annak csomagolásán feltüntetett, vagy a jó gyakorlatnak – megfelelő 

hőmérsékleten kell szállítani. Különböző hőmérséklet igényű termékek esetén a legalacsonyabb értéket 

kell figyelembe venni a szállítás során, ugyanakkor védeni kell a terméket a túlságos hideg okozta 

sokktól. 

- A szállítóeszköz hatékony tisztításáról és tisztántartásáról a szállítónak írásos eljárással és azt 

igazoló feljegyzésrendszerrel kell rendelkeznie, amit kérésre 24 órán belül be kell tudni mutatni a Spar 

Magyarország Kereskedelmi Kft-nek. 

- A terméket olyan módon kell rögzíteni, hogy az ne jelentsen élelmiszerbiztonsági veszélyt (pl.: 

szállítóeszköz, szállítási segédeszköz, stb. töréséből) 

- A szállítónak jeleznie kell, amennyiben a szállítás során a terméket élelmiszerbiztonsági/ 

kémiai/radiológiai vagy egyéb veszély fenyegette. 

- A veszélyes készítmények szállítása csak engedéllyel rendelkező gépjárművel történhet a 

termékek szállítására vonatkozó szabályok betartása mellett. 

- Fertőző betegséggel rendelkező személy a szállítás folyamatában nem vehet részt, a szállító 

munkaruhája nem jelenhet veszélyt a beszállított illetve tárolt termékekre. 

- Dohányozni és étkezni az áruátvétel során tilos, egyéb esetben ezt a kijelölt helyen lehet végezni. 

- Az áruátvétel során be kell tartani a logisztikai központokban érvényes házirendet, különösen 

annak higiéniai szabályait.  


