tradíció innováció megbízhatóság

tradíció innováció megbízhatóság

MASPED Logisztika Kft.
Tradíció - Innováció- Megbízhatóság
A MASPED Logisztika hazánkban a
szállítmányozás területén működő egyik
legnagyobb vállalati Csoport a MASPED
Csoport tagja.
A MASPED név 1948 óta egyet jelent a
megbízható szállítmányozás fogalmával.
Társaságunk 40.000 m2-t meghaladó saját tulajdonú ingatlanjain korszerű informatikai háttér biztosítása mellett személyre szabott profi logisztikai megoldásokat
kínál Önnek.
Lépjen be Ön is a MASPED világába!

MASPED Logistics Ltd.
Tradition - Innovation - Reliability
MASPED Logistics is a member of
MASPED Group, one of the lmarket leader
Hungarian forwarding company group.
Since 1948 MASPED symbolizes the
concept of reliable forwarding. Our
company offers you professional tailormade logistics solutions, supported by a
modern IT background all over it’s own
40 000 sqm warehouse capacity.
Let’s enter the world of MASPED.

MASPED Logisztika Kft.

MASPED Logistics Ltd.

A MASPED Logisztika, Logisztikai és Vámügynökségi Kft. hazánkban és Közép-Európában a szállítmányozás
területénműködő egyik legnagyobb vállalat csoport, a több mint 65 éves múltra visszatekintő MASPED
Csoport tagja. A tagvállalatok a szállítmányozás valamennyi szakágában és a kapcsolódó területeken
nyújtanak kimagasló szolgáltatást, magyarországi és külföldi megbízóik számára. A MASPED Csoport
tagjai szolgáltatásaikat összehangoltan nyújtják, így nem csak a hagyományos szállítmányozási piacokon
(vasúti, közúti, légi, és konténeres forgalom), hanem a speciális küldemények szállítmányozásában és a
komplex logisztika területén is aktívan részt vesznek.. A Csoport szolgáltatásainak és tevékenységeinek
megbízhatóságát az MSZ  EN ISO  9001:2009 tanúsítvány garantálja. Társaságunk összesen 40 000 m2-es
raktárkapacitással rendelkezik Budapesten és vonzáskörzetében.

MASPED LOGISTICS, Logistics and Customs Agency Ltd. Is a member of MASPED Group, one of the largest
Central-European forwarding company group with more than 65 years background. The member companies
provide their Hungarian and foreign customers outstanding services in all branches of shipping and
forwarding activities. The members of the MASPED Group offer their harmonized logistics services not only
on the traditional market forwarding (rail, road, air and container traffic), but they are also handling of special
consignments and in logistics services. The reliability of the Group’s services and activities is guaranteed by
the MSZ EN ISO 9001:2009 certificate.

Termináljainkon teljes körű logisztikai, raktározási, jövedéki és vámügynöki szolgáltatásokat kínálunk
partnereinknek. Valamennyi terminálunkon vám- és (áfa) adóraktárakat, a MASPED PORT Logisztikai
Központban pedig Jövedéki adó- és nagykereskedelmi raktárat üzemletetünk.

Szolgáltatásaink:

KAPCSOLAT

•

MASPED Logisztika,
Logisztikai és Vámügynökségi Kft.

• Raktározás-logisztikai szolgáltatások
• Finishing tevékenységek (csomagolás, címkézés, zárjegy
       felhelyezés, promóciós anyagok összeállítása)
• Vám-, Áfa-, és jövedéki adóraktár üzemeltetése
• Teljes körű vámügynöki feladatok ellátása
• Belföldi disztribúció
• Nemzetközi szállítmányozás (közúti, vasúti,
       vizi, légi, konténeres, gyűjtő- és komplett rakomány)

Cím: 1211 Budapest,
          Szikratávíró u. 17-21.
Tel.: +36 / 1 / 278-0951
Fax: +36 / 1 / 278-0807
E-mail: logisztika@masped.hu
  www.logisztika.masped.hu

2.

Our company operates on 40 000 sqm warehouse capacity in Budapest and in the suburb. In all of our
terminals we are offering to our partners full range of logistics and customs services, and we are offering
customs- and VAT warehouses, and at the MASPED PORT Logistics Center we are operating an excise tax
warehouse as well.

MASPED Logistics,
Logistics and Customs Agency Ltd.
Address: H-1211 Budapest,
               Szikratávíró Str. 17-21.
Tel.: +36 / 1 / 278-0951
Fax: +36 / 1 / 278-0807
E-mail: logisztika@masped.hu
  www.logisztika.masped.hu

telephelyeink:

3.
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MASPED PORT Logisztikai Központ,
Budapest

       MASPED Észak-Pesti Logisztikai Központ”A” terminál,
Dunakeszi
       MASPED Észak-Pesi Logisztikai Központ”B” terminál,
Fót

3.

• Warehouseing-logistics services
• Finishing services (packaging, labelling, applying
       excise labels, compilling products for sales promotion)
• Customs-, VAT- and excise warehouse operation
• Whole range of customs brokerage services
• Domestic distribution
• International forwarding (road-, rail-, river-, air-,
      container-, groupage and complete cargo transport

our
our terminals:
terminals:

3.

       MASPED PORT Logistics Center,
Budapest      

1.

       MASPED North – Pest Logistics Center Terminal “A”,
2.
Dunakeszi

2.
1.

our services:

contact

1.

       MASPED North – Pest Logistics Center Terminal “B”,       
Budapest

3.

Raktározás - logisztikai szolgáltatások

Warehouseing-logistics services

Termináljainkon ügyfeleink teljes körű logisztikai kiszolgálását vállaljuk: a raktározási feladatok ellátásától
kezdve az áruk címzettig történő eljuttatásáig. Üzleti igényének elemzése után szakembereink kialakítják a
cége számára legmegfelelőbb szolgáltatási csomagot. A raktározási faladatok során elvégezzük az áruk tárolásán kívül a megrendelés alapján a termékek címenkénti összeállítását, az áruk címkézését, használati
útmutatóval történő ellátását.

At our terminals, we provide a wide range of logistic services, including storaging and CEE regional distribution,
as well. After the analysation of your business needs, our experts customize the service package that is most
suitable for your company. Within the framework of our warehousing services, in addition to storing the goods
we take care of the classification of the ordered goods according to addresses, as well as the labelling and
the attaching of user’s guides.

Logisztikai folyamataink menedzselését saját fejlesztésű, vonalkódolvasóval támogatott ORACLE alapú informatikai rendszerünkben végezzük, melyhez igény esetén interface kapcsolaton keresztül más rendszerek is
csatlakoztathatók.

To manange our logistics processes we use our own developpen , ORACLE based WMS, which is supportedby
barcode scanners and easy to  connect with the IT system of our clients via interface connections.

Szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•
•

Tárolás
Készletezés
Komissiózás
Csomagolás
Címkézés
Promóciós anyagok összeállítása
Disztribúció

egyedi logisztikai megoldások:
•
•
•

Különlegesen kialakított munkafolyamatok
„Testre szabott” szoftver megoldások
Értéknövelő szolgáltatások
(finishing, összecsomagolás, stb.)
• EDI kapcsolat
• Gyári szám alapú termék azonosítás
• Készlet menedzsment
      (FIFO, FEFO, LOT, kezelés stb.)
• Kiemelt kockázatú nagy értékű áruk tárolása
• Mintavételes és ciklikus készletellenőrzések
• Visszáru kezelés
• KPI riportolás

our services:
•
•
•
•
•
•
•

Storage
Stockkeeping
Picking
Packing
Packing of POS materials
Labeling
Distribution

UNIQUE LOGISTIC SOLUTIONS
• Tailor made software solutions
• Specially designed workflow
• Value-added services (finishing,
       co-packing, etc.)
• EDI connection
• S/N based products registration
• Stock management (FIFO, FEFO, LOT etc)
• High-value products storage
• Random stock controll and cycle counting
• Return stock management
• KPI reporting

Rendezvény logisztika

Event logistics

MASPED Logisztika hazai és nemzetközi kiállítások, konferenciák teljes körű logisztikai kiszolgálását végzi.
A világ minden tájára kiterjedő nemzetközi partnerhálózatunk révén gyorsan, a legnagyobb biztonsággal
továbbítjuk küldeményét. Tevékenységünk elismeréseként egyetlen magyarországi tagja vagyunk a Kiállítás
Logisztikai Szolgáltatók Nemzetközi Szövetségének (IELA)

MASPED Logistics is offering complex logistics services in connection with domestic and international
events.We can forward your exhibition goods worldwide, arrange customs clearance and ensure delivery to
your stand at the requested time using our global network. We are member of International Exhibition Logistics
Associates (IELA).

Szolgáltatásaink:

KAPCSOLAT
MASPED Logisztika,
Logisztikai és Vámügynökségi Kft.

• helyszíni rakodás
• standon kiszolgáltatás, áruátvétel
• közúti, légi és tengeri szállítmányozás
• vámkezelés haditechnikai eszközök behozatali,
      kiviteli, vagy tranzit engedélyeztetése és
      kísérete
• szállítmánybiztosítás
• csomagolás
• göngyölegek kezelése, átmeneti tárolása

Cím: 1211 Budapest,
         Szikratávíró u. 17-21.
Tel.: +36 / 1 / 278-0951
Fax: +36 / 1 / 278-0807
E-mail: logisztika@masped.hu
  www.logisztika.masped.hu

Költöztetés

Szakképzett, megbízható munkatársak közreműködésével vállaljuk diplomaták,
üzletemberek és magán-személyek komplex költöztetését, továbbá cégek részére
iroda költöztetési feladatok szervezését, lebonyolítását.

Szolgáltatásaink:

•
•
•
•

szakszerű csomagolás, rakodás
vámkezelés, engedélybeszerzés
átmeneti raktározás
szállítmányozás

Nehézgép mozgatás
Nagy értékű berendezések, komplett gyártósorok mozgatása, helyszínen történő beállítása. Páncélszekrények, banktechnikai
berendezések telepítése. Túlsúlyos vagy
túlméretes áruk szállítmányozása.
Különleges feladatok különleges megoldásokat igényelnek, amelyeket speciális
eszközeink igénybevétele révén valósítunk
meg:

our services:

contact
MASPED Logistics,
Logistics and Customs Agency Ltd.

• local loadings, stand deliveries, receiving
      shipments
• forwarding (road, air, sea), cargo insurances
• obtaining of licences incl. transaction of import
- export or transit licensing and escorting
military equipments
• packaging
• customs clearance
• handling of empties

Address: H-1211 Budapest,
   Szikratávíró Str. 17-21.
Tel.: +36 / 1 / 278-0951
Fax: +36 / 1 / 278-0807
E-mail: logisztika@masped.hu
  www.logisztika.masped.hu

International moving
our services:

•
•
•
•

MASPED Logistics offers discrete and reliable worldwide
moving services for diplomats, businessmen and
privatepersons.

professional packing, loading
customs clearance, obtaining of permits
warehousing
organization of transportations, cargo insurances

Freight of project cargoes, industrial logistics
Szolgáltatásaink:
• hidraulikus anyagmozgató eszközök
      (max. 150 tonna)
• nagy teherbírású magas emelésű targoncák
      (max. 9 tonna)
• speciális anyagmozgató eszközök, hátsó
      emelőfalas tehergépjárművek és rámpás
      szerelvények

Forwarding, innside moving and installation
of high value, over size, heavy and sensible
project cargoes . Transport and adjustment
of safes, and bank equipments on site.
Special requirements needs special
solutions, special equipments, and skilled
staff. The technical experience and the
high quality standards are the guarantee
for the perfect execution of orders.

our services:
•
•
•

hydraulic-controlled,
manually
operated
handling equipment (max. 150 to)
forklifts of various capacities (max. 9 to)
vehicles with tail lift and a special trailers

Masped port Logisztikai Központ

masped port Logistics Center

Társaságunk a budapesti Szabadkikötő területén üzemelteti a saját tulajdonában álló MASPED PORT Logisztikai
Központot, melyen 23.000 m2˛ hasznos raktárterületen biztosítja komplex raktár-logisztikai, vámügynöki és
jövedéki szolgáltatásait partnerei részére. Az új építésű és korszerűsített raktár -, illetve irodaépületeknek, a
modern raktári infrastruktúrának, a magas színvonalú, teljes körű szolgáltatási palettának valamint a szakképzett
munkatársaknak köszönhetően, egyre bővülő megrendelői körünkkel évek óta sikeresen működünk együtt.
Megbízóink speciális igényeinek és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelve nyújtunk különböző
lehetőségeket az áruforgalom bonyolításához, terminálunk közúti, vasútiés belvízi kapcsolatai révén. Számos
speciális szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére. A jövedéki – alkohol, dohány – termékekre
vonatkozó adóraktári szolgáltatásaink között szerepel a hagyományos raktározási feladatok mellett–, a
zárjegyekés adójegyek felhelyezése, valamint promóciós termékcsomagok összeállítása és egyéb hozzáadott
érték termelő szolgáltatások ellátása is.

Our company operates it’s own terminal MASPED PORT Logistics Center located at the area of Budapest’s
Freeport, providing complex warehouseing-logistics, customs and excises services with 23 000 sqm warehouse
capacity. Resulting from the renewed and new warehouse buildings and offices, the modern infrastructure
equipped with high quality and full-service portfolio, we have been cooperating with our partners successfully
for years.
According to the different demands of our procurers and the viewpoints of environmental protection, we are
providing,several possibilities of flow of goods via road-, rail- and inland water transport connection of our
terminals. We are at service with several special provisions. Besides the conventional tasks concerning the
excise – alcoholic and tobacco- goods storing in tax warehouse, we supply either excise or tax labelling and
packaging promotional materials and other value added services.

KAPCSOLAT
MASPED PORT Logisztikai Központ
Cím: 1211 Budapest,
         Szikratávíró u. 17-21.
GPS koordináták:
n47.4482669 e19.0681990
Telefon: +36 / 1 / 278-0951
Fax: +36 / 1 / 278-0807
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

Szolgáltatásaink:
• Raktározás-logisztikai szolgáltatások
• 23.000 m2 raktár terület (közvám-, magánvám-,
      Áfa- és jövedéki adóraktár)
• Finishing tevékenységek (csomagolás, címkézés,
       zárjegy felhelyezés, promóciós anyagok összeállítás)
• Vámügynöki szolgáltatások
• Jövedéki ügyintézés
• Irodabérleti lehetőség
• Iparvágány
• Folyami kikötő

contact
MASPED PORT Logistics Center
Address: H-1211 Budapest,
     Szikratávíró Str. 17-21.
GPS Co-orditane:
n47.4482669 e19.0681990
Tel.: +36 / 1 / 278-0951
Fax: +36 / 1 / 278-0807
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

our services:
• Warehouseing-logistics services
• 23 000 sqm warehouse capacity (public and private
       customs warehouse, VAT- and Tax warehouse)
• Finishing services (packaging, labelling, applying
      excise labels, compilling products for sales promotion)
• Customs brokerage services
• Excisable goods services
• Office rental services
• Direct railway connection
• River cargo port

Észak-Pesti Logisztikai Központ “A” Terminál

North-Pest Logistics Center Terminal “A”

Magyarország európai uniós csatlakozása óta a MASPED Észak-Pesti Logisztikai Központ “A” terminálja
ad helyet az Észak-Pest Térségi Fővámhivatal I. típusú vámudvarának. Vámudvarunk a vámigazgatás
észak-pesti regionális központjává vált, ahol modern környezetben, munkanapokon 8 órás nyitva tartással,
teljeskörű vámügynökségi szolgáltatásokat nyújtunk megbízóinknak. A terminál kiváló földrajzi adottságainak
köszönhetően közúton könnyedén megközelíthető, hisz az Dunakeszin, az M3 Autópálya és a 2/A főút
találkozásánál, mindössze 5 km-re helyezkedik el a fővárostól. Az összesen 3.200 m2 területű raktárépületben
a raktárlogisztikai, valamint a magas hozzáadott értékű szolgáltatások széles skáláját kínáljuk partnereink
részére.

The Main Customs Office of the North-Pest area is located at the MASPED North-Pest Logistics Center
Terminal “A” since 1st of May, 2004. (Hungary joined to EU). Our terminal has become the regional center
of the Customs Administration, where we offer our customs services in modern environment to our partners
with a 8-hour opening hours on working days. The Terminal is easy to reach, while it is placed at Alag, only 5
km from Budapest, at the territory bordered by M3 highway and the A2 main road. We are offering to all our
partners the full range of warehouseing-logistics and high value added services in our 3.200 sqm warehouse.

KAPCSOLAT
MASPED Észak-Pesti
Logisztikai Központ „A” Terminál

Cím: 2120 Dunakeszi, Alagi major
GPS Koordináták:
n47.6021717  e19.1516668
Tel.: +36 / 27 / 540-330
Fax: +36 / 27 / 540-331
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

Szolgáltatásaink:
• 1-es típusú vámudvar, vámügynökség
      (kezesség, TC31)
• Rakátrozás-logisztikai szolgáltatások
• Közvám-, magánvám-, és Áfa-raktár
• Vámszakmai tanácsadás
• 3.200 m2 raktárterület
• Kamion parkoló (50 kamion részére)
• Irodabérleti lehetőség

CONTACT
MASPED North-Pest
Logistics Center, Terminal “A”

Address: 2120 Dunakeszi, Alagi major
GPS Co-ordinate:
n47.6021717 e19.1516668
Tel.: +36 / 27 / 540-330
Fax: +36 / 27 / 540-331
E-mail: logisztika@masped.hu
www.logisztika.masped.hu

our services:
• Customs brokerage services, (guaranties, C31)
• Warehouseing-logistics services
• Public and private customs warehouse,
      VAT warehouse
• Custom consultancy
• 3.200 sqm warehouse capacity
• Truck parking place (50 truck capacity)
• Office rental services

Észak-Pesti Logisztikai Központ “B” Terminál

North-Pest Logistics Center Terminal “B”

Alapvető célkitűzésünk, hogy a raktározás-logisztikai és vámügynökségi tevékenységek területén magas
színvonalú, megbízható és egyedi szolgáltatásokat nyújtsunk Megbízóink számára. Szolgáltatásaink
színvonalát folyamatosan a legújabb piaci tendenciáknak és vevői igényeknek megfelelően fejlesztjük ki a
szükséges korszerűsítések megvalósításával. A terminál kiváló földrajzi adottságainak köszönhetően közúton
könnyedén megközelíthető, hisz az Fóton, az M3 és a 2/A utak találkozásánál, mindössze 5 km-re helyezkedik
el a fővárostól. Az összesen 13.100 m2 alapterületű raktárépületben a raktárlogisztikai, a magas hozzáadott
értékű, valamint vámügynökségi szolgáltatások széles skáláját kínáljuk partnereink részére.

The main goal of our company is to be able to supply highlevel, reliable and unique warehouse-logistics
and customs services to our partners. We are continuosly making efforts to keep up with the technological
novelties, and develop our services in accodance with our partners demand.
At our Terminal „B“ of Fót we are offering the full range of warehouseing-logistics, high vale added and custom
clearance services. The Terminal is easy to reach, while it is placed at Fót, only 5 km from Budapest, at the
territory bordered by M3 highway and the A2 main road.

KAPCSOLAT
MASPED Észak-Pesti
Logisztikai Központ „B” Terminál

Cím: 2151 Fót, Keleti Márton u. 12.
GPS Koordináták:
n47.6129314728 19.1782450676
Tel.: +36 / 27 / 538-200
Fax: +36 / 27 / 538-610
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

Szolgáltatásaink:
• Raktározás-logisztikai szolgáltatások
• Vámügynöki szolgáltatások (közvám-, magánvám-,
       és Áfaraktár)
• Finishing tevékenységek (csomagolás, címkézés,
       promóciós anyagok összeállítása)
• 13.100 m2 raktár kapacitás
• 6 500 db polcos tárhely
• Irodabérleti lehetőség

CONTACT
MASPED North-Pest
Logistics Center, Terminal “B”

Address: 2151 Fót, Keleti Márton Str. 12.
GPS Co-ordinate:
n47.6129314728 19.1782450676
Tel.: +36 / 27 / 538-200
Fax: +36 / 27 / 538-610
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

our services:
• Warehouseing-logistics and customs brokerage services
• Custom brokerage services (public and private
       custom warehouse, VAT warehouse
• Finishing services (packaging, labelling, compilling
       products for sales promotion)
• 13.100 sqm warehouse capacity
• 6 500 EUR in rack system
• Office rental service

tradíció innováció megbízhatóság

MASPED PORT Logisztikai Központ

MASPED PORT Logistics Center

Cím: 1211 Budapest,
         Szikratávíró u. 17-21.
GPS koordináták:
n47.4482669 e19.0681990
Telefon: +36 / 1 / 278-0951
Fax: +36 / 1 / 278-0807
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

Address: H-1211 Budapest,
     Szikratávíró Str. 17-21.
GPS Co-orditane:
n47.4482669 e19.0681990
Tel.: +36 / 1 / 278-0951
Fax: +36 / 1 / 278-0807
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

MASPED Észak-Pesti
Logisztikai Központ „A” Terminál

MASPED North-Pest
Logistics Center, Terminal “A”

Cím: 2120 Dunakeszi, Alagi major
GPS Koordináták:
n47.6021717  e19.1516668
Tel.: +36 / 27 / 540-330
Fax: +36 / 27 / 540-331
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

Address: 2120 Dunakeszi, Alagi major
GPS Co-ordinate:
n47.6021717 e19.1516668
Tel.: +36 / 27 / 540-330
Fax: +36 / 27 / 540-331
E-mail: logisztika@masped.hu
www.logisztika.masped.hu

MASPED Észak-Pesti
Logisztikai Központ „B” Terminál

MASPED North-Pest
Logistics Center, Terminal “B”

Cím: 2151 Fót, Keleti Márton u. 12.
GPS Koordináták:
n47.6129314728 19.1782450676
Tel.: +36 / 27 / 538-200
Fax: +36 / 27 / 538-610
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

Address: 2151 Fót, Keleti Márton Str. 12.
GPS Co-ordinate:
n47.6129314728 19.1782450676
Tel.: +36 / 27 / 538-200
Fax: +36 / 27 / 538-610
E-mail: logisztika@masped.hu
            www.logisztika.masped.hu

