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Farkas József, a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója

„Csak hozzák az árut, az átrakást megoldjuk!”

– Milyen éve volt 2013-ban a cégnek 
(árbevétel, eredmény, tonna), és mik a 
remények 2014-re?

– Mindenekelőtt fontos és örven-
detes, hogy a Záhony-Port 2011 óta 
eredményesen működik. Ez 2013-ra 
is igaz, amikor közel 100 millió fo-
rint eredménnyel tudtuk zárni az évet, 
úgy, hogy a korábbiakhoz képest je-
lentős fejlesztéseket sikerült végrehaj-
tanunk. Ami a keleti irányból érkező 
vasúti import forgalmat illeti – mivel 
a Záhony-Port főként abban érdekelt –, 
egészen 2010-től kisebb-nagyobb elté-
réssel mintegy 3,5 millió tonna körül 
mozog. Igazán nagy változások még 
az áruösszetételben sincsenek, tovább-
ra is az ömlesztett áruforgalom a do-
mináns. Idén már közel sem olyan ró-
zsás a helyzet, viszont nem reményte-
len. Az idei év a tavalyihoz képest job-
ban indult, viszont az ukrajnai krízis 
miatt az év második felében változások 
történtek. A kialakult helyzet ellenére 
úgy számoljuk, hogy 2014-ben egy po-
zitív, nullszaldós eredményt tudunk re-
alizálni, úgy, hogy idén is sikerült pá-

lyázati források felhasználásával je-
lentős fejlesztéseket, eszközberuházá-
sokat végrehajtanunk.

– Hogy hatnak ki az ukrajnai ese-
mények a záhonyi forgalmakra, az ot-
tani vasúti közlekedésre?

– Negatívan érintik a forgalmat. A 
hatás nem azonnal jelentkezett drasz-
tikusan, viszont egy-két hónap eltérés-
sel már a vállalatunk is érzékelte. Az 
Oroszországból érkező áruforgalom 
nem túl jelentős; nagy részét a csepp-
folyós gázokkal töltött tartálykocsik 
teszik ki, aminek a forgalmában nincs 
jelentősebb visszaesés. Az Ukrajnából 
érkező forgalom döntő részét az öm-
lesztett érc-, illetve acélbuga-forgalom 
tette ki. Sajnos, ennek nagy része ép-
pen a donyecki térségből érkezik. Az 
acélbuga-forgalom minimálisra esett 
vissza, amit az importőr ércforgalom 
növelésével próbál kompenzálni, ez 
azonban nem fedezi teljes mértékben a 
kiesést. Jelentős visszaesés tapasztal-
ható továbbá a faküldemények import-
jában is, ami 2013-ban még az összes 
import forgalom 12 százalékát tette ki. 
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– A térség (egyik) legnagyobb mun-
káltatójaként mennyire látják hosszú 
távon is leköthetőnek a jelenlegi lét-
számot?

– A Záhony-Port 400 fővel dolgo-
zik, ami ebben a térségben azt jelen-
ti, hogy közel 400 család megélheté-
sét biztosítjuk. Úgy gondolom, hogy 
ez a létszám az utóbbi években állan-
dósult közel 2,5 millió tonna áru keze-
lését tudja biztosítani. Állami tulajdo-
nú, nyílt hozzáférésű átrakó társaság-
ként azonban fontos feladatunk a határ 
átjárhatóságának biztosítása is. Ezzel 
csak arra akarok utalni, hogy ez a lét-
szám véleményünk szerint szükséges 
ahhoz, hogy az átjárhatóság biztosí-
tásához szükséges különböző átrakási 
területeket és technológiákat fenntart-
suk, biztosítsuk. Amennyiben az áru-
forgalomban drasztikus visszaesés kö-
vetkezne be, még mindig kell, hogy le-
gyen egy mérlegelés, jóváhagyás a tu-
lajdonos MÁV Zrt. részéről egyes tech-
nológiák beszüntetése, felszámolása 
előtt, ugyanis – mint tudjuk – ha va-
laminek a lehetőségét megszüntetjük, 
és az áruforgalom esetleg más útvona-
lat talál, akkor azt a technológia újra-
indítása, a lehetőség újbóli biztosítása 
esetén már nagyon nehéz visszaterelni.

– Az árufuvarozási folyosók kö-
zött élénkülő verseny várható, illetve 
már ma is tapasztalható. Mennyire ér-
zik versenyképesnek regionális össze-
hasonlításban a záhonyi infrastruktú-
rát, beleértve a nem a cégük által ke-
zeltet is?

– Úgy látom, hogy az átrakókör-
zetben tele vagyunk kihasználat-
lan lehetőségekkel, kapacitásokkal, 
és azon dolgozunk, hogy használják 
ki a rendelkezésre álló erőforrásain-
kat. Véleményem szerint infrastruk-
turális adottságokban, lehetőségek-
ben semmivel nem vagyunk rosszab-
bak, mint bármelyik konkurens útvo-
nal. Nyílván vannak olyan adottsá-
gok, amelyekben jobbak vagyunk, és 
vannak olyanok, amelyekben kevésbé 
jók, de összességében nincsenek iga-
zán nagy különbségek. Két konkurens 
útvonallal kell számolnunk: egyrészt a 
szlovák útiránnyal, másrészt az ukrán 
helyzet miatt felértékelődhet a breszti 
útvonal is, amin keresztül Ukrajna ki-
kerülhető. Ebből a szempontból jelen-
leg Szlovákia az igazán konkurens út-
vonal/átrakó, ahol kétségtelen, hogy az 
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utóbbi időben jelentős fejlesztéseket 
hajtottak végre. De ugyanez elmond-
ható a záhonyi átrakókörzetről is, ahol 
„zászlóshajóprojekt” keretében 32 mil-
liárd forint körüli összeget fordított az 
állam infrastruktúrafejlesztésre, bele-
értve a vasúti pályák felújítását, köz-
úti megközelíthetőség fejlesztését, ipa-
ri park kialakítását. A logisztikai tár-
saságok sem ültek a babérokon, hanem 
kihasználva a pályázati lehetőségeket 
fejlesztették az eszközparkot, és nö-
velték a fedett tárolási/átrakási kapaci-
tásaikat. Persze ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy nincs hova fejlődnünk. 
Nyílván a berendezések és technológi-
ák egy része elavult, de a vállalatunk 
is azon munkálkodik, hogy a lehetősé-
geket kihasználva ezeket fokozatosan 
és folyamatosan megújítsuk. Ha már 
Szlovákiát említettük, akkor azt kell 
megemlítenem, hogy egyvalamiben 
azért határozottan jobbak: előnyös, 
hosszú távú szerződések megkötésé-
ben, például az oroszokkal Dobrán. 
Amiben még jelentős fejlődési lehető-
ségeket látok, az az átrakókörzethez és 
a határtechnológiához kapcsolódó át-
futási idők csökkentése az érintettek 
munkájának hatékonyabb összehango-
lásával, a szabályozások egyszerűsíté-
sével, reformálásával.

– A Záhony-Port hagyományosan 
az ömlesztett áruk átrakására, illetve 
átfejtésre specializálódott, ebben nincs 
is (nagyon) konkurense. De mi a hely-
zet a rakodógépes, vagonból raktárba 
vagy közvetlenül normál vagonba át-
rakással? Ebben milyenek a piaci le-
hetőségeik?

– A Záhony-Port valóban beren-
dezkedett egyfajta árustruktúrára, an-
nak hatékony átrakására, amelynek je-
lentős részét az ömlesztett tömegáruk 
adják. Sajnos, azonban azt kell tapasz-
talnunk, hogy hiába áll rendelkezésre 
hatékony, gazdaságos, vasútbiztonsá-

gi szempontokat kielégítő, a vagonok 
állapotát megőrző átrakási technoló-
gia, ez nem mindig jelent egyértelmű 
megrendelést. Az átrakási technológi-
ák széles skálájával rendelkezünk, elég 
kevés olyan áruféleség van, amelynek 
az átrakását ne tudnánk megoldani. 
Rendelkezünk fedett és nyitott táro-
lási kapacitással, közvámraktározási 
lehetőséggel, ezek kiszolgálásához új 
eszközökkel, gépekkel. Itt is csak azt 
tudom hangsúlyozni: csak hozzák az 
árut, az átrakást megoldjuk!

– A záhonyi térség eddig és a jövő-
ben is az EU-támogatások egyik ha-
szonélvezője lehet. Milyen fejleszté-
sek valósultak meg az elmúlt években 
és milyen terveik vannak a következő 
évekre?

– Abban vélhetően mindenki 
egyetért, hogy fejleszteni folyamato-
san szükséges. Mi ezt megfejeljük még 
azzal, hogy különösen igaz ez akkor, 
amikor csökken az áruvolumen, mert 
ebben az esetben még vonzóbb lehető-
ségeket kell kínálnunk, másrészt meg 
jobban rá is érünk a fejlesztéseket vég-
hezvinni, további terveket kigondolni. 
Az elmúlt és az idei év fejlesztéseinél 
egyaránt azokat a szempontokat tartot-
tuk szem előtt, hogy egyrészt meg kell 
felelni a fokozódó műszaki, munka-
védelmi, vasútbiztonsági követelmé-
nyeknek, másrészt meg kell újítani az 
elavult technológiákat, az elöregedett 
mobil rakodógép-parkot, harmadrészt 
pedig fel kell készülni a kormány „ke-
leti nyitás” politikája kapcsán várha-
tó forgalombővülésre. Ezen irányelvek 
mentén telepítettünk például 1 vasúti 
mérleget, beszereztünk 9 rakodógépet 
(köztük nagyteljesítményű forgórako-
dókat), vagonok mozgatására alkalmas 
kétéltű traktort, a MÁV-val közösen 
felújítottunk 3 darab bakdarut (köztük 
a konténerterminál kezelését, kiszol-
gálását is végző darut), saját forrásból 
pedig 4-et. A fejlesztések kapcsán meg 
kell említenem az informatikai fejlesz-
téseinket is, aminek kapcsán nemcsak 
napra-, de majdnem percre kész ada-
tokkal rendelkezünk valamennyi tevé-
kenységünkről. A jövőben is ezen az 
úton tervezünk tovább haladni, az em-
lített irányelvek mentén. Folytatni kí-
vánjuk a bakdaruk rehabilitációját és 
a határátmenet versenyképességének 
biztosítása érdekében egyéb fejleszté-
seket, amire természetesen forrásunk 
lesz. Várjuk továbbá a pályázati lehe-
tőségeket is, amelyek talán tovább se-
gítik az eszközpark megújítását. Az 
utóbbi két évben 4 sikeres pályáza-
tot is magunkénak mondhatunk, ame-
lyek keretében foglalkoztunk a dolgo-

zóink egészségmegőrzésével, képez-
tük a dolgozóinkat, és eszközöket vá-
sároltunk.

– Kizárólagos MÁV-tulajdonú cég-
ként egyetlen fő megbízójuk van, a Rail 
Cargo Hungaria. Mennyire áll biztos 
lábakon ez az együttműködés: egymás-
ra utaltság ez vagy kölcsönös előnyö-
kön alapuló szimbiózis?

– Természetesen folyamatos kap-
csolatban vagyunk az RCH dolgozói-
val, hiszen a megrendelések több mint 
95 százaléka tőlük érkezik. Az együtt-
működés biztos lábakon áll abból a 
szempontból, hogy az RCH forgalmá-
ban érkező áruvolument a Záhony-Port 
kihagyásával nem lehet lekezelni, de itt 
azért véleményem szerint sokkal több-
ről van szó, mint kölcsönös egymásra 
utaltságról; inkább nevezném straté-
giai jellegűnek az együttműködésün-
ket. Értem ez alatt például azt is, hogy 
a fejlesztési irányok meghatározásakor 
az RCH áruforgalmi előrejelzéseit is 
egyeztetjük.

– A Záhony-Port forgalmában ko-
rábban domináltak a dunaújváro-
si Dunaferr-forgalmak. Mennyire van 
kiszolgáltatva a cég az ukrán tulajdo-
nú vasműnek?

– Mint azt korábban is említettem, 
a forgalom jelentős részét adják a kü-
lönböző ömlesztett ércek. Ez két cég 
között oszlik meg, de a nagyobbik rész 
valóban a Dunaferr forgalmában bo-
nyolódik. Ilyen módon a kiszolgálta-
tottság fennáll. Természetesen – mint 
minden partnerünkkel – a Dunaferr-
rel is igyekszünk jó kapcsolatot ápol-
ni, rugalmasan alkalmazkodni az opti-
mális kiszolgáláshoz és a megrendelé-
seik pontos teljesítésével biztosítani a 
jó együttműködést.


