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Nemzetközi vasúti
munkacsoport tárgyal
Budapesten
Budapesten ülésezik január 29. és 30. között a
Transzszibériai Szállítók Koordinációs Tanácsa (TSZKT),
az Oroszországi Vasutak (RZSD) és a MÁV Zrt. közös
munkacsoportja. A MÁV-székházban zajló szakmai fórum
első napján dr. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. kiemelt projektek vezetője és Gennady Bessonov, a TSZKT főtitkára ös�szegezte az elmúlt időszak eredményeit.

Farkas József ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója ismertette
a ROLA fejlesztési lehetőségeinket Záhonyban.

Budapesten ülésezik az Ázsia és Európa közötti, a transzszibériai
útvonalat igénybe vevő vasúti fuvarozás fejlesztésére hivatott TSZKT, az RZSD és a MÁV Zrt. közös munkacsoportja.
A 2015. január 29-30. között zajló szakmai fórum első napján
dr. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. kiemelt projektek vezetője és
Gennady Bessonov, a TSZKT főtitkára, vagyis a munkacsoport
társelnökei összegezték az elmúlt időszak – a részt vevő magyar
és orosz vasúttársaság, illetve a nemzetközi szervezet szempontjából jelentős – eredményeit.
A MÁV Zrt. és két magyarországi vasúttársaság a transzszibériai
folyosó és az európai árufuvarozási korridorok közötti együttműködésről tartott – az úgynevezett tesztvonat közlekedtetésének vízióját is részletező – szakmai előadást. Prezentációk
hangzottak el a logisztikai szolgáltatások kiszélesítéséről, a
ZÁHONY-PORTZrt. részéről Farkas József vezérigazgató tartott prezentációt a Ro-La forgalom záhonyi átrakókörzetet érintő
lehetőségeiről, és bemutatkozott Oroszország legnagyobb konténerterminál-üzemeltetőjének logisztikai cége, a TransContainer.
A fórumon a magyar és orosz vasúti operátor-, illetve szállítmányozó vállalatok mellett ukrán vasúti szállítmányozó cég, valamint orosz–kazah–belorusz vegyesvállalat is részt vesz.
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Az RZSD Személyszállítási Társasága részéről Alekszandr
Petrunin vezérigazgató-helyettes külön megbeszélést folytatott
Feldmann Mártonnal, a MÁV-START Zrt. értékesítési vezérigazgató-helyettesével. A pénteki napot a fővárosunkban tartózkodó szakemberek már nem a tárgyalóasztal mellett töltik, hanem megtekintik a MÁV-START Szolnokon gyártott, új magyar
IC+ személykocsiját, továbbá a MÁV FKG Kft. saját fejlesztésű
és gyártású darus vasúti járműszerelvényét, a LENCSE darut.

Dunaferr találkozó
ZÁHONY-PORT képviseletében Farkas József vezérigazgató az ISD Portolán
Kft. ügyvezető igazgatójával, Vaso Janicic úrral találkozott, és folytatott megbeszélést.
A találkozó során bemutatta a
legutóbbi találkozó óta végrehajtott fejlesztéseket és beruházásokat, különös tekintettel
azokra, amely a Dunaferr-es
áruféleségek átrakási technológiáit érintették.
A megbeszélés során Vaso
Janicic úr elmondta, hogy
teljes mértékben elégedett a
ZÁHONY-PORT tevékenységével és szolgáltatási színvo-

nalával, az átrakási tevékenységben továbbra is kiemelt
partnerként tekint a társaságra.
Arra a kérdésre, hogy milyen
mennyiségek várhatóak az
idei évben, az igazgató elmondta, hogy sajnos a 2012
évben érkezett, kiemelkedően magas mennyiséggel nem
számolhatunk, de egyenlőre
folyamatban lévő tárgyalások
vannak, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az idei
évben is számolhatunk akár
acélbuga, akár a különböző
érc forgalmakkal, a tavalyi évhez hasonlóan.
Juszku Gábor
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