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50 %-kal is nőhet a Záhony átrakó körzet 
átrakási teljesítménye

Együttműködik az ISD Dunaferr és a Rail Cargo Hungaria

Növekszik a Záhonyon keresztül vasúton a Dunai Vasműbe 
fuvarozott nyersanyagok és az onnan kiszállított készter-
mékek mennyisége, a vasmű nyersanyagellátását biztosító 
megállapodást pénteken írták alá az ISD Dunaferr Zrt. és 
a Rail Cargo Hungaria Zrt. vezetői a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei Mándokon - tájékoztatta közleményben a vasúti 
árufuvarozó társaság az MTI-t.

A megállapodást Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja jelenlétében Jevgenyij Tankilevics, az ISD DUNAFERR Zrt. 
cégvezetője, Kovács Imre , a Rail Cargo Hungaria (RCH) Zrt. 
igazgatóságának elnöke, valamint Vaso Janicic, az ISD Portolan 
Kft. ügyvezető igazgatója látta el kézjegyével.

Az aláírás feltételeit az a szerződésben rögzített keretrendszer 
tette lehetővé, amelyet tavaly év végén az ISD Dunaferr, az ISD 
Portolan és a Rail Cargo Hungaria mellett a térségben átrakó 
tevékenységet végző Záhony-Port Zrt., valamint a Kelet-Trans 
Kft. és Transit-Speed Kft. vezetői írtak alá. Az aláíró átrakó vál-
lalatok elsősorban a Dunai Vasműbe érkező nagy mennyiségű 
vasérc, szén, buga és más anyagok záhonyi átrakásához biztosí-
tanak kapacitást. Az átrakási tevékenységre határozatlan időre, 
míg a fuvarozási feladatok ellátására öt évre vállaltak kötele-
zettséget - olvasható a közleményben.
A térségi együttműködésnek köszönhetően a Dunaferr a tava-
lyi mennyiségekhez képest már az idén 50 százalékkal, várha-

tóan 1,7 millió tonnára növeli a Záhonyon keresztül vasúton a 
dunaújvárosi vasgyárba fuvarozott nyersanyagok és az onnan 
kiszállított késztermékek volumenét; ez a növekedés a 2015-ös 
évi forgalommal összevetve két és félszeres. A forgalom bőví-
tését a Dunaferrben az elmúlt időszakban végrehajtott beruhá-
zások tették lehetővé; itt a termelés ismét két kohóval folyik, a 
meleghengermű motorjának cseréje hengerelési többletkapaci-
tást biztosít, így a havi kibocsátás negyedével is nőhet.
A közlemény felidézi, hogy a Rail Cargo Hungaria és a Dunaferr 
hosszú távú szerződéseken alapuló együttműködése már egy 
évtizede tart. A Dunaferr-cégcsoport évente körülbelül 4 millió 
tonna forgalmat bonyolít le az RCH-val, amelynek összforgal-
mában ez több mint 12 százalékot tesz ki. A forgalom zavarta-
lan és biztonságos lebonyolításának növelése érdekében néhány 
héttel ezelőtt Kovács Imre megállapodott az Ukrán Vasutak el-
nökével arról, hogy a két társaság az idei évre meghosszabbítja 
együttműködési szerződését.

A Dunaferr által igényelt többletteljesítmény megteremtheti a 
feltételeket Záhony felzárkózásához az átrakók közötti piaci 
versenyben, több száz munkahely megőrzését garantálja - ol-
vasható a Rail Cargo Hungaria közleményében.

A különböző gazdasági és egyéb korlátozások ellenére az Uk-
rajnából Magyarországra belépő forgalom 2016 végére 9 száza-
lékkal nőtt - jegyezték meg a közleményben.

MTI

Az együttműködési szerződés aláírása előtt a vendégeket 
ZÁHONY-PORT Zrt. nevében Gubik László vezérigazgató

látta vendégül.

Vendégeink az Eperjeske Átrakópályaudvaron, 
balról: Dr. Pafféri Zoltán MÁV Zrt kiemelt  projektek vezetője, 
Helmeczi László Záhony polgármestere, Tokai Róbert Debreceni MÁV 

Pályavasút  vezetője, Dávid Ilona MÁV Zrt elnök vezérigazgatója, 
Gubik László  ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója, 

Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Jevgenyij Tankijevics az ISD 
DUNAFERR Zrt. cégvezetője, Dr. Kovács Imre az RCH vezérigazgató-

ja és Vaso Janicic az ISD Portolán Kft. ügyvezető igazgatója. 

Látogasson el web oldalunkra:

www.zahony-port.hu
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Fogadó óra
ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója és  

humánpolitikai vezetője a munkavállalóink 
részére fogadóórát tart. 

     Időpontja : 
minden páros hét szerdai napján 

 09.00 órától – 11.00 óráig  

www.zahony-port.hu

Hagymásvér, toroskáposzta, sültszalonna illata azonnal a 
Záhony-Port sátrához vonzotta a rendezvény főutcáján sétáló lá-
togatókat. Ez így is maradt a rendezvény zárásáig. A szép szám-
ban érkező Port-os kollegák mellett, RCH, MÁV Zrt. és egyéb 
vasúti szervezetek képviselői is meglátogatták sátrunkat. A fi-
nom illatok a „kóstoló” jegyet vásárlókat is olyan nagy számban 
csábították a sátrunkhoz, hogy a sütő kapacitásunk néha még 
kevésnek is bizonyult.

Prominens személyek is szép számban voltak a vendégeink kö-
zött. Meglátogatta sátrunkat Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fej-
lesztési Miniszter, Dr. Kovács Imre az RCH elnök vezérigaz-
gatója, Meleg János a VSZ elnöke, Zlati Róbert érdekvédelmi 
alelnöke és Juhász Tiborné, a záhonyi képviselet vezetője is.
Az, hogy ez mind megvalósuljon, feltétlen szükség volt a sátor-
ban aktivitást vállaló kollegák munkájára. 

ZÁHONY-PORT az 
V. Ajaki Disznótoroson

Már hagyományosnak mondhatóan, ebben az év-
ben is sátrat állított ZÁHONY-PORT Zrt. az Ajaki 
Disznótoros rendezvényen. Mint mindig, most is 
a színpad előtti főutcán, frekventált helyen került 
felállításra a sátor. A központban dolgozó kolle-
ganők, pénteken megpucoltak egy zsák hagymát, 
megfőzték a rizst, elkészítették a toroskáposztát, 
így a hús megérkezése után rögtön kezdődhetett a 
sütés, főzés.

Az „első lépések” a disznótoron! 

Itt már dolgozni kell! Feldolgozás alatt a nyersanyag,
készülnek az ízletes „disznóságok”.

Az üstök mellett a szakácsok.

A frontvanalban. A vendégcsalogató illatok és ízek felelősei.
Itt készült a sült kolbász, sült oldalas és a hurka.
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Megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük Öket!  A hen-
tes mesterek Burger András, Eszenyi Mihály, Kovács Tibor, 
Korbács Sándor, Márta József, Kerekes Tibor, Vigmond Lajos, 
Gáncs Tamás, Halász Tibor, Hegedüs Levente és Péter Gábor 
volt. A frontvonalban, a sütőknél Farkas Gábor és Szabó Lász-
ló teljesített egész napos „szolgálatot”. 

A főszakácsi feladatok terhét Vasas János vállalta. Természe-
tesen a hölgyek, akik szorgos munkájuk mellett már jelenlé-
tükkel is biztosították sátrunk sikerét: Hegedüs Gyuláné, Péter 
Csabáné, Szűcsné Kocsis Klára, Kárpáti-Orosz Diana, Koncz 
Sándorné és Szabolcsiné Kertész Valéria. Mindannyiunk nevé-
ben köszönjük a kollegák önzetlen munkáját.

A napsütéses jó idő, a bőséges ellátás és a sátrunkban szorgos-
kodó kollegák garantálták, hogy mindenki jól érezhesse magát, 
aki kilátogatott az V. Ajaki Disznótorosra és azon belül a ZÁ-
HONY-PORT sátrába.

Sz.I.G.

Sok prominens személy is megtisztelte sátrunkat.

Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter Úr 
megdícsérte „főztünket” és a csapatszellemünket. 

Szekeres István részére a  KTE  ARANY JELVÉNY  kitüntetést
Dr. Tóth János KTE főtitkár adta át.

A Közlekedéstudományi Egyesület Elnöksége kimagasló 
társadalmi munkájáért egyesületi ARANY JELVÉNY ki-
tüntetésben részesítette Szekeres István Záhony-Port Zrt. 
dolgozóját. A kitüntetést a KTE Kibővített Országos El-
nökségi ülésén, 2017. február 06-án Dr. Tóth János KTE 
főtitkára adta át. 

ARANY JELVÉNY

Több mint 15 éves KTE tagsága, és 2008 évben megkapott 
Ezüst Jelvénye megteremtette a 
lehetőséget jelölésére.  Ezen felül 
a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei KTE alapszervezet minden-
napi munkájában aktívan kiveszi 
részét, és a nagyobb rendezvé-
nyek, mint például az Odessza-i, 
Lembergi szakmai tanulmányutak 
és KTE konferenciák szervezésé-
ben is meghatározó munkát vég-
zett. 
Gratulálunk 
kollegánknak!

Béren Kívüli Juttatás
2017.évben a választható béren kívüli juttatás keretössze-
ge megegyezik a 2016.évi összeggel, bruttó 271.400 Ft/év. A 
nyilatkoztatás várhatóan február végén kezdődik, a pontos 
időpontról és a választható elemekről tájékoztatást fogunk 
kiadni.
Ezen kívül alanyi jogú juttatásként nettó 84.800 Ft/év ösz-
szegű SZÉP kártya vendéglátás utalást teljesít a társaság 
negyedévente. 

 Koncz Sándorné


