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A helyszíni bejárás során nagy 
érdeklődés kísérte az érc átra-
kási technológia bemutatását. 
A Záhony-Port részéről Farkas 
József vezérigazgató bemutat-
ta az elvégzett és a tervezett 
fejlesztéseket is, amelyek 
azért voltak fontosak - és kel-
tettek jó benyomást a partne-
rekben - mert minden fejlesz-
tés (szalagrendszer átalakítás, 
mérlegelési lehetőség) - a 
technológiai idő csökkentését 
célozta. 

A bejárást követő megbeszé-
lésen a VoestAlpine cég kép-
viselője elmondta, hogy szá-
mukra nagyon fontos a gyors 
átrakás, a gyors kocsiforduló, 
a tervezhető, ütemes és pontos 
szállítás. 

A látottakkal maximálisan elé-
gedettek voltak, és a biztosí-
tottak minket arról, hogy a ter-
vek szerint a következő évben 
sem fog csökkenni a forgal-
mukban érkező ércmennyiség.

Juszku Gábor

A záhonyi átrakókörzet szempontjából kiemelt partnerek 
látogattak el hozzánk október 28.-án. A látogatás célja az 
Ukrajnából érkező és az Ausztriába, Linzbe menő érc for-
galom átrakási technológiájának bemutatása, valamint a 
várható forgalmi tendenciák megismerése. A látogatáson 
több jelentős, a forgalom szervezésében érintett cég promi-
nens képviselője is részt vett, így a bejáráson és azt követő 
megbeszélésen jelen volt a VoestAlpine cég érc beszerzésért 
felelős vezetője és kollégái, a Rail Cargo Logistics cég ma-
gyar és osztrák vezetői, valamint a fuvarozásban érintett 
Rail Cargo Hungária és Rail Cargo Austria képviselői is.

Továbbra is kiemelt 
partnerei vagyunk 
a VoestAlpine-nak 

Farkas József ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója mutatta be 
az érc átrakás technológián végzett fejlesztéseinket.

Vámszabadterület 
Záhony térségében 

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szö-
vetsége (MLSZKSZ) Záhony térségében történő vám-
szabadterület létrehozását sürgető javaslatot nyújtott be 
a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, amely részleteit a 
Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencián ismertet-
ték.

Az MLSZKSZ közleménye 
szerint a vámszabad terület-
tel olyan övezet jönne létre a 
térségben, amelyen belül nem 
kell vámot és nemzeti adókat 
fizetni a kívülről behozott áruk 
után, így a körzeten belül je-
lentősen csökkenne a gazdasá-
gi tevékenység költsége, ami 
külföldi beruházásokat vonza-
na - tudatta a szövetség.

Megfelelő fejlesztéssel Zá-
hony átrakókörzete alkalmas 
lenne arra, hogy a kelet-nyu-
gati irányban zajló vasúti áru-
forgalom fogadásának stra-
tégiai pontjává, és Európa 
keleti tranzitkapujává válhas-
son - írja az MLSZKSZ.

Mindenképp szükség van a 
megfelelő közlekedéslogisz-
tikai fejlesztésekre, mivel a 
szomszédos országok vasúti 
fogadótermináljainak roha-
mos fejlődése miatt félő, hogy 
a magyar körzet lemarad, és 
Magyarország kikerülhetővé 

válik a nemzetközi teherszál-
lítási vasútvonalakon - hívta 
fel a figyelmet a szövetség, 
hozzátéve: jelentősen javulna 
Magyarország árufuvarozási 
versenyhelyzete is, mivel a 
szomszédos országok egyi-
kében sem hoztak még létre 
ilyen jellegű létesítményt.

Bár a kelet-nyugat irányú 
áruszállításban továbbra is a 
tengeri fuvarozás dominál, jó-
részt a rövidebb tranzitidő mi-
att azonban egyre erősebben 
érezhető a vasúti áruszállítás 
fejlesztésére irányuló szán-
dék egyes külföldi befektetők 
részéről. Oroszország és Kína 
is nyugat felé tartó vasútvona-
lainak fejlesztésével igyekszik 
a hatékonyabb áruforgalom 
megvalósítására, a Kínát Eu-
rópával összekötő vasútvona-
lak kialakításába pedig egyre 
több szomszédos ország kap-
csolódik be - írja a szövetség.

MTI

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  
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V. Nemzetközi 
Vasúttörténeti kiállítás 
Több mint egy évtizedes kitartó gyűjtőmunka eredménye-
ként Hutás József, valamint vasutas barátai, közel ezer da-
rabból álló vasúti relikviákat tartalmazó kiállítási anyagot 
gyűjtött össze. A vasúti egyenruhákat, rangjelzéseket, jelvé-
nyeket és egyéb a vasúti élethez tartozó eszközöket tartalma-
zó anyag egyik része állandó kiállításként a Záhony város 
Tájházában megtekinthető meg. 

A monumentális méretű zászlók, az átrakási segédeszközök, vé-
dőruhák, papírok, a korabeli telefonok lámpák pedig, immáron 
ötödik alkalommal, a Vasutas Művelődési Házban kerül kiállí-
tásra. 
A kiállítás megnyitójaként Németi Erzsébet tanárnő szavalata 
hangzott el, majd Farkas József a ZÁHONY-PORT Zrt. vezér-
igazgatója köszöntötte a vendégeket. 
Köszöntőjében elmondta, hogy a közel hatvan évet felölelő ki-
állítási tárgyak egy részét még ő maga is ismeri, hiszen közel 
harminc éve teljesít „szolgálatot” Záhony átrakó körzetben. 
Megemlékezett és tisztelettel szólt azokról a vasutasokról, akik 
ezekkel a mai szemmel kicsit furcsának tűnő eszközökkel, ki-
emelkedő teljesítményeket nyújtottak. 
Az ünnepélyes megnyitó zárásaként Révész Eszter Sára az Ár-
pád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanuló-
ja előadásában erdélyi népdalcsokor hangzott el, majd a Német 
Erzsébet előadásában - Vajda János – „Gyorsvonati mozdony” 
című versével zárult az ünnepség.  
A kiállítást november végéig tekinthető meg a Vasutas Művelő-
dési Házban.

Sz.I.G.

Nap mint nap, a gépjármű volánja mögé ülve ugyan azokat a 
„köröket” járva, hajlamosak vagyunk megszokásból, a táblákra, 
forgalmi helyzetekre csak felületesen rátekintve vezetni. Pedig 
ezek a beidegződések sokszor sodorhatnak minket kellemetlen, 
vagy esetleg veszélyes helyzetekbe is. 

 „KRESZ változások” előadás ezeknek a veszélyes helyzetek-
nek az elkerülését próbálja segíteni. Szabó László kollegánk a 
KRESZ változásait, a ZÁHONY-PORT telephelyei közötti köz-
utakon kihelyezett táblákat, forgalmi helyzeteket vette számba, 
s tartott a közel 60 fő szolgálati gépjármű vezetési engedéllyel 
rendelkező dolgozó részére előadást.
A tájékoztató során a MÁV Flottautasításait, ZÁHONY-PORT 
belső szabályzatát és a gépjárművekre vonatkozó üzemeltetési 
utasításokat is ismertette az előadó. 

Amennyiben csak egy koccanást megelőzhettünk ennek az elő-
adásnak a hatására, úgy társaság és saját magunk is sok bosszú-
ságtól menekülhet meg. 

Sz.I.G

Éves rendszerességgel szervez előadást a KRESZ változá-
sairól ZÁHONY-PORT Zrt., a szolgálati gépjárműveket 
használó  kollegák részére. A tájékoztatókat Szabó László 
a szolgálati gépjárművek ügyintézésével megbízott szakelő-
adó tartotta.

Tájékoztató a KRESZ 
változásairól

Szabó László szakelőadó gyüjtötte össze a KRESZ változá-
sait egy érdekes előadás keretében.

Farkas József ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója 
nyitotta meg a kiállítást.


