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III. Breszti Befektetési Fórum keretében
megrendezett kiállításon

Lengyelország és Fehéroroszországi közötti vasúti áruforgalom helyzete volt a témája a Breszt szabad gazdasági övezet
és a Belorusz magyar nagykövetség által 2018. április 24-27.
között szervezett logisztikai üzleti tanulmányútnak. A rendezvényen társaságunkat Gubik László, ZÁHONY-PORT
Zrt. vezérigazgatója képviselte.

III. Breszti Befektetési Fórum” keretében megrendezett
kiállításon
Érkezésünk első napján látogatást tettünk a PKP Cargo Logisztikai centrumában Malaszewiczeben. Fogadott Jaroslaw Tarasiuk
elnök úr, aki prezentáció keretében bemutatta a társaság tevékenységét majd termináli látogatásra vitt bennünket. Az elnök úr
elmondta, hogy a területen lengyel oldalon egy állami és három
magán terminál működik. Az éves forgalmuk 2-2,5 millió tonna áru. Ennek 25%-a konténer a többi ömlesztett áru főképpen
szén, koksz, antracit és fa valamint idomacél. A Körzet forgalma
5-7 millió tonna áru. Naponta Breszt és Malaszewicze között
szélesen12-14 vonat közlekedik, amiből 8-10 vonat konténer
vonat. A határátmenetben hasonlóan az ukrán határátmenethez
csak külön kétoldalú megállapodás alapján közlekedhetnek a
magánvasutak. A körzetben 5 vasútvállalat dolgozik széles és
normálnyomtávon. Szélesen diesel vontatás normálon villamos
vontatás van. A növekvő forgalomra való tekintettel különösen
a konténer tekintetében fejlesztéseket végeznek, erre a célra 3040 hektár terület áll majd rendelkezésre, ami stratégiai tartalék,
állami terület.
A tájékoztatót követő napokban a rendezvény résztvevői üzemlátogatás során személyesen is megtekinthették az átrakó pályaudvarokat.
Első uticélként látogatáson vettünk részt Bresztben. A látogatás
célja a belorusz-lengyel határmenti infrastruktúra, szabadkereskedelmi övezet tanulmányozása, tapasztalatcsere, kapcsolatfelvétel volt.
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Megtekintettük a szabad kereskedelmi övezetet, ahol az övezet
vezetői tartottak előadást, prezentációt és megtekintettünk több
az övezetben letelepedett céget.
A „Breszt” szabad gazdasági övezet első elnökhelyettese tájékoztatást adott az övezet tevékenységéről. A 20 éve létrehozott
vállalkozási övezet Breszt térségében, 5 ponton helyezkedik el.
Az övezet területe 350 ha, jelenleg 70 rezidenst foglal magába, közülük 23 külföldi – elsősorban lengyel – érdekeltségű. Az
övezetben található cégek adják a megye GDP-jének közel 40
%-át. Az övezet az ide bejelentkezőknek jelentős kedvezmény
nyújt: a teljes infrastruktúrával ellátott területet ingyen bérelhetik, 10 évig mentesülnek a nyereségadó alól, nem fizetnek földés ingatlanadót. Ennek fejében befektetési kötelezettségük van.
A „Breszt” vállalkozási övezet vezetése felajánlotta az együttműködési megállapodás aláírását, amit a magyar delegáció vezetője előzetesen átvett.
A delegáció három, a térségben jelentős szerepet játszó üzemet,
valamint két logisztikai céget látogatott meg. Megismerkedhetett a csiperkegomba termesztéssel foglalkozó „Bonse” Kft., a
közúti felfestésekhez célgépeket és festéket gyártó „STiM” családi vállalkozás, valamint a „Santa Bremor” halfeldolgozó üzem
tevékenységével. A „STiM” jelentős magyarországi beszállító, a
„Santa Bremor” termékei jelen vannak a magyarországi TESCO
polcain. A tárgyalás során tájékoztattuk a „STiM” vezérigazgatóját a fényeslitkei ipari park kínálta lehetőségekről, ami felkeltette érdeklődését.
A nap során továbbá meglátogattuk a logisztikai tevékenységet
folytató „Bresztvneshtrans” magánérdekeltségű vállalatot, valamint a Breszti Államvasutak konténertermináljának tevékenységével ismerkedtünk. A vendéglátók elmondták, hogy az elmúlt 2
évben – elsősorban az orosz-ukrán konfliktusból adódóan, valamint a kínai szállítmányok felfutásának köszönhetően – mintegy
duplájára nőtt a konténerforgalom.
A Breszti Államvasutak az elmúlt évben 186 ezer konténer kétirányú forgalmát kezelte, ebből 120 ezer volt a kínai konténer.
Breszt naponta 900 db konténert tud átrakni és 1600 konténer
tárolására van kapacitás. További forgalomnövekedésre számítva ez évben újabb konténerterminált alakítanak ki, ami a kapacitásukat háromszorosára növeli. Bresztben a Transzkonténer az
RZD OTLK vezérképviselettel rendelkezik. A szállítások Európa különböző országaiba Németország, Hollandia, Spanyolország, Lengyelország, Ausztria, Olaszország irányul. Nagyon
jelentős a Kazakh forgalom is! Az áruösszetétel:33% konténeres
áru,21 % faáru,17% kőszén,10% gáz, 7% vasérc, 6% kőolaj termékek, a többi 1-2%-os arányban építőanyag,műtrágya, fémek
és egyéb termékek. A keletről nyugati irányba 2017-ben 7 millió
tonna forgalom bonyolódott le Breszten keresztül.
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A következő napon a delegáció meglátogatta a „3. Breszti Befektetési Fórum” keretében megrendezett kiállítást. A kiállításon
nagyköveti szinten képviseltek több országot. Gyakorlatilag regionális jelleggel rendezett elsősorban fejlesztési lehetőségek és
letelepedett cég termékeinek, tevékenységének köztük logisztikai lehetőségek bemutatása volt a domináló.
Az utolsó napon a Zámoschban a LHS lengyel vasútvállalat üzemeltetési igazgatója Piotr Dolba Úr fogadott bennünket. Bemutatta az LHS tevékenységét és kiutaztunk Hrubiesovba a lengyel
ukrán határátmenet technológiáját vasúti és logisztikai terminált
valamint mozdonyjavító bázist tekintettünk meg. A vállalat Izow
és Hrubieszow között széles nyomtávon behozott küldeményeket továbbít a saját széles nyomtávú infrastruktúráján (kb. 400
km) Szlawkovig saját mozdonyokkal és személyzettel.
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Figyelem!
Felhívjuk a munkatársaink figyelmét arra, hogy a Munkáltató által, az OTP SZÉP kártyára 2016. évben elutalt összegeket, a 76/2018. (IV.20.) kormányrendelet átmeneti rendelkezése értelmében, 2018. május 31. napjáig lehet felhasználni.
Az utalványok érvényessége nem hosszabbítható meg, azok
a kártyabirtokos számára 2018. május 31-ét követően már
nem használhatóak fel.
Koncz Sándorné humánpolitikai vezető

Jól szerepeltünk
a logisztikai kupán
A közös munka és a foci szeretete tartja életben már közel
tíz éve, a minden év tavaszán megrendezésre kerülő barátságos logisztikai futball kupát. A Budapesti Cargo, a Miskolci Cargo, GYSEV Sopron és ZÁHONY-PORT Zrt. mindig
más-más helyszínen méri össze erőlétét és tehetségét a futball tekintetében. Ebben az évben Fertőrákoson, a GYSEV
szervezésében került sor a rangadóra.

Gubik László ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója
Piotr Dolba LHS lengyel vasútvállalat
üzemeltetési igazgatójával
Itt monopolhelyzetben van. A csatlakozó normál nyomtávon már
más vasútvállalatok is dolgoznak velük együtt, hálózat hozzáférési szerződés keretében. Éves forgalmuk kb. 11 millió tonna,
amelynek 35% a Katowicei kombinátba beszállított ömlesztett
nyersanyag. Fő áruféleségek: ércek, faáruk, kavics, folyékony
áruk gáz és kémiai termékek, gabona, pellet, takarmányok, építőanyag, fémtermékek, üveg, intermodális egységek, speciális küldemények (nagysúlyú, hosszú, rakszelvényes) veszélyes
áruk, A társaság saját átszerelővel rendelkezik.
Gubik László

ZÁHONY-PORT csapatát Szalai Szabolcs, Perecz János, Pokol
László, Kovács Tibor, Sére Levente, Pajtás István, Galambos
Péter, Pokol Zsolt és Gubik László alkotta. A mérkőzések során
a csapatunk tartolt. Az eredmények:
Budapest Cargo – ZÁHONY-PORT		
0-4
GYSEV Cargo – ZÁHONY-PORT 		
0-3
Miskolc Cargo – ZÁHONY-PORT		
1-6
Méltán gratulálhatunk focicsapatunknak.
A mérkőzéseket követően egy Fertőtói hajókirándulásra és nem
feltétlen a sikeres eredmény megtorlásaként, egy kőfejtőbe invitálták a házigazdák a vendégeket.
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ZÁHONY-PORT Lakossági
Mobilflotta
ZÁHONY-PORT Zrt. munkaterületei és ügyfelei közötti
folyamatos kapcsolattartást érdekében Vodafone mobilflottát üzemeltett. A „CÉGES” flottához dolgozóink is csatlakozhatnak a „Lakossági Mobilflotta” segítségével.
A lakossági flotta biztosítja a céges és a lakossági csoport között
és a csoporton belüli korlátlan és ingyenes beszélgetés lehetőségét. Egy dolgozó maximum 5 mobilszámot igényelhet a flottán belül. Az eddigi bruttó 16 Ft-os percdíj és 500 Mb internet
szolgáltatást tartalmazó csomag helyett a Vodafone szolgáltató
három verzióból álló csomagot kínál a lakossági flotta tagjainak.
A csomagok lefedik a különböző mobiltelefonálási szokásokkal
rendelkező előfizetők igényeit.
A MINI FLOTTA csomag, a keveset beszélő előfizetőket célozza. A flottán belül - mint a lakossági, mint a céges összes
mobilelőfizetéssel - továbbra is térítésmentesen lehet beszélni.
Kifelé 50 perc, másodperc alapú elszámolással ingyenes. Ezen
felül pedig bruttó 15 Ft/perc másodperc alapú díj ellenében beszélhet. Minimális 200 Mb internetadatforgalom az emailok
olvasásására elég.

A PLUSZ FLOTTA csomag, alapdíja egy kevéssel több a mostani flotta alapdíjánál. 400 Ft/hó-val kell magasabb alapdíjat fizetni, annak az előfizetőnek aki ezt a csomagot válassza.
Mit kapunk ezért a díjtöbbletért?
A teljes Vodafone hálózaton belül ingyen beszélhetünk percmegkötés nélkül. Tehát nem csak a flottán belül, hanem minden
Vodafonossal korlátlanul cseveghetünk. Más mobilszolgáltató
felé 150 perc ingyenes telefonálási lehetőség áll rendelkezésünkre. Amennyiben ezt is tullépnénk, úgy bruttó 10 Ft/perc
díjon beszélhetünk más szolgáltatók hálózatán, természetesen
másodperc alapon.
Az internet hozzáférés 1 GB/hónap keretig áll rendelkezésünkre. Ez már bőven elég az e-mailok, a Facebook és időnkénti internetezésre. Ezen szolgáltatások figyelembe vételével már nem
is sok a plusz 400 Ft havonta, az alapdíjba, amennyiben valaki többet szeret beszélni, és a mobil internetet is használja,
például utazáskor.
KORLÁTLAN FLOTTA
csomag, a Vodafone RED
csomaggal közel azonos
szolgáltatásokat nyújt csak
kedvezőbb áron. Korlátlan
beszélgetés minden Magyar
szolgáltató mobilhálózatás, 1
Gb Internet és kedvező SMS
díj.
Ezen felül 20.000 Ft kedvezmény új készülék vásárlása
esetén a kiválasztott mobilkészülék árából. Így nem
csak a telefonálás korlátlan,
hanem a készülék vásárlási
keretrünk is megnövekedhet.
Sz.I.G

Látogasson el web
oldalunkra:

www.zahony-port.hu
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