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Konténerforgalom és ipari logisztikai területek fejlesz-
tése a Záhonyi térségben. A projekt Kína szárazföldi 
területeiről származó ipari termékeknek az Európai 
Unió országaiba vasúton történő szállítása esetén biz-
tosítana többek között nagy konténer átrakási és rak-
tározási kapacitást.

Kína gazdasága dinamikusan fejlődik. Ipari termelése napja-
inkban már nem csak a tengerparti városokban zajlik, hanem 
Közép- és Nyugat-Kína városaiban 
is gyors iramban fejlődik. Kína 
szárazföldi területeiről Kazahsz-
tánon, Oroszországon és Uk-
rajnán keresztül fuvarozott áru 
célja Nyugat-Európa lehet – je-
lentette be Homolya Róbert, a 
MÁV elnök-vezérigazgatója, a 
HUNGRAIL elnöke.  Tíz éven 
belül ez naponta akár ezer konté-
ner forgalmát is jelentheti Záhony 
határátmeneten. Az ilyen átrakó-
pontokhoz kapcsolódva érdemes 
bizonyos termékeket feldolgozni, 
így ipari parkot is létesíteni a kon-
ténerterminál mellett.

A fejlesztést a MÁV-REC Kft. 
és a Central European Trade and 
Logistics Cooperation Zone nevű, 
cégek közötti együttműködés 
generálja. A fejlesztés állami tá-
mogatottságát mutatja, hogy az 
együttműködés ünnepélyes alá-

írására Magyarország pekingi nagykövetségén került sor Palko-
vics László innovációs és technológiai miniszter jelenlétében. 
Magyar oldalról Horváth László, az L.A.C. Holding Zrt. elnök-
vezérigazgatója, a HUNGRAIL elnökségi tagja volt az aláíró.

A százmilliárd forintosra tervezett záhonyi befektetésből csak-
nem négymilliárdot vállalt a magyar állam az előkészítésre, 
melyre az 1741/2019 sz. Kormányhatározat ad lehetőséget a 
MÁV REC Kft. és a ZÁHONY-PORT Zrt. részvételével létrejött 
Záhony Logisztikai és Ipari Övezet Konzorcium keretében.

ZÁHONY-PORT Zrt. már a tervezési fázisban aktívan részt vesz 
a beruházás sikeres lebonyolítása érdekében. 2020-2021 évben 
kollegáink kilenc munkacsoportba is bekapcsolódnak, és helyi 
ismereteikkel, szaktudásukkal segítik a különböző tevékenysé-
gek, technológiák, leghatékonyabb átrakási, raktározási, szállít-
mányozási folyamatok kialakítását.

Gubik László
ZÁHONY-PORT Zrt.

vezérigazgatója

ZÁHONY LOGISZTIKAI ÉS IPARI ÖVEZET 
KONZORCIUM
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Új hírek a szeptemberi 
Vasutasnapról

A koronavírus-járvány közbeszólt, de szerencsére idén sem ma-
rad el a Vasutasnap.  A legfontosabb dátumok már elérhetők, a 
Vasutas Családi Napot szeptember 12-én, hat helyszínen tart-
juk meg. Online július 13-tól lehet étkezési jegyet igényelni az 
eseményre.h

A 2020-as Vasutasnapi rendezvényeket 

szeptember 10-12. között tartjuk.

Szeptember 10-én (csütörtök), a Magyar Vasúttörténeti Park-
ban lesznek vállalati kitüntetésátadások.
Szeptember 11-én (péntek) szintén a Magyar Vasúttörténeti 
Parkban délelőtt tartjuk a tisztavatást, délután pedig a központi 
kitüntetésátadások lesznek.
Szeptember 12-én, szombaton országosan 6 helyszínen ren-
dezzük meg a Vasutas Családi Nap rendezvényeket: 
Budapest: Magyar Vasúttörténeti Park, 
1145 Budapest, Tatai u. 95.
Békéscsaba: CsabaPark, 
5600 Békéscsaba, Gyulai út 
61/2 
Dombóvár: Szuhay Sport-
pálya, 7200 Dombóvár, 
Földvár utca 18.

Nyíregyháza: Sóstói Múze-
umfalu, 4431 Nyíregyháza-
Sóstógyógyfürdő, Tölgyes 
u. 1.
ZÁHONY-PORT Zrt. A 
Nyíregyházi Családi Na-
pon állít Portos sátrat.

Szolnok: Holt-tiszai 
vízisport telep, 5000 Szol-
nok, Rita u.
Zalaegerszeg: Windoor 
Sport és Szabadidő Köz-
pont, 8900 Zalaegerszeg, 
Zala u. 18.
Étkezésijegy-igénylés a 
Vasutas Családi Napra júli-
us 13-tól
Az étkezésijegy-igénylő 
lapot a júniusi bérpapírral 
együtt postáztuk.
Július 13-án 10 órától lehet online igényelni étkezési jegyet a 
Vasutas Családi Napra a

www.vasutasmagazin.hu/vasutasnap2020
felületen. 

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 
szóló Kormányrendelet továbbra is előírja, hogy mindenki 
köteles tömegközlekedési eszközön a szájat és az orrot elta-
karó eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. Erre 
hívta fel – többek között - a figyelmet dr. Müller Cecília or-
szágos tisztifőorvos levelében, melyet dr. Homolya Róbert 
MÁV Zrt., elnök-vezérigazgatónak küldött július 21-én. A 
kormányrendeletet követve  –  még május elején -  a MÁV-
START is kötelezést adott ki  a szájmaszk használatára 
munkavállalói részére, erről hálózati szintű parancskönyvi 
rendelet született, az abban foglaltak valamennyi mozdony-
vezető és vonatkísérő személyzet részére kötelezők.
A jelenlegi alacsony országos járványügyi kockázat ugyan le-
hetővé tette  a korábbi korlátoló intézkedések feloldását, ezzel 
együtt azonban különösen hangsúlyossá vált az általános jár-
ványügyi szabályok betartása, mely nélkülözhetetlen a fertőzés 
terjedésének megakadályozásában.
A népegészségügyi hatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy a 
helyi és távolsági közlekedésben részt vevő szolgáltatók is se-
gítség a fertőzés terjedésének megakadályozását és megtegyék 
azokat a szükséges intézkedéseket, melyek a lakosság, az utazók 
és a közlekedésben dolgozók egészségét szolgálják.
A tisztifőorvos asszony hivatalos levélben kérte a MÁV Zrt. el-
nök-vezérigazgatójának segítségét a Kormányrendeletben előírt, 
mindenki számára kötelező védelmi intézkedések betartására.


