Záhony-Port Zrt.
Vasútvállalat

A kelet és nyugat közötti
kereskedelem központja

Át ra ká s ba n ne m i sm e r ü n k le he te t le n t !

MINÕSÉGPOLITIKA

ZÁHONY-PORT
MINŐSÉGPOLITIKÁJA
Záhony-Port Zrt. folyamatosan bővülő átrakási és raktározási magas színvonalú szolgáltatásaival kívánja kielégíteni partnerei igényeit.
Az európai normáknak való megfelelést a hatékonyság, a megbízhatóság és a minőségbiztosítási
rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével tudjuk elérni.
Tevékenységi körünk bővítésével, a vevői igényekhez igazodó technikai, technológiai fejlesztésekkel biztosítjuk a vámraktározási igények, valamint a Záhonyi Vállalkozói Övezetbe települő
ipari parkok igényeinek kielégítését.
A logisztikai tevékenység bővülésével párhuzamosan fejlődő informatikai rendszerünk, az
állandóan emelkedő szakmai színvonal, valamint a magasan képzett humán erőforrás jelentik
minőségpolitikánk garanciáit.
Az átrakás során szerzett több mint fél évszázados tapasztalat, a piaci igényekhez igazodó
folyamatos fejlődés és a tevékenységeinket jellemző
állandó minőségi javulás
biztosíthatják Záhony-Port Zrt. számára a kikerülhetetlen híd szerepének további erősödését a
normál és széles vasúti nyomtáv "határán".

		

Át ra ká s ba n ne m i sm e r ü n k le he te t le n t !

ELÕSZÓ HELYETT

Tisztelt Üzleti Partnereink, Megbízóink!
Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket az Európai Unió határán működő
Záhony-Port Zrt. Vasútvállalat munkavállalói és menedzsmentje nevében.
A ZÁHONY-PORT Zrt. vezetőjeként engedjék meg, hogy
figyelmükbe ajánljam a nemzetközi vasúti árufuvarozáshoz
kapcsolódó átrakási és raktározási tevékenységben megszerzett több évtizedes tapasztalatainkat, az egyre bővülő és
színvonalasan működő logisztikai szolgáltatásainkat.
A kelet-nyugati irányú vasúti szállítások fontos állomása
Záhony, mely az európai 5-ös számú Trieszt-Budapest-KievMoszkva - Kína főközlekedési folyosó legjelentősebb csomópontja, mivel itt találkozik az európai normál és a keleti széles
nyomtávolságú vágányhálózat.
A 85 mm-es vasúti nyomtávolság különbség miatt átrakás már
1948. óta folyik ebben a térségben. Magyarország keleti kapujaként emlegetett mintegy 84 km2 kiterjedésű szárazföldi
átrakó komplexum Záhonyt és a közvetlen környezetében
fekvő 8 vasútállomást foglalja magában. Fő tevékenysége a Kelet-Európa és Ázsia országokból Ukrajna Csop
(Záhony) és Batyevo (Eperjeske) határállomásain keresztül széles nyomtávolságú (1520 mm) vagonokban
érkező küldemények átrakása normál (1435 mm) nyomtávolságú vasúti kocsikba és továbbítása belföldre, valamint Magyarországon keresztül a kontinens más országaiba.
A határállomások által végzett kereskedelmi, szállítmányozási és üzemviteli feladatokon valamint az áruk/
vámáruk átrakásán túl, nagytömegű és különféle áruk közbenső tárolását végezzük az Önök igényei szerint a
vámtörvényben biztosított lehetőségek betartása mellett.
Az Európa-Uniós PHARE programok segítségével felújított átrakó berendezéseink megteremtették a feltételét a
környezetkímélő és korszerű technológiájú árukezelésnek éves szinten 5-8 millió tonna áru tekintetében.
Vasútvállalati jogosítvánunknak és tartálykocsiparkunknak köszönhetően igény szerint továbbíthatjuk folyakony
halmazállapotú áruját.
Hölgyeim és Uraim!
Kiadványunk segítségével, kérem ismerkedjenek meg ZÁHONY-PORT Zrt. szolgáltatási palettájával. Megtisztelő
figyelmüket megköszönve bízom benne, hogy folyamatosan igénybe veszik szolgáltatásainkat, melyet ZÁHONYPORT Zrt. megfelelő szinten fog teljesíteni. Erre Önöknek biztosítékot nyújt az ISO 9001:2000 szabvány szerinti
minősítésünk.
A sikeres együttműködésben bízva, üdvözlettel:

								
Farkas József
										vezérigazgató

Át ra ká s ba n n e m ism e r ü n k le he te t le n t !

SZOLGÁLTATÁSAINK

Kössön szerződést szolgáltatásaink igénybevételére,
melyet mi pontosan és a legjobb minőségben
teljesítünk!
Garanciáink:
-

jól képzett humánerőforrás,
korszerű rakodási technológia,
fedett és nyitott VÁM szabadterületek,
fejlett műszaki háttér.

Szolgáltatásaink:
-

áruk/vámáruk be- ki és átrakása,
teljes körű vámügyintézés,
vámáruk reexpediálása,
belépő áruk diszponálása,
átmeneti megőrzés, közvámraktározás,
műszaki szolgáltatások,
igény szerinti információszolgáltatás.
Még nem vette igénybe szolgáltatásainkat?
Tájékozódjon!

Tájékozódjon az Értékesítési Osztály munkatársainál, akik készséggel állnak rendelkezésre. Konkrét információkat szerezhet be az ajánlott szolgáltatások igénybevételére, a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi vonzatokra, fizetési feltételekre, átrakási díjakra, stb.
Személyesen is felkeresheti központi irodánkat Záhonyban, Európa tér 12. szám. alatt a vasútállomás közvetlen
közelségében.

							
Elérhetőségeink:
		 Telefon: 06 1 513 32-50
		
Mobil: 06 70 466-02-40
		
Telefax: (+36) 45-425-212
		
Email: info@zahony-port.hu
		 web:
www.zahony-port.hu

Át ra ká s ba n n e m i sm e r ü n k le he te t le n t !

EZT CSAK MI TUDJUK!

Ömlesztett tömegáruk átrakása
Az ömlesztett árú rakodókon gravitációs vagy gépi úton szemcse
és por alakú küldemények átrakását tudjuk elvégezni széles önürítős vagonokból nyitott vagy felülről tölthető normál vasúti kocsikba.
A vasérc és szén tömegáru küldemények az időjárás viszontagságait jól tűrik, ezért gravitációs erőt kiaknázó szabadtéri csúszdákon
történik a széles vagonok ürítése közvetlenül vasúti kocsikba vagy
depónia térre.

A gépi rakodás nyitott vagonokból darura vagy mobil rakodógépre szerelt nagy térfogatú kanalas rakodókkal történik.
Kapcsolódó szolgáltatásaink:
- tárolás depón, átmeneti megőrzés keretében,
- kocsirakományú küldemények üres-tele mérlegelése széles,
és normál nyomtávolságú hitelesített vasúti járműmérlegen,
- globál átrakás a széles kocsiegység megőrzése nélkül,
a maximális kocsikihasználás érdekében,
- ütemezett árufeladás Záhony átrakókörzetből.

A fedett rakodóhelyen bunkerbe leeresztett apatit,
műtrágya, szemes gabonafélék rakodását fürge
szállítószalagok végzik a normál vagonokba.

Át ra ká s ba n n e m i sm e r ü n k le he te t le n t !

TEHERBÍRÁSBAN NEM
ISMERÜNK LEHETETLENT!

Darus rakodás
Környezet és költségkímélő árukezelés felsőfokon!
Daruzható küldemények pl. kötegelt fa, vasáruk, lemeztekercsek, daruzható gépek, amelyeken a felfüggesztési
helyeket kialakították és megjelölték stb. rakodására 4
darupályán egyidejűleg 17 bakdaru dolgozhat. A daruk
akár 120 tonna tömegű árudarabot is biztonsággal
emelnek.

Ezen kívül a speciális megfogókkal ömlesztett állapotú ócskavas, rönkfa
és darabos áruk rakodására is alkalmasak. A konténerterminálon két
bakdaru, és egy mobil konténer rakodó végzi a nagykonténerek és
egyéb kombinált fuvarozási egységek vertikális rakodását közúti
szállítóeszközről vagy vasúti kocsiról egyaránt.

- faáruk pakettázása, pántolása,
- konténerek rakodása mobil rakodóval
- teljes és részrakományok tárolása átmeneti
megőrzésben 30 napig.

Átr a k ásban ne m i s m er ün k le h et e t le n t !

NÁLUNK A MINÕSÉG
KÖTELESSÉG!

Kisgépes rakodás
A kézi és gépi anyagmozgatás minden fajtája előfordul Záhonyban, mégis leggyakoribb az egységrakományok, palettás küldeménydarabok átrakása, amelyeket 2 tonnás emelővillás targoncákkal mozgatunk a széles kocsiból rakodóponkon keresztül a normál vagonokba, kamionokba.
Jól képzett targoncavezetők ügyesen irányítják a fürge gépezeteket.
Az emelővillák helyére bála megfogó lapát vagy papírtekercs megfogó is felszerelhető, amelyekkel akár
1,3 m átmérőjű, és 1,7 tonna tömegű tekercsek átrakása is lehetséges.
A küldeménydarabok berakását követően fokozott gondossággal járunk el az egyes árudarabok rögzítésénél, hogy
a vasúti fuvarozásból származó mechanikai igénybevételek ne okozhassanak károkat.

- közúti szállítóeszközeinkkel a vasúti fuvarozáshoz kapcsolódó el és felfuvarozás belföldi viszonylatban
az egész ország területén;
- egységrakomány-képzés zsugorfóliázással, pántolással;
- belföldi áruk, vámáruk tárolása - átmeneti megőrzés keretében fedett és nyitott tárolóterületen
- különféle áruk mennyiségi ellenőrzése, darabszámlálás.

Át r ak ásban ne m i s m er ün k le h et e t le n t !

FORDULJON HOZZÁNK
BIZALOMMAL!

TARTÁLYOS ÁRUK ÁTFEJTÉSE
A folyékony és gáz halmazállapotú küldemények átfejtése speciális technológiát igényel.
A záhonyi könnyűolaj átfejtő telepen a zárt technológiát
nem igénylő kőolajszármazékok , alkoholok, aldehidek
stb. átfejtése átszivattyúzással történik. A jellemző árunemek: gázolaj, benzin, sztirol, butanol, alkoholok stb.
Az áru átfejthetőségéről kérésére előzetes információt
adunk.
A nehézolaj termékekkel rakott széles tartálykocsikat a
Komoró állomáson létesült külön átfejtő berendezéseken
keresztül, melegítéses eljárással még a leghidegebb téli
napokon is zavartalanul fejtjük normál tartálykocsikba,
majd azokat a belföldi átvevők felé továbbítjuk.
A záhonyi gázátfejtő telepünkön a propán-bután gázok
és ezek keverékeinek átfejtésére van lehetőség két
közös üzemeltetésű átfejtő berendezésen.
·
·
·
·
·

Globál átfejtés- optimális normál kocsi-kihasználás;
Széles és normál nyomtávolságú kocsik rakott, tele és üres mérlegelése hitelesített vasúti járműmérlegeken;
Minőségi vizsgálatoknál közreműködés;
Magánkocsik tárolása.
Cseppfolyós szénhidrogének aktív feldolgozása.

Á tr a k ásban ne m i s m er ün k le h et e t le n t !

