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Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián 

 

Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások 

 

A Záhony-Port Zrt. évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a nemzetközi piac 

szereplıivel jó partnerkapcsolatot alakítson ki, lehetıséget teremtve ezzel új üzletek 

megszerzésére. Az idei évben vállalatunk április 27. és 30. között részt vett a 

moszkvai Transrussián, a térség egyik legnívósabb szakmai eseményén, amely évek 

óta teret ad az orosz, valamint a szomszédos államok logisztikai szereplıinek a 

bemutatkozásra. A több mint 400 kiállító közt vállalatunk a Záhony Térségi 

Logisztikai Klaszter szervezésében vett részt. 

Dr. Kopp Miklós és Pencze Ervin Moszkvában a kölcsönös együttmőködési 

lehetıség reményében tárgyalásokat folytatott orosz, kazah  és litván 

szállítmányozási és logisztikai cégekkel. A Transrussia azonban lehetıséget adott 

arra is, hogy vállalatunk képviselıi bemutassák az érdeklıdıknek a Záhony-Port 

tevékenységét, amely kiemelkedıen fontos a kelet-nyugati irányú vasúti 

áruszállításokban és a kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokban. 

(forrás: Marketing és kommunikáció)  

 

Stratégia és jövıképalkotás a Záhony-Port Zrt.-nél   

 

Új irányvonalak, határozott lépések 

 

A Záhony-Port Zrt. vezetése a megváltozott piaci környezet miatt elérkezettnek látta 

az idıt, hogy újradefiniálja a vállalat küldetését, jövıképét és céljait. A MÁV Csoport 

stratégiai vállalataként szeretnénk a szinergiák hatékonyabb kihasználásán túl, a 

folyamatok optimalizálásával és új értékesítési stratégiával vállalatunkat fejlıdı 



 

pályára állítani. Ennek érdekében többszintes tervezési munka kezdıdött meg az 

elmúlt hetekben. Az elsı fázisban munkavállalóink közremőködésével szakértıi 

csapat került kialakításra, ahol minden terület képviseltette magát. A stratégiaalkotási 

feladat kezdı lépeseit a szakértıi csapat már meg is tette, egy külsı és belsı 

környezeti felméréssel. A következı fázis a vezetık bevonásával valósul majd meg, 

célja pedig, hogy a szakértıi csapat által tett megállapítások mentén kijelöljék a 

stratégiai irányokat vállalatunk számára. 

A stratégiaalkotási projekt várhatóan 2010 júniusában ér véget, ekkorra a stratégiai 

célok és értékek mellett azok a stratégiai lépések is kijelölésre kerülnek, amelyek 

segíteni fognak bennünket céljaink elérésében. A projekt sikeres végrehajtásának 

érdekében egy, a vállalatunk mőködésében jártas tanácsadó csapat a Qualimed Kft. 

került kiválasztásra. 

(forrás: Marketing és kommunikáció)  

 

Oktatás és dolgozói fórum vállalatunknál  

 

Dr. Kopp Miklós vezérigazgató tájékoztatta a dolgozókat a vállalat tavalyi évi 

eredményeirıl és terveirıl 

 

Április elsı napjaiban került megrendezésre a Záhony-Port Zrt. 2010. évi 

munkavédelmi oktatása a záhonyi Oktatási és Mővelıdési Központban. Az oktatók a 

kötelezı tematikán kívül a Záhony-Port Zrt. sajátosságairól, a nálunk jellemzı egyedi 

problémákról is beszéltek a jelenlévı kollegákkal. Az oktatás keretein belül Dr. Kopp 

Miklós, vállalatunk vezérigazgatója tájékoztatót tartott a 2009-es év eredményeirıl, 

valamint az idei évvel kapcsolatos elképzeléseirıl és lehetıségeinkrıl; bemutatta a 

2010. évi mőszaki fejlesztési terveket, pályázati elképzeléseket. A tájékoztatója 

végén lehetısége nyílt a dolgozóknak a párbeszédre a vezérigazgató úr mellett 

Koncz Sándornéval (humánpartner vezetı) is, amelyet a vezetıség több 

szempontból is hasznosnak ítélt. A tervek szerint a jövıben rendszeresen kerülnének 



 

megrendezésre hasonló fórumok, ugyanis nagyon fontos, hogy a dolgozók 

közvetlenül mondhassák el a mindennapi munkavégzésük során felmerülı 

problémákat, javaslataikat. A négy nap során feltett kérdések több témakörben 

érkeztek, egy riportsorozat keretében a jövıben itt, a Hírmondó hasábjain mutatjuk 

be az érintett területeken végbemenı intézkedéseket, változásokat. A következı 

számban elsıként számolunk be arról, hogy az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány pályázatainak keretein belül milyen lehetıségei vannak a Záhony-Port 

Zrt.-nek, valamint a VBKJ javadalmazási rendszerrıl.  

(forrás: Marketing és kommunikáció)  

 

 

Volumennövekedést várnak az Orosz vasutak  

Lembergben a Záhony-Port Zrt.   

 

Április 20. és 23. között, Ukrajna nyugati 

„fıvárosában”, Lembergben került 

megrendezésre a 2010. évi vasúti 

volumenegyeztetı tárgyalás. A 

hagyományosan tavasszal megrendezésre 

kerülı egyeztetésen a szerb, a magyar, az 

ukrán és az orosz vasutak egyeztették az 

elızı évi tapasztalataikat export, import és tranzit tekintetében, illetve a 

rendelkezésre álló szállítási, raktározási erıforrásokat és az aktuális évben várható 

áruszállítási volumeneket a tagországok között.  

Az eseményen Magyarországot Kovács Ernı, a MÁV Pályavasút Zrt. forgalmi 

fıosztályvezetıje, Juszku Ferenc, záhonyi forgalmi alosztályvezetı, Dr. Kopp Miklós, 

a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója és Gubik László, a Záhony-Port Zrt. mőszaki 

igazgatója, a Rail Cargo Hungaria Gyevnár Sándor, kontrolling igazgató, Farkas 

József, csapi képviseletvezetı és Gáncsos István, a Záhony Területi Üzemeltetési 

Központ vezetıje képviselte. Mellettük számos szállítmányozási cég és újonnan 



 

megalakuló orosz, valamint magyar vasút vállalat is képviseltette magát. Az itthoni 

magánvasutak részérıl vezérigazgatói szinten Vadnai Éva (MMV Zrt.), Bárány István 

(CER Hungary Zrt.), Filep Ernı (Train Hungary Kft.) vett részt a találkozón. A 

megbeszélések során a résztvevık árucsoportonként elemezték a szállítási 

tapasztalatokat, tendenciákat, részletesen átvizsgálták a felmerült problémákat, 

keresve a közös, minden résztvevı számára elfogadható megoldási lehetıségeket.  

A 2010. évi volumenek egyeztetése során megállapították, hogy a 2009-ben 

tapasztalt szállítási volumen visszaesése megállt 2010. elsı negyedévében, és az 

elızetes tárgyalások alapján az év végéig további volumennövekedés várható.  

(forrás: Marketing és kommunikáció)  


