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Menedzsmentünk új tagjai 

2011. március 1-jét követıen Farkas József vezérigazgató mellett további új 

szakemberek erısítik a ZÁHONY-PORT Zrt. menedzsmentjét. 

 

Az értékesítési vezetıi pozícióban Pecze Ervint, Hajdú 

László váltja. A 49 éves szakember 1987-ben végzett a 

Moszkvai Vasútmérnöki Egyetemen, Híd- és alagútépítési 

szakon, Szerkezetépítı mérnökként. Késıbb Felsıfokú 

pályaépítési és fenntartási vizsgát tett, majd felsıfokú 

képesítést szerzett Árufuvarozási szolgáltatások 

szervezésébıl, értékesítésébıl és ellenırzésébıl. 

Szakmai pályafutása 1987-ben kezdıdött a MÁV Záhony 

PFT-nél és a MÁV Debreceni Építési Fınökségénél, 

szakaszmérnökként és mővezetıként. Munkái a szakembert jellemzıen a 

késıbbiekben is Záhonyhoz kötötték. Az elmúlt három és fél évet Magyarország 

egyik jelentıs speditır társaságánál, a Sped-Trans Hungária Kft.-nél töltötte üzleti 

menedzserként. A korábbi vezetı, Pecze Ervin továbbra is társaságunkat erısíti. 

 

Balláné Kertész Ildikó helyett Simon Péter tölti be 

társaságunk gazdasági vezetıi pozícióját. Az 55 éves 

szakember felsıfokú tanulmányait a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta, majd a 

Közgazdasági Továbbképzı Intézetnél elvégezte a 

Szervezı szakközgazdász szakot, késıbb mérlegképes 

könyvelı képesítést szerzett. Vasúti pályafutása 1979-

ben, a MÁV Ferencvárosi Állomásfınökségén indult 

üzemgazdászként. A következı 30 évet szintén a MÁV-



 

 

nál, illetve a MÁV Csoporton belül töltötte, a ZÁHONY-PORT Zrt. elıtt a MÁV Raktár 

Kft. ügyvezetıjeként tevékenykedett. A korábbi vezetı, Balláné Kertész Ildikó más 

társaságnál folytatja pályafutását. 

 

Társaságunk termelési vezetıi pozíciójában Illés Endrét, 

Tar Gyula váltja, aki 1985-ben végzett a Vasúti 

Közlekedési Mőszaki Egyetem Dízelmozdony 

üzemeltetési és karbantartási szakán, majd 1993-ban a 

Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Mérnök üzemgazdász 

szakán abszolutóriumot szerzett. A szakember 1986-tól 

tölt be közép- és cégvezetıi munkaköröket a MÁV Zrt.-nél. 

Több mint 10 éven keresztül igazgatta a MÁV Raktár Kft.-t 

Záhonyban, ahol kitőnı szervezési és vezetési 

tapasztalatokat szerzett. Részt vett a korábbi Árufuvarozási Üzletágnál elindított 

szervezeti átalakítási és tevékenység kihelyezési projektek kidolgozásában, valamint 

végrehajtásában is. Elıdje, Illés Endre társaságunknál folytatja pályafutását. 

 

Az új vezetık feladata többek közt társaságunk nemrégiben elfogadott üzleti 

tervének a megvalósítása lesz, amellyel tovább erısödhet a régióban betöltött 

szerepünk. Munkájukhoz ezúton is sok sikert kívánunk! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ünnepi menetrend 

Március 14-én (hétfın) munkanap helyett pihenınap, illetve március 19-én 

(szombaton) pihenınap helyett munkanap lesz. A munkanap-áthelyezéssel járó 

nemzeti ünnep érinti a személyszállító vonatok közlekedési rendjét, így az érintett 

napokon az alábbi menetrendet lép érvénybe: 

március 13-án, vasárnap: ünnepnapi 

március 14-én, hétfın: ünnepnapi 

március 15-én, kedden: vasárnapi 

március 18-án, pénteken: munkanapi 

március 19-én, szombaton: pénteki 

Március 20-án, vasárnap már a megszokott, vasárnapi menetrend szerint 

közlekednek a személyszállító vonatok. 

A pénztárak elıtti sorbanállás elkerülése érdekében javasolja a személyszállító 

vasúti társaság az utasainak, hogy a menetjegyüket váltsák meg elıvételben, illetve 

vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás lehetıségét a www.mav-start.hu 

weboldalon keresztül. 

A módosított közlekedési rendrıl érdemes tájékozódni a www.mav-start.hu honlapon, 

illetve a helyi tarifával hívható MÁVDIREKT vonalon, a 06 (40) 49-49-49-es 

telefonszámon. 


