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ZÁHONY-PORT Zrt. kép-
viseletében Farkas József 
vezérigazgató, Simon Péter 
pénzügyi és kontrolling ve-
zető és Juszku Gábor szak-
mai titkár vett részt a kon-
ferencián.

Nagy érdeklődés kísérte Dr. 
Fónagy János, a közösségi 
közlekedés miniszterelnöki 
megbízottjának előadását, 
amelyben az államtitkár a 
kormányzati szabályozás 
szükségességét hangsú-
lyozva kitért arra, hogy az 
NFM radikális változáso-
kat remél a jövőben a vas-
útágazatban. Kiemelte, az 
NFM törekvése, hogy ismét 
egységessé váljon a magyar 

vasút szerkezete. Ehhez 
azonban nélkülözhetetlen a 
személyszállítás és a teher-
fuvarozás közútról vasútra 
terelése – fűzte hozzá. 

Schváb Zoltán, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium 
közlekedésért felelős he-
lyettes államtitkára a je-
lenlegi hazai szabályozási 
rendszerről és a korszerű 
vasútpolitikáról osztotta 
meg a jelenlévőkkel gondo-
latait. Emellett pedig rövi-
den szót ejtett  a már folya-
matban lévő projektekről 
is, többek között a pálya-
használati díj csökkentését 
érintő tervekről. Megerő-
sítette, véleménye szerint a 

jelenlegi helyzet megoldása 
a használatarányos útdíj 
jövő évi bevezetése lesz. 

Győri Gyula, az NKH el-
nöke és Bíró József NKH 
elnökhelyettes a közeljö-
vő változásai után várható 
helyzetről, abban az NKH 
– mint vasúti hatóság – sze-
repéről mondták el prog-
nózisukat. A folyamat alap-
tételeiként az „Ésszerűség, 
nemzeti érdek, jogszerű-
ség” elvét vallják.

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója a 
vállalat átalakulásáról tá-
jékoztatta a résztvevőket. 
Egyebek között bejelentet-
te, hogy a személyszállí-
tás színvonalának emelése 
érdekében a MÁV Zrt. és 
a GYSEV Zrt. hamarosan 
közös tendert ír ki 48  új 
motorvonat beszerzésére, 
az előbbi 42, az utóbbi pe-
dig 6 járművet szerezne be, 
85 százalékos uniós támo-
gatással. Clemens Först, az 
ÖBB-Holding AG Straté-
giai és üzletfejlesztési igaz-
gatója szerint az osztrák 
példa – ügyfélközpontúság, 
jól irányított gazdálkodás, 

erős szabályozás – bemu-
tatásával tehető még von-
zóbbá és versenyképessé 
a magyar vasúti ágazat. A 
Rail Cargo Hungaria szak-
embere, Dr. Farkas Gyula 
a vállalat azon fejlesztéseit 
ismertette, amelyek segít-
ségével tovább javítható 
a fuvarozás minősége az 
RCH-nál. 

A szakmai programon ün-
nepélyes keretek között 
került sor a második Si-
pos István-díj átadására. A 
HUNGRAIL a vasúti szak-
ma széles táborának egyet-
értésével Siklós Csabának, 
a rendszerváltás utáni kor-
szak első közlekedési mi-
niszterének, a Rail Cargo 
Hungaria Zrt. Felügyelő 
Bizottsága jelenlegi elnö-
kének ítélte oda a magyar 
vasút idei életműdíját. 

A Sipos Istvánról, a MÁV 
egykori vezérigazgatójáról 
elnevezett elismerést Dr. 
Fónagy János, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára Sipos Istvánné 
jelenlétében adta át az 50 
éve vasúti szolgálatot telje-
sítő szakembernek.

Az előadásokat olvasóink 
számára a következő cí-
men:  http://93.190.3.178/
prez/ tettük elérhetővé.

HUNGRAIL 
Magyar Vasúti Egyesülés

Magyar Vasút  2012 
szakMai konferencia 
  A ötödik alkalommal rendezte meg a Magyar 
Közlekedés Kiadó vasútszakmai konferenciá-
ját. A szeptember 25-én tartott rendezvényen 
a vasúti ágazat meghatározó nemzetközi és 
hazai képviselői, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium, az UIC, a HUNGRAIL, a MÁV Zrt., az 
NKH, az Országos Katasztrófavédelem, a Sie-
mens, az AWT Rail Hu Zrt., a VPE, a Bombardier 
Transportation, valamint a GKI Gazdaságkutató 
Zrt. magas rangú vezetői tartottak előadást a 
mintegy 300 fős közönségnek.

A konferencia megnyitóján
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A különleges egyenruhá-
kat, zubbonyokat, kitün-
tetéseket, rangjelzéseket, 
dokumentumokat, régi 
szerszámokat és használa-
ti tárgyakat sok iskolás és 
óvódás csoport is megte-
kintette. Emellett a tava-
lyi évhez hasonlóan ismét 
várták kísérőprogramok is 
az érdeklődőket. A tavaly 
nagy sikert aratott ehető 
kismozdonyokat most is 
megcsináltuk egy játszóház 
keretében, sőt a gyerekek 
továbbgondolva az eredeti 
ötletet, repülőgépet és tan-
kot is készítettek. A „Vasút 
világa” címmel fotópályá-
zatot hirdettünk, amire há-
rom kategóriában lehetett 
nevezni. 
Helyezettek: 
I. Lelesz Csaba kép címe: 
Tengely-tenger 
II. Tancsik Róbert kép címe: 
Eszmecsere
III. Gönczi Zoltán kép 
címe: Sínek találkozása

A beküldött fényképek 
megtekinthetők a www.
vokez.hu oldalon.

 Szeptember 26-án meg-
rendezésre került a múlt 
évben hagyományteremtő 
céllal elindított vasúttörté-
neti vetélkedő is, a külön-
böző vasúti ágak dolgozói 
között. A csapatoknak kvíz 

kérdésekre kellet válaszol-
niuk, volt képösszerakó, és 
a játszóházban elkészített 
ehető kismozdonyt nekik 
is össze kellet állítani. A vi-
dám hangulatú versenyt is-
mét a Forgalmi csomópont 
csapata nyerte, második 
helyezést értek el a Kandó 
Kálmán Szakközépiskola 
leendő vasutasai, a harma-
dik helyért járó serleget, 
pedig a Vasutas Nyugdíjas 
Klub vitte el. 

A kiállítást szeptember 28-
ig tekinthették meg az ér-
deklődők. 

Célunk, a jövőben is, en-
nek az egyedülálló vasút- és 
helytörténeti gyűjtemény-
nek a folyamatos bővítése, 
gondozása és megőrzése. 
Jövőre Román, illetve ro-
mániai magyar települések-
ről származó vasúttörténeti 
relikviákkal is szeretnénk 
gyarapítani a kiállítás anya-
gát. 

Köszönjük a támogatást:

-Záhony város Önkor-
mányzata
-ZÁHONY-PORT Zrt. 
-KIÚT Térségfejlesztési 
Egyesület
-MÁV Forgalmi Csomó-
pont Záhony
-Rail Cargo Hungaria Zrt.

Cserpák Gabriella

iii. Vasúttörténeti tárlat a 
Művelődési Házban

Az érdeklődők népes tábora a III. 
Vasúttörténeti tárlat megnyitóján

Immáron harmadik alkalommal került megren-
dezésre a Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás a 
Művelődési Házban. A tárlatot ünnepélyes meg-
nyitó keretében Takács Ede a MÁV Forgalmi 
Csomópont vezetője nyitotta meg, szeptember 
17-én. A megnyitón köszöntőt mondott Háda 
Imre polgármester úr, aki elmondta, a város is 
megpróbál minden segítséget megadni ahhoz 
hogy ez a gazdag vasút- és helytörténeti gyűjte-
mény méltó módon megőrizhető legyen a követ-
kező generációk számára is. A Kandó Kálmán 
Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium ta-
nulói Ágij Adrienn és Kulcsár Beáta zeneszám-
mal, illetve szavalattal színesítették az ünnepi 
műsort. 

Fogadó óra

Tisztelt Munkavállalók!

ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója és  humánpolitikai 
vezetője 2012.október 01.napjától munkavállalóink 

részére fogadóórát tart.
Időpontja : minden páros hét szerdai napján  

09.00 órától – 11.00 óráig  
Ezen időpontban lehetőség van arra, hogy dolgozóink  

személyes találkozó keretében mondják el társaságunkkal 
kapcsolatos véleményüket, esetleges magán jellegű 

panaszaikat, vagy kérdéseiket.

                                                                                              Koncz Sándorné 
humánpolitikai vezetö 

A kiállítás néhány érdekes darabja


