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Közlekedésreform
A regisztrációs jegy

bevezetésével is marad
a díjmentes utazás 4

Hajózás
Egyedülálló uniós

támogatással újíthatják fel
a Zoltán gõzhajót 5

Stadler
Határidõ elõtt leszállították

az utolsó
FLIRT motorvonatot is

Reiner Schränkler
az új elnök

Reiner Schränklert
választották meg a
Budapest Airport
Igazgatótanácsá-
nak elnökévé a Fe-
rihegyi repülõteret
üzemeltetõ vállalat
legfõbb döntésho-
zatali testületének

február 10-i ülésén. Reiner
Schränkler dr. Reinhard
Kalendától, a cég elõzõ elnö-
kétõl vette át a posztot, aki
még 2009. december 31-távo-
zott a HOCHTIEF AirPorttól.

A Budapest Airport Igazga-
tótanácsának ülésén két továb-
bi tagot választottak a testület-
be Kákosy Csaba korábbi köz-
lekedési miniszter és Konrad
Kreuzer, az E.ON Magyaror-
szág elnöke személyében.

Paul Z. Szeman
ügyvezetõ igazgató

A Nyugat-Európá-
ban ismert angol
TDG Logistics ma-
gyarországi cégé-
nek lett az ügyve-
zetõ igazgatója
Paul Z. Szeman, aki
korábban a Rynart
egyik vezetõjeként

vált ismertté hazánkban. Az
Európa-szerte 6500 fõt foglal-
koztató logisztikai szolgáltató
cég 8 országban 130 telephely-
lyel rendelkezik.

Hock-Ritter Ildikó
a címlapon

A Navigátor idei
elsõ számának
címlapján Hock-
Ritter Ildikó szere-
pel. A TimoCom
m a g y a r o r s z á g i
képviselõje termé-
keik tapasztalatai-
ról és pályafutásá-
ról nyilatkozott. A

20 éves Szemerey Transport
piaci stratégiáját ismerteti Ko-
csis Norbert marketingigazga-
tó. Kiadónk cargolapja minden
számában közöl egy-egy átfo-
gó tanulmányt, ezúttal a ma-
gyar vasúti árufuvarozási piac
elemzése olvasható Gayer
Márk tollából.

IV. Constantai Nap Budapesten

Erõsödõ magyar-román együttmûködés
Magas szintû delegációval képviseltette magát a Constantai Kikö-
tõ negyedik budapesti konferenciájukon. A Magyar Közlekedési
Kiadó szervezésében ismét nagy sikerû rendezvényen vehettek
részt az érdeklõdõk. A több mint 150 résztvevõnek alkalma volt a
közvetlen tárgyalásokra is. A IV. Constantai Nap alkalmából fogad-
ta a Marin Anton államtitkár vezette román delegációt Kautz Ist-
ván, a szállítmányozó szövetség elnöke, illetve együttmûködési
megállapodást írt alá a Magyar Logisztikai és Szolgáltató Közpon-
tok Szövetsége és a Constantai Kikötõ. A magyar és román szak-
mai vezetõk egyetértettek abban, hogy pozitív fejlemény az erõsö-
dõ együttmûködés, amelynek folytatását ígéri a közvetlen kapcso-
latok bõvítése. Az egy idõben Budapesten tartott Duna-régió stra-
tégia címû uniós konferencián mindezt megerõsítették, és Bajnai
Gordon magyar miniszterelnök bejelentette: Magyarország szíve-
sen vállalná a Duna-stratégia zászlóshajó projektjének vezetését.

– kúthálózat független
– belföldön, egész Európában használ-

ható
– halasztott fizetés
– készpénzkímélõ eszköz
– ÁFA automatikus elszámolás
– kényelmes és korszerû
– értékarányos, ügyfélcentrikus szol-

gáltatás
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EGYEDÜLÁLLÓ ELÕNYÖK:

Marin Anton, Románia közlekedési
államtitkára vezette a Budapestre
utazott, a Constantai Napon részt
vevõ román delegációt, ami jelzi: a
kikötõ tulajdonosa, a román közle-
kedési kormányzat különösen fon-
tos eseménynek tekinti az évenkén-
ti budapesti konferenciát és a ro-
mán-magyar szakmai párbeszédet.
A delegáció tagja volt Viorel Ion
Olea, a román közlekedési minisz-
térium hajózási igazgatója, Ambroz-
iu Duma, a Constantai Kikötõ üze-
meltetési igazgatója és Stelian Belu,
a Constantai Kikötõ gazdasági igaz-
gatója. A delegációt elkísérte több
mint 20 kikötõi vállalat képviselõje.

A román delegáció budapesti
programja a MASPED-házban
kezdõdött. Kautz István, a szállít-
mányozó szövetség elnöke fogadta
a delegáció tagjait. A közvetlen
hangvételû tárgyaláson mindkét
fél hangsúlyozta: a dunai forgalom
bõvítése együttes érdek. Hasonló
hangnemben fogalmaztak a tár-
gyaló partnerek az MLSZKSZ és a
Constantai Kikötõ megbeszélésén
is. A magyar szakmai szervezetet

Fülöp Zsolt elnök, Kovács Imre
társelnök, Wágner István, az Aradi
Terminál igazgatója, Szalma Bo-
tond, a MAHOSZ elnöke és Bíró
Koppány Ajtony fõtitkár képvisel-
te. Marin Anton államtitkár üdvö-
zölte az együttmûködést és el-
mondta, hogy a román közlekedé-
si kormányzat rendkívül fontos
közlekedéspolitikai célkitûzésnek
és törekvésnek tekinti a kikötõ fej-
lesztését. Az MLSZKSZ és a
Constantai Kikötõ együttmûködé-
se most már több éves múltra te-
kinthet vissza, amelyet mindkét fél
sikeresnek ítélt, és az ismételten
aláírt szerzõdés ennek folytatását
szorgalmazza. Ambroziu Duma
constantai látogatásra hívta meg a
magyar szövetség vezetõit.

A rendezvényt rendkívül hasz-
nosnak és eredményesnek minõsí-
tette a román delegáció nevében
Ambroziu Duma, és köszönetet
mondott a kiváló szervezésért Kiss
Pálnak, kiadónk vezetõjének. A
következõ, most már V. Constantai
Nap 2011 februárjában lesz.

Tudósításunk a 3. oldalon.

Fülöp Zsolt és Ambroziu Duma

Kautz István fogadja a román vendégeket


