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Sikertörténet a magyar-román együttmûködés

Eusebiu Pistru utalt arra, hogy
az Európai Bizottság ez év február 
3-án elfogadott Duna-stratégiája
újabb lökést adhat a folyón történõ
teherszállítás felvirágoztatására. A
stratégián belül Románia a belvízi
hajózásra történõ alkalmasság el-
éréséért, a Duna menti államok kö-
zötti turizmus felvirágoztatásáért
és a környezeti veszélyek elhárítá-
sáért lett felelõs, és hangolja össze
a Duna régió országainak ez irá-
nyú tevékenységét.

Az államtitkár szerint a céljuk
az, hogy a teljes szakaszon egész
évben hajózhatóvá váljék a folyó,
valamint hogy megépüljön a Bu-
karestet a Dunával összekötõ csa-
torna. Kifejtette, hogy a Bulgáriá-
val közös, 844 kilométer hosszú
Duna-szakasz hajózhatóvá tételét
a Kohéziós Alap 183 millió eurós
(50 milliárd forintnyi) támogatásá-
ból fejlesztették. Eusebiu Pistru
aláhúzta, hogy Magyarország szá-
mára azért is jelent számos elõnyt
a kikötõ használata, mert a tengeri
hajókról közvetlen átrakodási le-
hetõség van a folyami uszályokra.

Erdélyi László, a Constantai Ki-
kötõ magyarországi képviselõje

kiemelte, hogy a gazdasági válság
és a kikötõ áruforgalmának mér-
séklõdése ellenére a constantai
magyar áruforgalom 2007 óta tö-
retlen fejlõdést mutat. Így a 2,3
millió tonnáról tavaly már 3,9 mil-
lió tonnára emelkedett a magyar
áruk kikötõn áthaladó mennyisége.
„Ez egyértelmûen a magyar és
román cégek együttmûködésének
a sikertörténete. Ezért úgy dön-
töttünk, hogy az idei – immár
ötödik –, Budapesten megrende-
zett Constantai Napot újításként a
vállalatok közötti üzleti kapcsola-
tok alapjára helyezzük, és a kétol-
dalú partneri kapcsolatok elmélyí-
tése lesz a középpontban” – hang-
súlyozta Erdélyi László.

Aurelian Andrei Popa, a Cons-
tantai Kikötõ vezérigazgatója elõ-
adásában kiemelte: a kikötõben a
vízmélység 20 méter, ami alkal-
mas a tengerjáró hajók közlekedé-
sére. Constanta kedvezõ földrajzi
helyzete, a fekete-tengeri kijárat és
kapcsolata a VII. páneurópai fo-
lyosóval, a Dunával alkalmassá te-
szi arra, hogy a magyar áruk szá-
mára a legjelentõsebb tengeri kijá-
rattá váljon. Szólt arról, hogy a

Duna összeköti a régió országait,
és a folyó teljes szakaszán a hajóz-
hatóság megteremtésével olyan,
gazdaságstratégiailag fontos or-
szágokkal kötné össze Romániát,
Bulgáriát, Szerbiát, Magyarorszá-
got és Szlovákiát, mint Németor-
szág és Ausztria. Különösen fon-
tosnak nevezte, hogy a folyót al-
kalmassá kell tenni a belvízi teher-
uszályok közlekedtetésére, és a
Duna menti országok turizmusban
betöltött szerepét növelni kell,
mindezt úgy, hogy közben a fej-
lesztések ne károsítsák a környeze-
tet. Célszerûnek tartaná, hogy lét-
rehozzanak egy szolgáltató társa-
ságot, amely a Duna menti álla-
mok közötti koordinációt végezné,
és országonként egy-egy személyt
kijelölnének, aki felelõs lenne a
kapcsolattartásért. Véleménye sze-
rint a Duna az egyik legalkalma-
sabb módja a teherszállításnak, és
hatékony alternatívája lehetne az
európai vasúti és közúti áruszállí-
tásnak.

A vezérigazgató megemlítette,
hogy a kikötõ teljes forgalma
2010-ben 47,6 millió tonna volt,
ami 13,21 százalékkal haladta meg

a korábbi évi mennyiséget. Ezen
belül a tengeri forgalom 37 millió
tonnát tett ki (8,3 százalékos
növekedés), míg a belvízi forga-
lom 10,6 millió tonnát ért el (34,6
százalékos növekedés).

A teljes kikötõi tranzitforgalom
2010-ben 17 százalékkal emelked-
ve elérte a 11,5 millió tonnát. Ma-
gyarország részesedése ebbõl 34,2
százalék (2009-ben még csak 33,3
százalék volt), vagyis 3,9 millió
tonna, úgy, hogy a magyar áruk
mennyisége 20,2 százalékkal nõtt
2009-hez viszonyítva.

„Ha csak a folyón keresztüli
tranzit-áruforgalmat vizsgáljuk,
akkor a teljes mennyiség tavaly
meghaladta az 5,9 millió tonnát
(27 százalékos emelkedés), ebbõl
Magyarország részesedése 43 szá-
zalékot tett ki, ami csaknem 6 szá-
zalékpontos mérséklõdés az azt
megelõzõ esztendõhöz képest” –
emelte ki Aurelian Andrei Popa. A
Dunán keresztüli magyar tranzit-
forgalom áruszerkezetét tekintve
kétharmadát a gabonafélék, negye-
dét a szénfélék, öt százalékát a

Zsákay László
György
új pozícióban

Február 14-tõl Zsákay
László György irá-
nyítja a Siemens Zrt.
Mobility Divízióját.
Az idén 48 éves me-
nedzser korábban a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
vezérigazgatójaként,

elõtte a MÁV Zrt. Gépészeti
Üzletágának fõigazgatójaként,
azt megelõzõen a Magyar
Telekomnál és társaságainál
dolgozott felsõvezetõként.

Farkas József
a vezérigazgató

2011. március 1-jével
távozott pozíciójából
a MÁV Csoport stra-
tégiai leányvállalatát,
a ZÁHONY-PORT
Zrt.-t vezetõ Kopp
Miklós. A társaság
élére a tulajdonos a

több évtizedes szakmai tapasz-
talattal és kitûnõ keleti üzleti
kapcsolatokkal rendelkezõ Far-
kas Józsefet nevezte ki. Farkas
József 1986 és 1996 között a
MÁV Zrt. záhonyi üzemigaz-
gatóságán dolgozott; végigjárta
a ranglétra fokait. 1996 és 2008
között az újjászervezõdõ MÁV
Csoporton belül továbbra is Zá-
honyban munkálkodott, elõbb
kereskedelmi igazgatóhelyet-
tesként, majd értékesítési veze-
tõként, végül vasútüzemi veze-
tõként. Ezt követõen a Rail
Cargo Hungaria és a MÁV-
TRANSSPED Kft. közös, csa-
pi képviseletének vezetését lát-
ta el 2011 márciusáig.

Vezetõváltás
2011. március 31-ével távozik
a Rail Cargo Hungaria Zrt.
pénzügyi vezérigazgató-he-
lyettese, Nagy László, akinek
feladat- és munkakörét április
1-jével Arnold Schiefer igaz-
gatósági tag veszi át.

(Folytatás a 3. oldalon)

Constanta Magyarország szá-
mára a legfontosabb tengeri ki-
járattá válhat, annak ellenére,
hogy dupla távolságra fekszik
Budapesttõl (1100 kilométer),
mint az adriai Koper vagy Tri-
eszt. Ám a Duna-kapcsolat, az
energiahatékony folyami közle-
kedési mód az ömlesztett áruk
– gabona, szén, vasérc – szá-
mára mégis ideálissá teszik. A
Duna hajózhatóságához azon-
ban több tízmillió euró uniós tá-
mogatás szükséges a követke-
zõ években – mondta el Euse-
biu Pistru, a román Közlekedési
és Infrastruktúra Minisztérium
államtitkára a Magyar Közleke-
dési Kiadó által rendezett 5.
Constantai Nap címû konferen-
cián és üzletember-találkozón.


