
 

 

 

Ügyféltájékoztató #5 – 2020.04.09.  

 Közvetlen vasúti összeköttetések Kínába és vissza lehetővé teszik az 

áruforgalom újraindulását 

 Megnövekedett vasúti fuvarozási mennyiségek Olaszország és Délkelet-Európa 

irányába 

 Kiemelkedő pontosság a vasúti árufuvarozásban 

 Az RCG támogatja a maszkhordással kapcsolatos intézkedések betartását az 

áruszállításban 

A jelenlegi állás szerint a Rail Cargo Group tehervonatai és összeköttetései menetrend 

szerint közlekednek. Különös tekintettel a határokon átívelő forgalmak működésére, 

amely továbbra is változatlan. Saját raktártelephelyeink között folyamatos a vasúti 

közlekedés, ezáltal az áruk vasút és közút közötti átrakásával a közúti fuvarozásra 

jellemző bizonytalanság ellenére – például Olaszország és Magyarország között – 

fenntartjuk az áruforgalmat, így biztosítva az ellátást. 

Aktuális helyzet 

Azáltal, hogy Kínában alacsony az új fertőzések száma, az ázsiai térségből újra 

fellendülhet az áruforgalom és megkezdődhet az áruellátás Kínába és vissza. A Kína, 

Ausztria és Olaszország közötti közvetlen vasúti összeköttetést – amely már régóta az 

ÖBB Rail Cargo Group tervei között szerepel – a TransFER Xi’an–Vienna–Milan 

szolgáltatásunk biztosítja 14-16 napos fuvarozási idővel. 

 

https://www.railcargo.com/rcg_newsletter/tc/0000xxxx?url=http%3A%2F%2Fwww.railcargo.com


A Kínából Ukrajnán keresztül Magyarországra közlekedő, gyors TransFER Jinan–

Budapest járatunk lehetővé teszi a leggyorsabb, közvetlen importforgalmat a Selyemút 

mentén Közép- és Délkelet-Európába mindössze 12-14 nap alatt. 

Kína és Magyarország között továbbá TransFER Budapest–Xi’an útvonalunkkal 

Lengyelországon keresztül is kínálunk fuvarozási szolgáltatásokat 17-19 napos 

menetidővel. 

 

A közúti korlátozások bevezetésével jelenleg megnövekedett a fuvarozási 

mennyiség Olaszország és Délkelet-Európa irányába. A rövid határidőn belül 

kialakítható és megvalósítható fuvarozási megoldásainkkal és kapacitásunk 

növelésével bármikor biztosítani tudjuk az áruk közút és vasút közötti átrakását. Ezt 

konvencionális fuvarok esetében Európa-szerte megtalálható raktárainkon, 

intermodális rakományok esetében pedig termináljainkon keresztül kivitelezzük. 

A személyszállítás járatsűrűségének csökkenése, valamint az árufuvarozás prioritása 

által a vasúti árutovábbításra jelenleg kiemelt pontosság jellemző. 

A Rail Cargo Group a lehetőségekhez mérten támogatja a hatóságokat az újonnan 

bevezetett maszkhordást érintő határozatok és javaslatok betartásában. 

Külön köszönet illeti kollégáinkat, akik ezekben a nehéz időkben is végzik 

feladataikat, így biztosítva a folyamatos ellátást, valamint köszönjük ügyfeleinknek, 

akik ebben a kihívásokkal teli időszakban is kitartanak mellettünk! 

Az ÖBB-konszern válságstábja naponta elemzi a helyzetet, és minden szükséges 

intézkedésről egyeztet a hatóságokkal. 

Tudjon meg többet 
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