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 Az ÖBB Rail Cargo Group fenntartja árufuvarozási szolgáltatásait, és

biztosítja az ellátást

 Megnövekedett a kereslet a fogyasztási cikkek és a papíráruk továbbítása,

valamint a kontinentális konténerfuvarozás iránt

 Szlovákiában, Csehországban és Olaszországban a határoknál mozdony- 

és mozdonyvezetőcserét hajtunk végre

Az aktuális helyzet 

Ezekben a nehéz időkben különösen fontos, hogy Európa második legnagyobb 

vasútlogisztikai szolgáltatójaként fenntartsuk működésünket, ezáltal biztosítva a 

lakosság és a gazdaság ellátását. Az európai országok intézkedéseinek megfelelően 

koordináljuk nemzetközi forgalmainkat, és folyamatainkkal igazodunk az aktuális 

politikai döntésekhez.  

Átfogó üzemeltetési hálózatunknak, saját vasútvállalatainknak és 12 országban 

helytálló munkatársainknak köszönhetően sikeresen vesszük a nemzetközi 

árufuvarozásban fellépő jelenlegi akadályokat. Az ezekben az országokban nyújtott, 

egy kézben lévő szolgáltatásainkkal pontos tervezést, valamint elsősorban gyors és 

megbízható határokon átívelő vontatást tudunk biztosítani. Ennek során 

ügyfeleinkkel és partnereinkkel egyeztetve az aktuális helyzethez igazodva 

folyamatosan alakítjuk üzemeltetési koncepcióinkat. 
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Különös 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! 

Garantáljuk szolgáltatásainkat 

Tehervonataink és járataink továbbra is menetrend szerint közlekednek. Rendszeres 

vasúti forgalmainkkal elkerülhetők a forgalmi dugók, és garantálni tudjuk az áruk 

pontos kézbesítését. 

A közúti korlátozások miatt megnövekedett a kereslet a fogyasztási cikkek és a 

papíráruk továbbítása, valamint a kontinentális konténerfuvarozás iránt. Az ehhez 

szükséges kapacitásokat az intermodális és konvencionális fuvarok esetében 

bármikor növelni tudjuk. 

Kollégáink védelmében Szlovákiában, Csehországban és Olaszországban a 

határoknál a mozdonyokat és a mozdonyvezetőket is cseréljük – ezt a rendelkezésre 

álló személyzetnek köszönhetően Európa-szerte biztosítani tudjuk. Tevékenységünk 

során minden országban szigorúan igazodunk a felelős hatóságok intézkedéseihez, 

és a helyzet alakulásának megfelelően alkalmazkodunk a lokális körülményekhez. 

Az esetleges fennakadásokért megértésüket kérjük. Az ÖBB Rail Cargo Group a 

lehetőségekhez mérten mindent megtesz forgalmainak fenntartása érdekében. 

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

intézkedésről egyeztet a hatóságokkal.   

Tudjon meg többet 
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kommunikation@railcargo.com 

A Rail Cargo Group a Rail Cargo Austria AG, az ÖBB-konszern 

nemzetközi leányvállalatának ernyomárkája. 

Személyes adatok változtatása / Leiratkozás 

Itt tudja szerkeszteni profilját vagy leiratkozni hírlevelünkrol. 
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