
 

 

 

Ügyféltájékoztató #4 – 2020.04.02.  

 Néhány napon belül bővítettük kapacitásainkat a fogyasztási cikkek vasúti 

fuvarozásához 

 Újra elindul a segélyszállítmányok továbbítása Kínába és vissza 

 A Rail Cargo Group belföldi és nemzetközi raktártelephelyei lehetővé teszik a 

hatékony áruátrakást 

 Kollégáink munkavállalói igazolással átléphetik a határokat a korlátozások 

ellenére  

Jelenleg a Rail Cargo Group minden belföldi és nemzetközi járata menetrend szerint 

közlekedik. Mivel a vasúti árufuvarozásra nem vonatkoznak a határforgalmat érintő 

korlátozások, így továbbra is fenntatjuk a nemzetközi áruforgalmat, biztosítva ezáltal a 

gyors ellátást. 

Aktuális helyzet: 

A Rail Cargo Group sikeresen növelte rendelkezésre álló kapacitásait. A számos 

árufélét – só, higiéniás termékek, paradicsomkészítmények, kávé és fertőtlenítőszerek 

készítéséhez használt bioetanol – érintő megnövekedett fuvarozási kereslet 

teljesítését vasúti szolgáltatásainkkal biztosítani tudtuk, és a küldeményeket néhány 

napon belül továbbítottuk rendeltetési helyükre. Igény esetén további összeköttetésék 

kialakítása is megoldható. 

Az aktuális kínai helyzet okán újra megindul az árufuvarozás az ázsiai térségből, 

valamint fellendül az áruellátás Kínába és vissza. A Rail Cargo Group jelenleg kiemelt 
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hangsúlyt fektet a kínai, valamint az osztrák vállalatok import- és 

exporttevékenységének elősegítésére. 

Nemzetközi terminálszolgáltatásainknak és hatékony áruátrakási folyamatainknak 

köszönhetően összekötjük a közutat a vasúttal. Raktárterületeink és logisztikai 

központjaink Európa-szerte közvetlen vasúti csatlakozással és dokkolóval 

rendelkeznek, ezáltal az áruk a vasútról közvetlenül elszállíthatóak telephelyeinkre. A 

Rail Cargo Group raktárai Ausztriában – Krems, Lenzing, Wien Freudenau -, valamint 

külföldön – Győrszemere, Szarajevó, Thessaloniki/Sindos, Zágráb, Prága/Malesice, 

Desio és Santo Stino di Livenza – is üzemelnek. Ezekben bármikor biztosítani tudjuk az 

áruk átrakását a közút és a vasút között. 

 

A jelenlegi korlátozások miatt kollégáink védelmében, Szlovákiában, Csehországban 

és Olaszországban a határoknál a mozdonyokat és a mozdonyvezetőket is cseréljük. 

Ezt a rendelkezésre álló munkavállalóknak köszönhetően Európa-szerte, 12 országban 

meg tudjuk oldani. Emellett azon munkatársainknak, akik napi munkájukat az 

országhatárokon túl végzik munkavállalói igazolást biztosítunk, ezzel garantálva 

ügyfeleinknek a zavartalan határforgalmat. 

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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