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Vállalati hírek
Honlapunkon és intranetünkön is elérhető a GPS alapú innovációról 
készített kisfilm

Kollégáink már több alkalommal olvashattak Hírmondóinkban vállalatunk legújabb innovációjáról, a 
GPS alapú konténernyitás-érzékelő és nyomkövető rendszerről.
A fejlesztés segítségével fuvarfeladatainkat a korábbinál is nagyobb biztonsággal tudjuk teljesíteni, 
amely ügyfeleink számára is meghatározó jelentőségű. 
A rendszer működéséről kisfilmet fogattunk, hogy munkatársaink és partnereink megismerkedhes-
senek annak működésével, gyakorlati alkalmazásával.
A forgatás menetét és legfontosabb pillanatait a hamarosan megjelenő vállalati lapban elevenítjük fel 
olvasóink számára, a kisfilm megtekintésével azonban még annyit sem kell várni. Kollégáink máris meg-
nézhetik honlapunkon http://www.railcargo.hu/hu/sajtoszoba/aktualis-hirek.html, illetve intranetün-
kön (http://intranet.railcargo.hu/rchun/blog/honlapunkon-%C3%A9s-intranet%C3%BCnk%C3%B6n-
e l%C3%A9rhet%C5%91- gps -a lap%C3%BA- innov%C3%A1c i%C3%B3r %C3%B3l -
k%C3%A9sz%C3%ADtett-kisfilm) az izgalmas jelentekben is bővelkedő képkockákat. 

Kitüntetés a munkavédelem területén elért eredményekért

Honfi József kocsivizsgáló munkatársun-
kat, a Központi Munkavédelmi Bizottság 
Elnökét ünnepélyes keretek között tüntet-
ték ki a Munkabalesetben elhunytak XVIII. 
Nemzetközi Emléknapja alkalmából. Az 
elismerést – amelyet a Vegyipar Házában 
vett át – az indokolta, hogy kollégánk tevé-
keny és aktív munkájával hozzájárult válla-
latunk munkabiztonsági helyzetének folya-
matos javításához, illetve a munkavédelmi 
képviselők és a munkavállalók e területen 
végzett hatékony tevékenységéhez. 

A Rail Cargo Hungaria Zrt. büszkén tekint az elismerésre, amely visszaigazolja, hogy a társaság, 
illetve a munkavédelemmel foglalkozó kollégák felelősen és eredményesen teljesítik feladataikat. 
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Mindezt a számok is megerősítik, hiszen ahogy arról már előző Hírmon-
dónkban is beszámoltunk, vállalatunknál az elmúlt években munkabal-
esetből adódó súlyos baleset nem következett be és a sérülések száma 
is folyamatosan csökken. Mindez elsősorban munkatársaink felelős fel-
adatvégzésének, illetve a munkavédelemmel foglakozó kollégák elköte-
lezett munkájának köszönhető. 

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak Nemzetközi Emléknapja
A magyar kormány a munkavédelem fontosságát és a munkabalesetek 
megelőzéséhez fűződő össztársadalmi érdeket hangsúlyozva április 28. 

napját a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók hazai emléknapjává nyil-
vánította 2012-ben, és minden évben rendezvénysorozat keretében tart megemlékezést. 

Röviden a munkahelyi balesetek helyzetről
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet legfrissebb becslései 
szerint világszerte 2,34 millió halnak meg munkahelyi baleset 
következtében. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adati szerint Ma-
gyarországon 2011-ben 17 295 munkahelyi baleset volt, ebből 
80 halállal végződött.

Megújult a Rail Cargo Hungaria vállalati lapja

Örömmel értesítjük kollégáinkat, hogy megújult formában megje-
lent a Rail Cargo Hungaria vállalati lapjának idei első száma, mely 
szerkezetileg szinte azonos azokkal a kiadványokkal, amelyeket a 
cégcsoport dolgozói Ausztriában is olvasnak.
A megnövekedett formátum, a változatosabb és átláthatóbb szer-
kezet és a színesebb illusztráció követi cégcsoportunk egységese-
dő vizuális arculatát.
A lap színes és tartalmas olvasnivalót kínál a vállalat mindennapjai 
iránt érdeklődő munkatársainknak és ügyfeleinknek – legyen szó 
hazai vagy nemzetközi, szakmába vágó, sporttal vagy szabadidő-
vel kapcsolatos témákról. 

A Rail Cargo Austria a dél-
kelet-európai sikerek elérése 
szempontjából fontosnak tartja 
a minőségi hálózat kiépítését – a 
terjeszkedés által azonban a fel-
adatok komplexitása is növekszik. 
A vállalaton kívüli és belüli egysé-
ges stratégia érdekében került sor 
a Rail Cargo Group ernyő márka 
létrehozására. 

Vállalatcsoportunk egy új, 
az ügyfelekre és piacra szabott 
szervezeti felépítéssel néz szembe 
a következő évek nagy kihívá-
saival. Ezt az új, közös márka 
is támogatja, amely egyértel-
műen szimbolizálja, hogy erős 
egységgé kovácsolódtak a Rail 
Cargo Austria AG leányvállala-
tai. Mindannyian egy csapatként 
dolgozunk, így ügyfeleinknek 
még jobb szolgáltatásokat tudunk 
nyújtani.

Az új márkastruktúrával nem 
jár együtt a Rail Cargo Austria 
cégjogi változása. Ügyfeleink 
előtt továbbra is külön vállalatok-
ként lépünk fel, a szolgáltatások 
továbbra is az illetékes társaságok-
tól vehetők igénybe. A Rail Cargo 
Group márkanevet sokkal inkább 

arculati kampányokban, és már-
kákat átfogó kommunikációs- és 
marketing-tevékenységek során 
kívánjuk felhasználni, például 
ügyfélrendezvényeken és kiál-
lításokon. Ilyen lesz júniusban 

a Transport Logistic szakmai 
vásár Münchenben, ahol a kon-
szern már Rail Cargo Group-
ként lesz jelen egy saját standdal, 

fogadva szakmabeli látogatók és 
érdeklődők ezreit. Így egységes, 
jövőorientált képet sugároz a nyil-
vánosság felé arról, hogy nemzet-
közi szinten egységesen működő 
vállalatcsoportunknál egy helyen 

elérhető az ösz-
szes szolgáltatás, 
amely a vasúti 
árufuvarozás te-
rén szükséges le-
het. 

Ez alatt az 
erős brand alatt 
indult el a már-
katisztítás, amely 
lépésről lépésre 
halad: minden 

leányvállalat – a spedíciónkat 
kivéve – „Rail Cargo”-ként lép 
fel, a megfelelő magyarázó név-
kiegészítéssel. Hazai piacainkon, 

Ausztriában és Magyarországon 
továbbra is Rail Cargo Austria 
és Rail Cargo Hungaria néven 
jelenünk meg ügyfeleink előtt. A 
termékpiacon – azaz a vontatási 
és üzemeltetési szolgáltatásoknál 
– az egyes feladatkörök optimális 
összefogása valósul meg leányvál-
lalatainkkal, a Rail Cargo Car-
rier-rel, a Rail Cargo Wagon-nal 
(volt Industriewaggon) és a Rail 
Cargo Italia-val.  

A Rail Cargo Group-ként való 
fellépés a munkavállalók számára 
is egyértelmű jelzése annak, hogy 
egy hajóban evezünk, közös célo-
kért dolgozunk: hogy a Rail Cargo 
Group még versenyképesebbé és 
költségtudatosabbá, ezáltal még 
sikeresebbé váljon. Jövőnk akkor 
lehet eredményes, ha egyéni cé-

lok és erőfeszítések helyett közös 
erővel munkálkodunk a stabil, 
erős vállalatért, amelyért megéri 
átlagon felüli erőket mozgósítani.

Unsere
R A I L  C A R G O  H U N G A R I A
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2. oldal

Arany Szekér díj: 
Nemzetközi 
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GPS kisfilm: 
Új biztonsági 
rendszer  
9. oldal

Mindannyian egy „ernyő” alatt
Rail Cargo Group – Ezen a néven jött létre az új ernyő márka*, amely a vállalatcsoport társaságait egyesíti 
annak érdekében, hogy együtt még erősebb piaci szereplővé váljanak. 

Ugyanaz a teljesítmény, megújult márkanév. Új „ernyő“ márka az egységes konszernszintű piaci kommunikációért.
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VEZETŐI  KÖSZÖNTŐ

Piaci  
offenzíva - 
együtt
D R .  KO VÁ C S  I M R E 

Céljaink elérése érdekében 
minden eddiginél fokozottabban 
kell összpontosítanunk a Rail 
Cargo Hungaria csapatán és a 
Rail Cargo Groupon belül. Első-
sorban saját erőnkre számítunk 
a külső gazdasági folyamatok 
következtében kialakult hely-
zetben. A vállalat működésének 
sikeres megújítása képessé tesz 
bennünket arra, hogy leküzdjük 
a növekedést hátráltató külső 
akadályokat. Néhány tradicioná-
lis hazai partnerünket kihívások 
elé állították a piaci folyamatok 
csökkentve fuvarozási szükség-
leteiket. A vasútvállalatoknak 
a környező országokban zajló 
privatizációs hulláma pedig 
teljesen átalakítja évtizedek óta 
jól működő kapcsolatrendsze-
rünket. Forgalmaink 80 száza-
léka határokon átnyúló fuvar, 
amit csak szoros nemzetközi 
együttműködésben lehet magas 
színvonalon teljesíteni.
Nincs tehát fontosabb fel-
adat, mint a hatékonyság 
növelésében még meglévő 
tartalékok feltárása vállalati 
és csoportszinten egyaránt. 
Ez teszi lehetővé, hogy sikerre 
vigyük ügyfél-visszaszerzési 
kampányukat bel- és külföldön. 
A működés költségeinek csök-
kentésével, a megrendelők ki-
szolgálási minőségének további 
javításával tudjuk felvenni a 
versenyt a magánvasúti konku-
renciával.
Cégcsoport szinten eddig is 
rendelkeztünk külön-külön a fu-
varozás, a kombinált fuvarozás, 
a logisztika minden korszerű 
eszközrendszerével és a szolgál-
tatások magas szintű ellátásá-
nak képességével. Ezen értékek 
egyesítése teszi lehetővé, hogy 
új forgalmakat szerezzünk a 
régióban. Az első eredmények 
megszülettek. Elindultak a 
Rail Cargo Carrier vonatai. 
Megtörtént a cseh, a magyar, a 
romániai és a bolgár üzemelte-
tési egységek összefogása az 
országokat átfogó üzemeltetési 
egység létrehozása és működte-
tése érdekében. Az összefogás 
jó példái a nemzetközi piacok 
mellett itthon is ösztönzést és 
lehetőséget adnak pozícióink 
megerősítéséhez.

Jövőnk akkor lehet 
eredményes, ha közös 
erővel munkálkodunk a 
stabil, erős vállalatért, 
amelyért megéri átlagon 
felüli erőket mozgósítani.

M A R K E T I N G 
S T R A T É G I Á K

*Az ernyő márka olyan 
márkázási stratégiát jelent, ami-
kor egy márkanév alatt jelenik 
meg több termékkategóriába tar-
tozó termék vagy több társaság 
illetve leányvállalat.

Az „ernyő márka” név arra utal, 
hogy az alapmárka mintegy ernyő 
alá gyűjti a termékkör-bővítés 
gyanánt bevont almárkákat. Az 
ernyő márka önmagában nem 
nyújt szolgáltatásokat, nem gyárt 
termékeket, azonban a célcso-
port körében ismert és elismert 
szimbólum. 

Elsődlegesen a konszernszintű 
piaci kommunikációban van sze-
repe: egy rendszerben egyesíti, 
összefogja az imázsa alatt össze-
gyűjtött márkák megjelenését.
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Bízunk benne, hogy a megújult vállalati lap is elnyeri az olvasók tetszését.
Új kiadványunkat folyamatosan juttatjuk el a vállalat minden szervezetéhez, a vállalati lapot a kö-
vetkező napokban elérhetővé tesszük intranetünkön és honlapunkon is. 

A marketing és kommunikáció csapata bármilyen további, a vállalatunk működésével kapcsolatos 
témajavaslatot örömmel fogad a cargo@railcargo.hu e-mail címen.

A vállalati lap olvasásához tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

A Rail Cargo Carrier hírei
Új székhelyre költözött az RCC 

Értesítjük kollégáinkat, hogy a Rail Cargo Carrier 
Kft. székhelye 2013. május 1. napjától megváltozott. 
A társaság székházunkba költözött, így az új szék-
hely címe: 
1133 Budapest, Váci út 92. 

Az FTC-Rail Cargo Hungaria hírei
Világklasszis teljesítmény: Tomori Zsuzsanna lett idén a női kézilabda 
Bajnokok Ligája gólkirálynője

Tomori Zsuzsanna, az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosa a női kézilabda 2012/2013-as Bajnokok 
Ligája szezonban nyújtott világklasszis teljesítményével kivívta magának a gólkirálynői címet. A 
legjobb góllövőnek járó díjat szombaton Jean Brihault, az Európai Kézilabda Szövetség elnöke 
adta át az FTC átlövőjének a Bajnokok Ligája veszprémi döntőjét követően.
Zsuzsanna 95 találatot szerzett az idei nemzetközi sorozatban az összesítésben öt góllal maga 
mögé utasítva Katarina Bulatovic-ot, a román Oltchim Valcea játékosát. Hazai pályán, az egyik 
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legemlékezetesebb teljesítménye a Zvezda Zvenigorod elleni BL mérkőzésen szerzett 15 gólja 
volt, mellyel hozzásegítette csapatát a győzelemhez. Bravúros és eredményes játékával nagyban 
hozzájárult az FTC-Rail Cargo Hungaria meneteléséhez a 20. Bajnokok Ligája szezonban – öreg-
bítve ezzel fő szponzorának, a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nek a nevét is.
Vállalatunk vezetősége ezúton is gratulál Tomori Zsuzsannának példaértékű egyéni teljesítményé-
hez és kíván további sikerekben és gólokban gazdag folytatást.

Jean Brihault, az Európai Kézilabda Szövetség elnöke adta át a 2012/2013-as Bajnokok Ligája szezon gólkirálynői cí méért járó 
díjat Tomori Zsuzsannának, az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosának.


