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 Az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. 
beruházásában megvalósításra kerül a Magyar-Ukrán határnál, 
Fényeslitkén, egy évi 1 millió TEU kapacitású konténerterminál. 

 A terminál közvetlen széles és normál vasúti csatlakozással is 
rendelkezik. 

 A beruházás összege 60-70 millió EUR között lesz.

 A beruházás Magyarország Kormánya támogatásával épül.

 A beruházást társaságunk saját forrásból finanszírozza. 
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 A terminál felső küszöb értékű veszélyes üzem építési 
engedéllyel rendelkezik és az építkezés megkezdődött

 A beruházás tervezett üzembe helyezése 2022. Q1

 A terminál területe 85 ha körül lesz

 A terminál környező szabad területe alkalmas irodák, 
raktárak, összeszerelő üzemek építésére és 400.000-500.000 
m2-re bővíthető
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A terminál az alábbi szolgáltatásokat tudja biztosítani:

 konténerátrakás széles nyomtávról normál nyomtávra és fordítva

 konténerátrakás vasútról közútra és közútról vasútra

 konténeres cseppfolyós gáztartály átrakás

 vegyszerek, veszélyes áruk átrakása mindkét nyomtávra és 
közútra, és közútról vasútra mindkét nyomtávra

 ISO konténer tartályok átrakása mindkét nyomtávra és közútra, 
és közútról vasútra mindkét nyomtávra

 tele és üres konténer tárolás
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 hűtő konténer átrakás és tárolás, elektromos csatlakozás és diesel 
üzemanyag feltöltési lehetőség

 konténer javítás és tisztítás

 24/7 állandó vámszolgálati hely

 komissiózás

 raktározás a terminál területén és a terminál környékén

 vámraktározás

 a daruk és a rakodó eszközök ADR és ATEX minősítéssel 
rendelkeznek, veszélyes áruk átrakására is alkalmasak. 

 a terminál rendelkezik veszélyes áruk tárolására is engedéllyel. 
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 a terminál egy időben 10 ezer TEU egység tárolására alkalmas 
területtel rendelkezik.

 a terminál széles nyomtávú vasúti kiszolgálása a Csop-Záhony-
Komoró viszonylatban történik. A normál nyomtávú vasúti 
kiszolgálás Fényeslitke vasútállomáson keresztül történik.

 A terminál széles nyomtávú kiszolgálását biztosító vasúti pályán 
röntgen kapu kerül telepítésre a határon

 A konténer és a vasúti kocsik állapotát rögzítő fotóautomata 
kerül beépítésre széles és keskeny nyomtávon. 

 A közúti bel és kilépési ponton is felszerelésre kerül egy a 
konténer állapotát rögzítő fotóautomata. 
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 Mindkét vasúti csatlakozási ponton a sínbe épített digitális 
mérleg kerül telepítésre. 

 A daruzható vasúti pálya hossza széles és normál nyomtávon is 3 
x 850 m.            

 A terminálba telepített daruk és mobil konténer szállító eszközök 
teherbírása 45 tonna.

 Magas raktár építésére is van lehetőség. A terminál területén 
lehetőség lesz egyéb tevékenységek végzésére alkalmas épületek, 
csarnokok építésére is, akár vámszabad területen is.

 A terminál területén iroda és raktár bérlésére is lesz lehetőség 
teljes körű infrastruktúra biztosításával. 
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 A terminál belső kommunikációja Európában először 5G 
technológiával valósul meg. 

 A terminál menedzsment program lehetővé teszi az ügyfeleknek 
az úton lévő konténerek helyzetének folyamatos megfigyelését, 
a vonatokon a helyfoglalást. A rendszer a fuvarlevelek és a 
vámokmányok kezelését is ellátja. 

 A terminál teljesen digitális okmánykezelést alkalmaz

 A terminál egy teljes vonat /740 m/ átrakását egyik szerelvényről 
a másikra a fékpróba idejével együtt 2 óra alatt tudja elvégezni. 

 A terminálon egy időben 3 vonatpár rakodása lehetséges. 
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 A terminálon kialakításra kerül a hagyományos, nem daruzható 
pótkocsik vasútra rakására is alkalmas technológia 

 A technológia alkalmas csak félpótkocsik vagy teljes közúti 
szerelvények vasútra rakására is. 

 Elérhetőek lesznek Olaszország, Spanyolország, Ausztria, 
Szlovákia, Szerbia, Németország, Svájc, Hollandia, Franciaország 
termináljai is. 

 Exportban elérhető:  FÁK országok, Kína, Japán, Korea, Vietnam
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A leendő partnereink speciális igényeit is meg tudjuk valósítani. 
Dedikált, speciális tároló terek kialakítására is van lehetőség. 
Bármilyen igény van, állunk rendelkezésre.

Az alábbiakban az e-mail elérhetőségünk, a weboldal, a 3D terminál 
videó és az építkezés live videójának linkje található:

 info@eastwestil.com
 www.eastwestil.com
 https://youtu.be/aLep_q9DLeY
 https://www.youtube.com/watch?v=07liZmhQVXk&feature=em

b_title
 https://eastwestil.com/live-video/

Budapest, 2021. március 31.                                                                                                  
Tálosi János                                                                                                              

vezérigazgató


