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A nagyberuházások éve volt 2015
SYGNUS KERESKEDELMI KFT. Két projekthez nyert el uniós támogatást

A Sygnus Kereskedelmi Kft.,
amely 1993 óta megbízható
partnere üzletfeleinek, két pro-
jekthez nyert el uniós támoga-
tást a közelmúltban: a paksi ki-
kötõben partfal építésére 863
millió forintot, amely az egymil-
liárd forintot meghaladó beru-
házás 85 százalékát jelenti, va-
lamint hasonló összeget egy 1,6
milliárd forint értékû logisztikai
fejlesztéshez. 

– Évtizedes terve a gabonake-
reskedelemmel, logisztikai szol-
gáltatással foglalkozó Sygnus
Kft.-nek a kikötõfejlesztés Pak-
son. Két éve sikerült pályázati
forrásra szert tenni, így terem-
tõdött meg a terv pénzügyi hát-
tere – vázolta Németh Tamás
ügyvezetõ. 

Pakson – mint kifejtette – két
kikötõ van. A régi terminál
2002-ben nyílt meg, itt két hajó
állhat be, de csak berakodásuk-
ra van mód. Az új terminálban
egy raktárbázis és egy hajóbeál-
ló mûködik, ez bõvült most egy
újabbal, amely kirakodásra is al-
kalmas. – Olyan magas partfalat
építettünk 16 méter magas szád-
falakból 100 méter hosszan, ami
kompenzálja a Duna nyolcméte-
res „vízjátékát”, fejlesztésünk-
nek köszönhetõen a legkisebb
vízállásnál is lesz megfelelõ víz-
mélység a manõverezéshez –
mondta Németh Tamás. 

A logisztikai fejlesztés kere-
tében egyebek közt egy húsz-
ezer tonna kapacitású raktár
épül, markolót vásárolunk, la-
bor- és szervizgépeket szerzünk
be, valamint a paksi irodaházat
is fejlesztjük, amely több mint
50 embernek ad majd munkát – hangsú-
lyozta Német Tamás. 

Mint kiemelte, az atomerõmû bõvítésé-
nek tervei is szerepet játszottak a cég dön-
tésében a beruházásról, a pályázat elbírá-
lásában és a banki finanszírozásban is. A

kikötõ csupán három kilométerre van dél-
re az atomerõmûtõl. Miután most épül egy
part menti út is, így – a hátra maradó egy-
másfél kilométeres szakasz fejlesztésével
– közvetlen kapcsolatot lehet létesíteni az
atomerõmûvel.

A Sygnus Kereskedelmi Kft. ki-
kötõi bekapcsolják a térséget a
nemzetközi áruforgalomba, jelen-
tõs kikötõi kapacitásuk a legna-
gyobb piaci szereplõk igényét is ki-
elégíti. A szekszárdi székhelyû cég
több mint két évtizede a Dél- és Kö-
zép-magyarországi Régió megha-
tározó gabonakereskedõje és térsé-
gi logisztikai szolgáltatója, saját ke-
reskedelmi tevékenysége mellett
bérrakodást, bértárolást is végez.
A kikötõkben berakott áru meny-
nyisége idõjárástól, gabonatermés-
tõl függ, az évi legkisebb mennyi-
ség 350-400 ezer tonna volt, de
jobb évben meghaladja a 700 ezer
tonnát is. A cég fejlesztéseivel év-
rõl évre növekedõ árbevételt ér el,
mely 2015-ben meghaladta a 19
milliárd forintot. Fontos jellemzõ-
je, a kiemelkedõ rugalmasság és
rendelkezésre állás a logisztikai
szolgáltatások minden területén. 

Arról, hogy 2016-ban várhatóak-
e újabb beruházások, Haiszer Zita
kereskedelmi vezetõ adott tájékoz-
tatást. Mint mondta, a jövõ év in-
kább a 2015 végéig megvalósult
igen nagy volumenû, összesen két
milliárd forint értékû beruházások
üzembe helyezésérõl, mûködteté-
sének megkezdésérõl és a haté-
konyság növelésérõl fog szólni. –
Mindez szükséges ahhoz, hogy
majd újabb beruházásokba lehes-
sen kezdeni 1-2 éven belül – fûzte
hozzá.
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„Szakértõ logisztikusainkra
és fuvarszervezõinkre 

Ön is mindig számíthat!”

A Sygnus Kft. tevékenysége 
számokban:

20 000 négyzetméteres fedett 
raktározási kapacitás

75 000 tonna gabona és olajos 
magvak tárolására alkalmas 

raktárbázis
6000 tonna/nap hajórakodási 

kapacitás
20 tehergépkocsiból álló 

közúti flotta

Új és egyedülálló fejlesztéssel bõvült a Sygnus
Kereskedelmi Kft. paksi kikötõje ebben az év-
ben. Az uniós támogatású beruházás eredmé-
nyeként már nemcsak berakodásra, hanem
áru kirakodására is alkalmas a kikötõ.

A 2015. júniusi alapkõletételen Süli János Paks Város
Polgármestere (balra), Németh Tamás és Sági Tibor,

a Sygnus Kft. ügyvezetõi

A régió új kikötõjének látványterve


