
•
Samen bereiken we heel Europa

•
Together we connect all Europe

•
Együtt egész Európát elérjük!

•



B Onze wereld verandert snel.  Europa is in
volle ontplooiing.  Dat brengt nieuwe perspec-
tieven met zich mee, maar het legt ook onze
zwakke punten bloot.  Zwakke punten die we
kunnen uitschakelen als we allen zoveel en zo
goed mogeli jk samenwerken.   
Vlaams waterwegbeheerder NV Zeekanaal
en Watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen en de Hongaarse haven van
Győr-Gönyű hebben daarom een grensover-
schri jdend samenwerkingsakkoord afgeslo-
ten.  Doel: een milieuvriendeli jke en econo-
misch aantrekkeli jke goederenstroom tot
stand brengen tussen Vlaanderen en
Hongari je.
Er wachten u nieuwe goederenstromen, een
vast en intermodaal transportcircuit, nieuwe
op- en overslagzones, een uitgebreide gege-
vensbank voor informatieuitwisseling tussen
Vlaanderen en Hongari je en nog veel meer.. . .  

Samen met ons kan u heel Europa 
bereiken.

� Our world is changing rapidly.  Europe is
expanding steadily.  This is a process that
can only lead to positive results, if we all co-
operate as much as possible, in as many
fields as possible.
Setting an example, the Flemish waterway
manager NV Zeekanaal en Water-
gebonden Grondbeheer Vlaanderen
made an international agreement of co-
operation with the Hungarian inland port
of Győr-Gönyű .   Goal: to create new water-
borne environmentally friendly trade
between Flanders and Hungary. 
New flows of goods, new regular intermodal
logistic chains, new storage and transship-
ment areas and an extensive data bank
containing all relevant information on
Flanders and Hungary and their waterways,
are awaiting you.  Thus,  

we connect all Europe.



H Világunk gyorsan változik! Európa egyre
bővül! Vannak még hiányosságaink, de ennek
a folyamatnak a keretében új  lehetőségek
nyílnak elöttünk.Ha minél többen és minél szé-
lesebb területen együttműködünk, akkor egy-
üttesen sokkal többre leszünk képesek.
Ezért írt alá egy nemzetközi együttműködési
szerződést, a flamand belvizeket kezelő 
NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen ,  a magyar
Győr-Gönyű Kikötő Részvénytársasággal.
A cél, hogy Flandria és Magyarország között
beindul jon egy környezetbarát és gazdasági
szempontból is kedvező belvízi áruforgalom.
A következő lehetőségeket ajánl juk Önöknek:
egy megújult intermodális áruforgalmat, egy
állandó és interaktív szállítási hálózatot, új rak-
tárakat és tranzitterületeket, kiterjedt adatbá-
zist a flandriai és magyar belvizekkel kapcso-
latban és még sok egyéb más témát.

Velünk egész Európát elérheti!



Győr-Gönyű Kikötő Rt
H-9181 Győr-Károlyháza Kikötő 1
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Tel +(36) 96-544-200 
Fax +(36) 96-544-204 
E-mail kikotort@axelero.hu
Web www.portofgyor.hu 
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Tel +32(0)3 860 62 72 
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Web www.zeekanaal.be 
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