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Elfogadták a Szervezeti és Mőködési Szabályzatunkat 

 Kapcsolódóan a 2011 évi üzleti tervhez Záhony-Port Zrt. szervezeti felépítését 

illetve ehhez kapcsolódóan a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot módosítani kellett, 

melyre elıterjesztés készült a tulajdonos részére annak jóváhagyása céljából. A tulajdo-

nos az elıterjesztés alapján az új szervezeti és mőködési modellt április 28.-i ülésén elfo-

gadta. 

Záhony-Port Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása több okból is idıszerővé 

vált, mely okok az alábbiak: 

• A korábbi szervezeti struktúrához képest vezetıi pozíciók szőnnek meg. A társaság 

hatékony irányítása, a döntési kompetenciák, a produktív/improduktív munkaerı 

arány, a pénzügyi, likviditási helyzet, a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó 

7 fıs vezetıi pozíció fenntartását nem indokolja.  

• A korábbi szervezeti struktúrában meghatározott feladatok, felelısségi körök, a mun-

kaszervezetek között átcsoportosításra kerülnek, a párhuzamosságok megszüntetése, a 

szakmailag megalapozott kompetenciák egyértelmő meghatározása érdekében. 

• A társaság Döntési és Hatásköri Listája a fentiek egyenes következményeként módo-

sul.  

A változás következményeként az Értékesítési, Termelési, Mőszaki, Gazdasági, Kontrolling 

osztályok, illetve az ezekhez tartozó pozíciók megszőnnek. Helyettük Értékesítési és Marke-

ting Szervezet, Üzemeltetési és Mőszaki Szervezet, Gazdasági és Kontrolling szervezetek 

kerülnek kialakításra. A megszüntetetésre kerülı osztályok feladata, hatásköre, felelıssége a 

jelenlegi irányítási szint átvilágítása után az új szervezetekbe kerülnek átcsoportosításra, 

funkció és szakmai szempontok mérlegelésével. A Humán szervezet a korábbi struktúrának 

megfelelıen, közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt változatlan marad. 
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Funkcionális irodacserék  

Az új csoportszerkezetnek megfelelı irodabeosztás került kialakításra a Záhony-Port 

Zrt. központi épületének III. emeletén. A funkcionálisan azonos feladatokat ellátó, illet-

ve egymás munkáját kiegészítı dolgozók egy irodába, vagy egymás melletti helységekbe 

költöztek. Ennek megfelelıen  a következı csoportelhelyezés alakult ki a központi épület 

III. emeletén: 

 
Szobaszám Név Beosztás Vasúti 

Titkárság 

312 Farkas József vezérigazgató 33-12 

312 Szelesné Szabó Ildikó   titkárnő 30-10 

Juszku Gábor szakmai titkár 308 

Szabó László minőségirányítási vezető 

71-55 

Üzemeltetési és Műszaki Szervezet 

310 Tar Gyula üzemeltetési vezető 73-66 

306 Gubik László vezetőmérnök 33-04 

315 Szabolcsi János műszaki szakértő 71-75 

314 Beresnyák Antal műszaki szakelőadó 37-45 

Hajdú Tibor műszaki szakelőadó 

Galambos Péter műszaki szakelőadó 

307 

Perecz János műszaki szakelőadó 

35-83 

Gazdasági és Kontrolling szervezetek 

311 Simon Péter gazdasági és kontrolling vezető 31-13 

309 Dicső István kontrolling vezető 31-42 

Értékesítési és Marketing Szervezet 

305A Hajdu László értékesítési és marketing vezető 32-50 

302 Szekeres István marketing szakelőadó 32-75 

301 Lukács Ferenc vasútüzemi szakértő 70-19 

Gáncs Tamás 305 

Pócsik Gábor 

értékesítési szakelőadó 

vasútüzemi szakértő 

34-58 

Kertész Barnabás értékesítési szakelőadó 304 

Farkas Gábor értékesítési szakelőadó 

31-25 
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Az Üzemi Tanács választáson indulók 

A Választási Bizottság az Mt. 49. §. (5) bekezdése alapján összeállította, és ezúton közzéteszi 

a Záhony- Port Zrt. vasútvállalatnál a 2011.05.24-25-én sorra kerülı Üzemi Tanács választás 

jelöltjeinek listáját. 

 Név Munkakör Jelölő szervezet 

1. Dajka Sándor művezető VSZ 

2. Dallos Márton nehézgépkezelő VDSzSz 

3. Gáncs Tamás értékesítő egyéni 

4. Gyimesi Ferenc nehézgépkezelő VSZ 

5. Hadzsala József karbantartó VSZ 

6. Halász György nehézgépkezelő egyéni 

7. Halász Tibor üzemszervezési előadó VSZ 

8. Jóni Attila rakodó munkás VSZ 

9. Korbács Sándor karbantartó VSZ 

10. Mészáros László művezető VSZ 

11. Mészáros Ottó nehézgépkezelő VSZ 

12. Péter Csabáné pénztáros VSZ 

13. Péter Gábor karbantartó VSZ 

14. Simon Zoltán üzemszervezési előadó VDSzSz 

 

Záhony, 2011. április 28. 

 Szekeres István 
 UT jelölıbizottság elnöke 
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Régi igazolványok, fotók a vitrinben 

Új faxok a gyorsabb munkavégzés segítésére 

Új fax berendezések kerültek beüzemelésre 

Eperjeskén. A darus raktárnoki irodában, ahol 

több információ fut össze és több üzemegység 

felé kell adatokat szolgáltatni, ott egy Samsung 

SCX – 4621F multifunkciós készülék került 

üzembeállításba. A berendezés megoldja az 

iroda nyomtatási, fénymásolási, szkenelési és 

faxolási igényeit. 

A csúszdás raktárnoki irodában pedig egy Panasonic fax berendezés lett munkába állítva, 

amely segítségével a fuvarlevelek, a vagon kiállítási listák és egyéb a munkavégzéshez szük-

séges adatok kerülhetnek a munkaterületre. 

 

A múlt vasúti eszközeire csodálkozott a jövı nemzedéke 

Vasúttörténeti kiállítás a záhonyi váróterembe 

Vasutas sapkák, egyenruhák, monumentális 

zászlók a munkásmozgalomból, végzár 

lámpák, kalauztáskák, arcképes 

igazolványok a 1900-as évekbıl,- hogy csak 

néhányat említsek a záhonyi Vasútállomás 

Várótermében megnyitott vasúttörténeti 

kiállítás ereklyéi közül.  

 

A Záhony-Port Zrt. által szervezett, s záhonyi 

városnapra idızített kiállítás, már megnyitáskor 

sok érdeklıdıt vonzott a volt „füstös” váróba, de az igazi lelkes látogatók talán mégis a zá-

honyi óvodások voltak, akik a kiállítás hallatán több csoportban érkezve tekintették meg a 

régi vasutas használati tárgyakat.  
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Az „aktívsarok” ruhapróbásai 

 

A ballagáson 

A tárlat bejárása közben Szekeres István, a kiállítás egyik szervezıje mutatta be az ovisoknak 

a kiállított régi vasutas ereklyéket, mesélte el használatukat, a győjteménybe kerülésük törté-

netét. Külön élmény volt a gyerekeknek, az „aktívsarok”, ahol felpróbálhatták a vasutas sap-

kákat  és karszalagokat, magukra akaszthatták a kalauz táskát, s indító tárcsát vagy lámpát 

lengetve készíthettek fényképeket a szülık számára. 

Szomorú volt az a statisztika, hogy a húszfıs 

csoportokból alig 2- 3 kisgyerek akar 

manapság vasutas lenni. Remélhetıleg az ilyen 

kiállítások felnıttkori emlékei jobb belátásra 

bírják majd a jövı nemzedékét, s lesz elég 

jelentkezı a vasút mőködtetésére. 

A kiállítás még egy hétig lesz látható a záhonyi 

Vasútállomás régi „füstös” várójában, ahova 

minden érdeklıdıt szeretettel várnak a 

szervezık. 

 

Ballagási ünnepség a Kandóban 

28 szakközépiskolás és 34 gimnazista tanuló 

ballagott 2011. április 29-én iskolánkban. Az 

osztályfınökök: Arsziri Katalin, Szalay 

Lászlóné. 

A ballagási ünnepségen megjutalmaztuk a 

végzıs osztályok legeredményesebb tanulóit. 

Iskolánk legnagyobb elismerését, a Kandó-

plakettet két 12. évfolyamos tanulónak ítélte 

oda a nevelıtestület: Ágoston Balázsnak és 

Nagy Emesének. 

A 14. évfolyamos vasútüzemvitel-ellátó tanulóink számára is vége a tanévnek. Közülük külön 

dicséretet érdemel az a néhány fı, aki az elmúlt hónapban az Országos Szakmai Tanulmányi 

Versenyen kiemelkedı eredményt ért el. 
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Fagyal Elvira az országos versenyen elért I. helyezéséért nevelıtestületi dicséretben részesült, 

és iskolánk legnagyobb elismerését, a Kandó-plakettet kapta jutalomként. Igazgatói dicséret-

ben és könyvjutalomban részesült Ragány Attila az országos versenyen elért III. helyezéséért. 

További helyezettjeink: Ragány Krisztina, Orsó Tímea, Nagy Bettina. 

Eredményeikhez gratulálunk! 

A szülıi munkaközösségben folytatott lelkes tevékenységéért külön köszönettel tartozunk 

Nagy Róbertnénak és Hegedősné Szabó Évának. 

 Beresnyákné Bezzeg Petra 
                                                                                                                        megbízott igazgató 

 
 

Záhony-Port Gyermeknapi rajzversenye 
 

Záhony-Port Zrt rajzversenyt hirdet dolgozói 15 évnél fiatalabb 

gyermekei részére. A rajzversenyre olyan rajzokat, festményeket 

várunk, amely a gyerekek szemszögébıl mutatja be az édesapa, 

édesanya munkahelyét, az átrakót, az átrakási berendezéseket. 

 

 

 A rajzokat Záhonyban, a központi 

épület III. emelet 302 szobájában 

lehet leadni. Minden rajzolót, egy 

csokival jutalmazunk. A beadott 

mestermunkákból virtuális kiállítást 

rendezünk, a hamarosan induló 

intranetes WEB felületünkön, ahol 

szavazhatnak a rajzokra, s a legtöbb 

szavazatott kapott alkotást 

jutalmazzuk. 
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Záhony-Port Zrt. szervezeti ábrája 
 
 

 


