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A feladat viszont meg-
maradt, s munkavédelmi, 
környezetvédelmi és ter-
mészetesen gazdaságossági 
igényeknek megfelelő va-
gonmozgatási technológiát 
kellett találniuk műszaki 
szakembereinknek. Így ke-
rültek napirendre az Egri 
MOBILITÁSZ Kft. által 
fejlesztett négy kerék meg-
hajtású, átalakított Belorus 
traktorok, amelyek a sínen 
való közlekedés biztosítá-
sára felszerelt mankóke-
rekeknek köszönhetően 

megfelelnek a munkate-
rületeinken támasztott va-
gonmozgatási követelmé-
nyeknek.

Vagonmozgatási feladatok 
ellátására társaságunk már 
több éve alkalmaz vasúti 
és közúti közlekedésre is 
alkalmas „kétéltű” trakto-
rokat.  Az üzemeltetési ta-
pasztalatokat társaságunk 
megosztotta az átalakítást 
végző céggel, így javasla-
taink alapján átalakított 
kipufogó rendszerrel, gáz-

szivárgás érzékelővel és 
megerősített kuplung és 
fékrendszerrel került fel-
szerelésre az újonnan vá-
sárolt „kétéltű” traktor. Így 
vízszintes területen 600 
tonna 5 km/órás mozgatá-
sára vált alkalmassá a trak-
tor. 

A berendezés bejáratása 
alatt a gázátfejtőben teljesít 
majd „szolgálatot”, majd az 
Eperjeske átrakó állomás 
végrehajtási utasításának 
módosítása után a csúsz-
da és a fedett kocsis átrakó 
vagonvonszolási munkáit 
fogja segíteni.

Új „kétéltűvel” gazdagodott 
gépparkunk

  Átrakás közben folyamatosan szükség van a 
vagonok pontos beállítására, mozgatására. Eze-
ket a jellemzően kis távolságokba történő gurí-
tásokat a hőskorban kézzel, több mint két mé-
teres feszítő vasakkal „spájszerekkel” végezték 
el az átrakó munkások. Későbbi fejlesztések 
eredménye volt a vagonvonszoló berendezé-
sek beépítése, amelyek elvégezték a szükséges 
szakaszokon a vagonmozgatás nehéz feladatát. 
Ezek a berendezések a folyamatos használat 
során elhasználódtak, pótlásuk, javításuk ne-
hézkessé vált. 

Megérkezett az első 
geHl targonca

„Jó érzés, hogy új gépek vannak az átrakóban”- 
monda az egyik kollegánk, miután kipróbálta az 
új  GEHL  4640 targoncánkat.  
Az átrakó gép az Új Széchenyi Terv, Gazda-
ságfejlesztési Operatív Programban kiírt GOP-
3.2.1-11-2012-0021 számú pályázat keretében 
került beszerzésre.

A munkaterületeinken jól ismerik és szeretik ezt a kismé-
terű, de nagyon fordulékony átrakógépet. Speciális átra-
kási feladatok elvégzésénél nélkülönözhetetlen ez a fürge 
targonca. 

                                                                                        

Sz.I.G.

ZÁHONY-PORT Zrt. nevében Perecz János műszaki szakelőadó 
vette át a „kétéltű” traktort

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.
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A pályázat összeállítása 
során a lehetséges pályá-
zati tematikák közül olyat 
próbáltunk kiválasztani, 
amely legjobban megfelel 
ZÁHONY-PORT céljainak 
és dolgozóink igényeinek. 
Az egészségügyi helyzet 
feltérképezése keretében 
egy EGÉSZSÉGTERV ké-
szül, amely tartalmazza 
a ZÁHONY-PORT Zrt. 
dolgozóinak egészségügyi 
felmérését, szabadidő el-
töltési szokásainak feltér-
képezését. Az összegyűjtött 
adatok alapján a résztvevő 
dolgozók személyre szabott 
életmódtanácsokat, a ZÁ-
HONY-PORT Zrt. részére 
pedig statisztikai adatokat 
szolgáltat az egészségügyi 
szakemberek által végzett 
felmérés.

Az egészség megőrzés 
programok keretében fut-
ball bajnokságot tervezünk, 
ahol körmérkőzések kere-
tében a területek képviselői 
mérhetik össze erejüket. 

Kerékpár és gyalog túrát fo-
gunk szervezni a régióban 
és egészségnapot a követ-
kező évi ZÁHONY-PORT 
napra. 

Tervezünk egy  Életmód 
Klubbot, amely  keretén be-
lül az egészséges életmóddal 
kapcsolatos előadásokon, 
programokon vehetnek 
részt a ZÁHONY-PORT 
dolgozóiból önkéntesen 
verbuválódó klubtagok. 

Sokrétű, szemlélet és élet-
módformáló programok 
és előadások remélhetőleg 
elősegítik majd kollegáink 
szabadidős kikapcsolódá-
sát, regenerálódását.

nyert zÁHony-port 
életMód pÁlyÁzata

korszerűsítettük 
intranet rendszerünket 

Az Új Széchenyi Terv keretében kiírt 
TÁMOP-6.1.2-11-2012-0086 jelű pályázattal ZÁ-
HONY-PORT Zrt. 9.205.552 Ft vissza nem térin-
tendő 100% intenzitású támogatást nyert, dolgo-
zói részére szervezendő egészségre nevelő és 
szemléletformáló programok megvalósítására.
A pályázat benyújtásával társaságunknak az 
volt a célja, hogy a szakképzet dolgozóink 
egészségének megőrzésével hosszútávon biz-
tosított legyen a szükséges munkaerő, illetve a 
fokozottan por és környezeti ártalmaknak kitett 
munkavállalók egészségi állapotának feltérké-
pezésével, egészségmegőrző programok lebo-
nyolításával regenerálódásukat segítse.

Az adatok gyors és zökkenőmentes áramlása 
elengedhetetlen feltétele a korszerű üzemvitel-
nek, hiszen az adatok a területeken keletkeznek, 
és a központi szervereken kerülnek tárolásra, 
összegzésre és feldolgozásra. 

ZÁHONY-PORT Zrt. min-
den munkaterülete be van 
kapcsolva az intranet háló-
zatába. A kiépítés során a 
költséghatékonysági okok 
miatt, sok esetben felhasz-
náltuk a már más cégek által 
kiépítésre került csatlako-
zási pontokat, mikrohullá-
mú átjátszókat. Ez azonban 
sok problémát okozott. Az 
eltérő rendszerek miatt a 
hálózat menedzselése, a 
hibakeresése és javítás ne-
hézkes volt, hosszú időt vett 
igénybe, ami az üzemelteté-
si rendszereinkben jelentős 
problémákat okozott. 

Gál Ferenc ZÁHONY-
PORT Zrt. rendszergazdája 

társaságunk két villanysze-
relőjével a napokban sze-
relte fel és helyezte üzembe 
a Záhony Központot és a 
Záhony 500-as átrakót köz-
vetlenül összekötő mikro-
hullámú átjátszó eszközt. 
Így a menedzselés egy kéz-
be került, s ez által a hiba-
lehetőségek is csökkentek, a 
rendszerhibák kiszakaszo-
lása egyszerűbbé vált.
Informatikai fejlesztési 
terveink között szerepel a 
Záhony-Eperjeske közötti 
mikrohullámú kapcsolat 
duplikálása. A párhuza-
mosan működő rendszer 
nagyobb üzembiztonságot 
és sávszélességet fog bizto-
sítani. 
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csatlakozunk a MÁv Új 
anyagbeszerzési rendszeréHez
A MÁV Zrt. az egységes és 
gazdaságos anyagbeszer-
zési rendszer kidolgozása 
érdekében új informatikai 
anyagrendelési rendszert 
vezetett be. A rendszer 
lényege, hogy a koráb-
ban papíralapon végzett 
anyagigényléseket egy 
egységes platformon ke-
resztül, elektronikusan 
kerüljenek előállításra és 
kezelésre. 

Az anyagigények a terüle-
teken keletkeznek, ezért ott  
kerülnek rögzítésre a rend-
szerbe. A rögzített anyag-
igény egy vezetői kontroll 
után pénzügyi kontrollon 
esik át. A visszaigazolások 
után a beszerzőkhöz kerül 
az igény, aki a rendszer ál-
tal kínált legoptimálisabb 
helyről beszerzi a szükséges 
anyagot vagy szolgáltatást.

 Minden résztvevő jelzést 
kap az új igényről, illetve 
a feladat listában láthatja, 
hogy hol áll a megrende-
lése. Így nem csak környe-
zetbarát, de gazdaságos 
és gyors módon zajlik az 
anyagigénylés.

 A költséghatékonyságot 
pedig a rendszer azon szol-
gáltatása biztosítja, hogy fo-
lyamatosan gyűjti a terüle-
teken keletkező anyagigény 
mennyiségeket árunemen-
ként, és beszállítónként. Így 
a rendszer ki tudja választa-
ni a legkedvezőbb beszerzé-
si helyeket, illetve a beszer-
ző a nagy áruvolumen miatt 
kedvezőbb árakat tud ki-
harcolni a beszerzés során. 

Ez több milliós megtakarí-
tást eredményezhet társasá-
gunknak. 

speditőr toplista 2011
A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium 
online adatbázisa alapján 
a Navigátor szállítmányo-
zási szakfolyóirat összeál-
lította a Magyarországon 
működő logisztikai és 
szállítmányozási felada-
tokat ellátó cégek nettó 
árbevétel szerinti toplistá-
ját. A több mint 100 céget 
vizsgáló elemzésben ZÁ-
HONY-PORT Zrt. a meg-
tisztelő 42. helyen végzett.

ZÁHONY-PORT Zrt. ki-
egészítő tevékenységként 

végez speditőri szolgálta-
tásokat, tevékenységi köre 
inkább logisztikai, konk-
rétan átrakási, raktáro-
zási és egyéb árukezelési 
feladatokra korlátozódik. 
A speditőr listába való fel-
vételünk ezért nagy ered-
ménynek mondható. 
Továbbá értékesítési cso-
portunk munkáját dicséri, 
hogy a Speditőri Toplistán 
szereplő minden olyan cég-
gel munkakapcsolatban va-
gyunk, akik a záhonyi vas-
úton is végeznek speditőri 
feladatokat.

  
         Látogasson el 
         megújult web oldalunkra:

www.zahony-port.hu


