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   A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) a Magyar Állam-
vasutak Zrt. és annak többsé-
gi tulajdonában álló vállala-
tok munkavállalói, valamint 
a pályázóval közös háztartás-
ban élő házastársa/élettársa, 
valamint eltartott gyermeke/
gyermekei (továbbiakban: 
család) részére üdülési, pihe-
nési, rekreációs célból pályá-
zatot hirdet. 

Pályázatot az a munkavállaló 
nyújthat be, akinek a munka-
viszonyból származó rend-
szeres havi bruttó jövedelme 
nem haladja meg a 2013. ja-
nuár 1-jén érvényes minimál-
bér kétszeresét. 

Ugyanez vonatkozik a pályá-
zatban részt vevő házastársra/
élettársra is. 

- A minimálbér összege 2013. 
január 1-jétől 98.000,- Ft. A 
bruttó jövedelembe a Mun-
káltatói igazoláson szereplő 
összeget kell beszámítani. 

A pályázat keretében egy 
adatlapon egy család pályáz-
hat. Az adatlapon fel kell tün-
tetni a vele egy háztartásban 
házastárs/élettárs adatait is. 

A támogatás odaítélésénél 
előnyt élveznek azok a pályá-
zók, akik 2012-ben az Ala-
pítvány által nem részesültek 
támogatásban. 

- a pályázó és közös háztar-
tásban élő házastársa/élettár-
sa, valamint a pályázat be-
nyújtásakor a 14. életévét már 
betöltött gyermeke 5 000 Ft/
fő önerő befizetésével; 

- a pályázat benyújtásakor 
3-14 életév közötti gyermeke 
2 500 Ft/fő önerő befizetésé-
vel veheti igénybe a postai 
úton kiküldésre kerülő Erzsé-
bet Üdülési Kártya segítségé-
vel az üdülési szolgáltatást. 

Az üdülési szolgáltatás igény-
bevétele a családdal együtt 
üdülő 3 év alatti gyermek ré-
szére ingyenes, de a pályázati 
adatlapon kötelező megadni a 
kiskorú gyermekre vonatkozó 
adatokat. 

Általános pályázati feltételek: 
- a pályázat kizárólag a www.
erzsebetprogram.hu honlapon 
elérhető elektronikus adatlap 
kitöltésével nyújtható be; 

- egy pályázati adatlapon egy 
pályázó (illetve család) nyújt-
hat be pályázatot; 

- egy személy (illetve család) 
csak egy pályázat keretében 
részesülhet támogatásban; 

- a hibásan, hiányosan vagy 
nem feldolgozható adatokkal 
kitöltött és kötelező mellék-
letek nélküli, illetve határidő 
után beérkezett pályázat ér-
vénytelen; 

- az érvénytelenül beadott pá-
lyázat hiánypótlására, javítá-
sára nincs lehetőség; 

- az adatok valóságtartalmát 
az Alapítvány ellenőrizheti; 

- a pályázó legkésőbb a be-
nyújtást követő 15. mun-
kanapig az Alapítványtól 
e-mailben kap tájékoztatást a 
pályázat eredményéről; 

- az önerőt a kedvező pályá-
zati döntésről szóló értesítő 
e-mail kézbesítését követő 30 
munkanapon belül, egy ösz-
szegben, a benyújtáskor ka-
pott pályázati azonosító szám 
feltüntetésével kell átutalni az 
Alapítvány következő bank-
számlaszámára: 

OTP Bank 
11794008-20541121 

- az elnyert üdülési szolgálta-
tást a www.erzsebetprogram.
hu oldalon feltüntetett állami 
üdülőkben, az ott megjelölt 
településeken vehetik igény-
be a nyertes pályázók; 

- a támogatás elnyerésére vo-
natkozó feltételek a pályázati 
keretösszeg kimerüléséig, de 
legkésőbb 2013. március 20-
ig állnak fenn; 

- az üdülés helyszínére törté-
nő eljutást a pályázónak kell 
biztosítania; 

- az elnyert üdülési szolgálta-
tás legkésőbb 2013. december 
31-ig vehető igénybe, amely 
határidő nem hosszabbítható 
meg. 

Amennyiben a támogatás a 
határidő lejárta előtt nem ke-
rül felhasználásra, a nyertes 
pályázó részére az önerő nem 
kerül visszafizetésre. 
A pályázat benyújtható: 
2013. március 20-ig a www.
erzsebetprogram.hu honlapon 
elérhető elektronikus pályá-
zati adatlapon. 

A pályázati adatlap kötelező 
mellékletei: 
- Munkáltatói igazolás; 
- Pályázói nyilatkozat, 
amely kizárólag a www.
erzsebetprogram.hu honlap-
ról letölthető formanyomtat-
ványon nyújtható be. 

Tájékoztatás: 
A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány az Erzsébet-prog-
ram népszerűsítése érdekében 
a szociális üdültetési helyszí-
neken kép- és hangfelvételt 
készíthet, illetve filmet for-
gathat, melyet reklámcélokra 
felhasználhat.

 A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a MÁV 
Zrt. és annak többségi tulajdonában álló vállala-
tok munkavállalói, valamint a pályázóval közös 
háztartásban élő házastárs/élettárs, eltartott 
gyermek/gyermekek részére üdülési, pihenési 
és rekreációs célból pályázatot hirdet.

Pályázzon üdülésre
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Fogadó óra

ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója és  humánpolitikai 
vezetője a munkavállalóink részére fogadóórát tart. 

Időpontja : 
minden páros hét szerdai napján  09.00 órától – 11.00 óráig  

Ezen időpontban lehetőség van arra, hogy dolgozóink  
személyes találkozó keretében mondják el társaságunkkal 
kapcsolatos véleményüket, esetleges magán jellegű 
panaszaikat, vagy kérdéseiket.

életmód 
Klub

Február 14.-én tartottuk az Életmód klub 2. 
klubfoglalkozását. A gyülésen Juszku Gábor 
előadásában ZÁHONY-PORT Égészség tervével 
ismertük meg, majd az éves klubprogram ösz-
szeállításához gyüjtöttünk ötleteket, javaslato-
kat.  

A kor követelményeinek teljes mértékben megfelelő vil-
lástargoncák OPS Kezelő-jelenlétérzékelővel, SAS Aktív 
Vezérlésű Stabilizátorral,  hátsótengely-stabilizáló, kor-
mányszinkronizáló, oszlopdöntés-határoló, automatikus 
villaszintező és villaleengedés-gátló egységgel van felsze-
relve. Így a biztonságos munkavégzés, illetve a gép kapa-
citásának optimális kihasználása maximálisan biztosított.

A Toyota targoncák OTC kiegészítő csomaggal érkeztek. 
Azaz 6 irányban állítható, oldaltámasszal ellátott, kényel-
mes ORS vezetőülés automata biztonsági derékövvel, állít-
ható dőlésszögű kormányoszloppal, kisméretű kormány-
kerék kormánygombbal.
Mindkét oldalon széles, alacsony fellépő, rendkívül tágas 
lábtér került kialakításra az egésznapos kényelmes mun-
kavégzés biztosítása érdekében.

A targoncák új funkcióit, üzemeltetési előírásait a TOYO-
TA Anyagmozgatás Magyarország Kft. szakemberei mu-
tatták be a Záhony-500-as dolgozóinak. 
A berendezéseket örömmel fogadták a Port-os dolgozók. 
„Megbízható a Toyota, jó vele dolgozni, csak legyen rá elég 
munka” – mondta az egyik gépkezelőnk.

beüzemeltéK az új toyota 
targoncáKat

 Beüzemelésre kerültek az Új Széchenyi Terv 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-
3.2.1-11-2012-0021 számú pályázatunk kereté-
ben beszerzett TOYOTA 02-8FDF20 hidrodina-
mikus hajtású homlokvillás dizel targoncák.

Az oktatás során nagy sikert arattak a  GOP-3.2.1-11-2012-0021 
számú pályázat keretében beszerzett targoncákAz „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód 
programok megvalósí-
tása a ZÁHONY-PORT 
Zrt-nél” pályázat kötelező 
elemeként elkészült, ZÁ-
HONY-PORT Zrt. Egész-
ség terve. 

Az Egészségterv minél szé-
lesebb körben történő is-
mertetése céljából az Élet-

mód klub 2. foglalkozásán  
is kivetítettük az anyagot. 
hiszen sok érdekes adat, 
gondolatébresztő informá-
ció került napvilágra a fel-
dolgozás során. 

A klub tagsága az anyag 
megismerése után, sok ér-
tékes javaslattal járult hozzá 
az Egészség terv stratégiai 
pontjainak kidolgozásához.
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  Sajnos most közvetlen kol-
legánk gyermekének laká-
sában történt gázrobbanás. 
Hajdu László négygyerme-
kes családapa Budapesten 
élő gyermekének lakása 
dőlt félig romba. Az anyagi 
kár mellett személyi sérü-
lés is történt. Hajdu Patrik 
teste több mint 50%-ban 
megégett. A robbanás után 
a percekkel helyszínre ér-
kező mentők a Szent István 
korház intenzív osztályára 
szállították, ahol azonnal 
egy öt órás életmentő mű-
téten esett át. A műtét után 
pedig mesterséges komába 
altattak Patrikot, hogy fáj-
dalmait elviselhetőbbé te-
gyék. 

Az életveszély még nem 
múlt el, több fájdalmas 
műtét vár még kollegánk 
gyermekére. A műtétjei 
ütemezését hátráltatja, 
hogy ebben az időszakban 
vérhiány van a transzfúziós 
állomásokon. Ezért azzal 
a kéréssel fordult hozzánk 
Hajdu László kollegánk, 
hogy rendkívüli véradás 
szervezésével segítsük gyer-
meke gyógyulását.

Ezért ZÁHONY-PORT 
kollektívája, 

2013 február 22-én 
pénteken 8.00-12.00-ig,

a VOKE Művelődési Ház 
és Könyvtárban 

rendkívüli véradást 
szervez 

Hajdu Patrik életmentő 
műtétjeinek segítésére.

Kérünk minden vasutas és 
Rail Cargos kollegát, hogy 
csatlakozzon hozzánk, 
nyújtsa kezét, s segítsen 
Patriknak, hogy súlyos sé-
rüléseiből minél hamarabb 
felépüljön.

A véradásra személyiga-
zolványát, lakcím- és TAJ 
kártyáját kell magával vinni 
a véradónak. A transzfú-
ziós állomás orvosai kér-
ték, hogy a véradás előtt 
alaposan reggelizzen meg 
mindenki és már napokkal 
előtte sok vizet fogyasszon 
a véradó, a sikeres véradás 
biztosítása érdekében.

Irányított véradás, 
Hajdu PatrIK részére!

gyümölcsnaP 
a ZÁHONY-PORT Zrt. ÉLETMÓD pályázat 
keretében
A ZÁHONY-PORT Zrt. az Új Széchenyi Terv Társadal-
mi Megújulás Operatív Program támogatási rendsze-
réhez „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok megvalósítása a ZÁHONY-PORT Zrt-nél” 
címmel TÁMOP-6.1.2-11/1 -2012-0086 jelű pályázatot 
nyert. 
A pályázat keretében társaságunk dolgozói részére gyü-
mölcsnapot hirdet! 

A gyümölcsnap keretében kedvezményes gyümölcsvá-
sárlásra nyílik lehetőség, melynek keretében minden ZÁ-
HONY-PORT Zrt. dolgozója narancsot vásárolhat, ked-
vezményes áron. 

Akiket érdekel az Egészség Nap keretében meghirdetett 
Gyümölcs nap akció, az a területvezetőknél jelentkezhet, a 
2 kg -os csomagok megvásárlására.

Minden dolgozó maximum két csomagot megvásárolhat. 
Egy csomag ( 2 kg) dolgozói térítési díja :                 250.Ft. 
Két csomag ( 4 kg) esetén a dolgozói térítés díja:     500.Ft.

A térítési díjakat a jelentkezéskor kell leróni.
Jelentkezi :
- Záhony Vegyianyag munkaterületen Petrika József,
- Záhony 500-as munkaterületen Tóth Tibor,
- Eperjeske átrakó munkaterületen Pócsik Attila,
- Komoró munkaterületeken pedig Dajka Sándor területi 
vezetőknél lehet.
Záhony Központban Szekeres István gyűjti a jelentkezése-
ket.
Jelentkezési határidő: 2013. február 19. –én 16.00-ig.
A gyümölcsök előre kicsomagolt egységekben, 2013. feb-
ruár 21-én és 2013. február 22-én kerülnek kiszállításra a 
területekre. 
Átvétel a területi vezetők által megadott helyen, s módon 
lehetséges.

Szekeres István  projektmenedzser

A fűtési időszakban folyamatosan hallunk hí-
reket a szénmonoxid mérgezésekről, családi 
házakat, életeket romba döntő gázrobbanások-
ról. Amikor idegennel történik ilyesmi, akkor 
is megrázóak ezek a hírek. Azonban amikor a 
közvetlen környezetünkben, az ismerőseinkkel 
történik ilyesmi, akkor gondolkozunk el csak 
igazán azon, hogy akár velünk is törtéhet ilyen 
baleset.
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A látogatás programja sze-
rint először a résztvevők 
ZÁHONY-PORT vezeté-
sével találkoztak, ahol egy 
másfélórás prezentáció és 
kötetlen beszélgetés kere-
tében ismerhették meg tár-
saságunkat, a problémákat 
illetve a stratégiai javasla-
tokat.

Az ismerkedést követően 
a résztvevők egy körzet-
látogatáson vettek részt, 
amely során érintettek va-
lamennyi telephelyünket, 
illetve azon kívül Eperjes-
ke Rendező pályaudvart. 
A körzetlátogatás Eperjes-

ke Átrakó pályaudvaron 
lett megszakítva egy rövid 
dolgozói fórummal, ahol a 
dolgozók képviselőjének 
lehetősége volt az elnök 
asszony irányába kérdése-
ket megfogalmazni.

A fórumon három kérdés 
hangzott el:

- ZÁHONY-PORT helye 
és szerepe a MÁV jövő-
beli szervezetében?

- Társaságunk bevételeit 
piaci alapon működik. 
Bevételeit egy nagyon 
erős konkurencia jelen-

létében próbálja folyama-
tosan növelni.  Eredmé-
nyességünkön javítana, 
ha egyes szolgáltatásokat 
szintén külső piacról meg-
rendelhetnénk és nem len-
nénk kötelesek a MÁV 
Csoporttól megrendelni.

- Sok esetben érzik mun-
kavállalóink, hogy amikor 
negatív intézkedések tör-
ténnek, akkor vasutasok-
ként tekintik őket, viszont 
pozitív dologban már nem. 
Gondolok a Cargo eladá-
sából vasúti dolgozóknak 
kifizetett ösztönzőről. Az 
átrakás az árufuvarozás 
szerves része volt, munka-
vállalóink hosszú éveken 
ebben az üzletágban dol-
goztak. Sérelmesnek tart-
juk, hogy pontosan mi ma-
radtunk ki ebből a körből.

Az Elnök asszony vála-
szaiban elmondta, hogy 
ZÁHONY-PORT-nak biz-
tos helye van a MÁV jö-
vőbeli szervezetében, és 
számítanak a társaság tevé-
kenységére. 

Mint a délelőtti vezetői 
beszélgetések során is szó-
ba került, a MÁV Zrt. és a 
ZÁHONY-PORT számos 
helyen kapcsolódik egy-
máshoz mely kölcsönös 
előnyöket jelent mind-
két társaság működésére, 
ugyanakkor elkerülhetet-
len, hogy ezzel párhuzamo-
san néhány helyen mindkét 
fél áldozatokat is hozzon. 
A Cargo eladásából szár-
mazó ösztönzők kifizeté-
sében viszont a szakszer-
vezetekkel kell egyeztetni, 
az érintettek körét Ők hatá-
rozták meg.

A körzetlátogatás befejezé-
seként a résztvevők Komo-
ró állomástól egy speciális 
vasúti járművel jöttek visz-
sza Záhony állomásba. 

A program befejezéseként 
a résztvevők, Farkas József 
vezérigazgató mellett egy 
kerekasztal beszélgetésen 
vettek részt a körzetben 
működő logisztikai társa-
ság képviselőivel.

Juszku Gábor

elnöK-vezérIgazgatóI 
látogatás 
záHony-Port-nál

  2013 február 12-én került sor az eredetileg janu-
árra tervezett MÁV elnök-vezérigazgatói illetve 
minisztériumi látogatásra. A látogaton vendé-
günk volt Dávid Ilona elnök-vezérigazgató, Sza-
bó István Lőrincz NFM Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztály főosztályvezető, Pál László általános 
vezérigazgató-helyettes, Nyíri András pályavas-
úti üzemeltetés vezetője és Rónai Péter ügyfél-
kapcsolat és értékesítés vezetője.

Dajka Sándor területvezető mutatta be 
Komoró Fatárolót  vendégeinknek

Eperjeske Átrakó TMK 
műhelyében megrendezett 

dolgozói fórumon


