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Budapest, 2017. november 16., csütörtök (MTI) 
  Sokszorosára nőhet a Magyarországra irányuló kínai kon-
ténerforgalom egy, a kínai-magyar logisztikai együttműkö-
dés fejlesztésére kötött megállapodásnak köszönhetően - kö-
zölte a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok 
Szövetsége (MLSZKSZ) csütörtökön az MTI-vel. 

    

A közlemény szerint az együttműködési megállapodást a kínai 
Hszian Nemzetközi Szárazföldi Kikötő Befektetési és Fejlesz-
tési Vállalat, a MLSZKSZ, a Mahart Container Center Kft., a 
CECZ csoporthoz tartozó GHIBLI Szállítmányozási Kft. és a 
ZÁHONY-PORT Zrt. írta alá. 

    A megállapodással az érintett felek a két ország közötti logisz-
tikai forgalom volumenének növelését és a szakmai kooperáci-
ót kívánják elősegíteni. A kínai befektető cég és a magyar felek 
gyakorlati lépésekkel igyekeznek segítséget nyújtani egymásnak 
a logisztikai együttműködés fejlesztésére, valamint létrehoznak 
egy üzleti információmegosztási mechanizmust és népszerűsítik 
egymást a hivatalos kommunikációban. Az aláírók abban is meg-
állapodtak, hogy segítik az üzleti utak, a delegációk rendszeres 
látogatásainak szervezését, amelyek során logisztikai promóciós 
eseményeket tartanak egymásnak, a területben rejlő lehetőségek 
jobb kiaknázása érdekében - írta a szövetség. 

    A közleményben emlékeztetnek, hogy az MLSZKSZ az idén 
augusztusban számolt be arról, hogy három magyar cég köz-
reműködésével elindult a kínai-magyar konténeres irányvonati 
forgalom, augusztusig közel 40 vonat és mintegy 1400 konténer 
érkezett három útvonalon Magyarországra. A szövetség szerint 
reális esély van arra, hogy a Kínából az Európai Unióba áramló 
áruforgalom jelentős részét regionális logisztikai központként 
Magyarország ossza szét a kelet-európai térségbe.

    

Az MLSZKSZ-t 2002-ben alapították annak érdekében, hogy 
segítsék a logisztikai szolgáltató központok hatékony együtt-
működését, elősegítsék a vonzáskörzetükben működő vállalko-
zások üzleti tevékenységét, növeljék versenyképességüket és új 
üzleti lehetőségeket teremtsenek. A szövetség a  magyar logisz-
tikai szolgáltató központok közel 90 százalékát fogja össze, tag-
sága 76 szervezetből áll, ezek árbevétele 2016-ban meghaladta a 
355 milliárd forintot - közölték.

MTI 

Gubik László vezérigazgató úrnak egy emlékplakettel köszönték meg 
a ZÁHONY-PORT Zrt. lehetőségeit bemutató ‚idegenvezetést’!

A ZÁHONY-PORT munkaterületeit bejárva, személyesen is 
megvizsgálták a konténerátrakás és tárolás feltételeit 

a Kínai Nemzetközi Szárazföldi Kikötő befektetői.

Sokszorosára nőhet a kínai-magyar 
konténerforgalom Záhonyban

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  

Budapesten került sor az együttműködési szerződés aláírására.
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Az 1949-ben alapított Közlekedéstudományi Egyesület önkén-
tes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos 
társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden termé-
szetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely 
érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kap-
csolódó tudományok iránt.
Az Egyesületnek közel 70 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó 
szervezet, vállalkozó) és mintegy 4.000 egyéni tagja van.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei alapszervezet Záhony 
központal működik. Jelenleg 44 tagja van. Elnöke Gubik Lász-
ló, titkára Gáncsos István. A KTE csoport a hármashatár lehető-
ségeit kihasználva, az Ukrán és a Szlovák vasutas kollegákkal 
tart jó munkakapcsolatot. Szakmai kirándulásokkal, sport és 
kultúrális programokkal fogja össze a csoporttagjait.

 

A közelmúltban a Szlovák vasutak Ágcsernyői telephelyén jár-
tak kollegáink. A területen üzemelő átrakási berendezéseket és 
a  javítóműhelyt nézték meg a látogatás során. Ezt követően egy 
baráti futballmérkőzéssel zárták a szakmai látogatást.

 A ZÁHONY-PORT Zrt. kiemelten fontosnak tartja, hogy a mun-
kaerőpiacra belépő fiataloknak megmutassa a térség munkalehe-
tőségeit. Ezért, a KTE szervezet nevében rendszeresen fogadunk 
diákcsoportokat a Nyíregyháza Egyetem, a Budapesti Műszaki 
Egyetem és a Soproni Egyetemről. 

A novemberben hozzánk látogató csoport kicsit más volt. A 
Nyírbátori Coloplast Hungary Kft. KTE tagjai látogattak el hoz-
zánk, egy csapatépító program keretében. A több mint 25 fős 
csapat Eperjeske Átrkó munkaterületünket tekintette meg. Sze-
rencsés volt a látogatás időpontja, mert mind a négy darupályán 
volt munka, és a Csúszdán is „megvárták” a csoportot az utolsó 
vagonok leütésével.

   
A KTE területei szervezeteinek titkárai tartottak Országos In-
tézőbizottsági Ülést Sopronban. A KTE szervezetünket Szeke-
res István képviselte. Az ülésen a KTE 2017 évi gazdálkodási, 
rendezvényszervezési programjának megvalósulását elemeztük. 
Majd a 2018 évi terveket és a nagyrendezvénytervet fogadtuk el. 
  Esti beszélgetés keretében pedig a KTE stratégiáját próbáltuk 
megfogalmazni a közetkező évek viszonylatában.

   Természetesen szakmai programokat is szerveztünk. Az Audi 
gyát motorösszeszerelő üzemébe  és a Soproni GYSEV és a Bé-
csi forgalomirányító központjába látogattunk el.

Sz.I.G.

Közlekedéstudományi 
Egyesület életéről

A záhonyi csoport Szlovákiában.

Látogasson el web oldalunkra:

www.zahony-port.hu

Nyírbátori Coloplast Kft. KTE csoportja.
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a munkavállalók és igényjogosult hozzátartozóik részére
a vasúti utazási igazolványok 2018. évi érvényesítéséről
a MÁV Zrt., MÁV- START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ 
Zrt., MÁV FKG Kft. ZÁHONY-PORT Zrt., és az RCH Zrt. 
munkavállalói részére 
A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét és a kedvez-
mény mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény és az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet sza-
bályozza.
  A rendelet kimondja, hogy a vasúti utazási igazolványokat 
évente érvényesíteni szükséges.
A 2017. november 1-jén érvényes vasúti utazási igazolvánnyal 
rendelkező munkavállalók és jogosult hozzátartozói igazolvá-
nyainak érvényesítéséhez szükséges – a MÁV-START Zrt. nyil-
vántartása alapján elkészült – Adatlapokat (munkavállaló és jo-
gosult hozzátartozók adatlapjai) a MÁV-START Zrt. postai úton 
juttatja el az érintettekhez. 
  Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatlaphoz mellékelt Ki-
töltési útmutatót, és az abban foglaltak alapján szíveskedjen 
az Adatlapot kitölteni, amennyiben az szükséges. Az útmutató 
tartalmazza, hogy adatváltozás esetén milyen igazoló dokumen-
tum bemutatása szükséges (kötelező) az érvényesítéshez.
  A kitöltött, aláírt Adatlapokat, valamint a módosult jogosult-
ságot igazoló dokumentumo(ka)t a MÁV Szolgáltató Központ 
Zrt. Humán Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban kell leadni, 
legkésőbb

2017. december 20-ig.

A munkáltató társaságok és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
között fennálló humán szolgáltatási szerződés alapján  az Adat-
lapokat  a Humán Szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban lát-
ják el munkáltatói záradékkal, e nélkül az Adatlap érvénytelen. 
A záradékolt Adatlapokat a Humán szolgáltatás továbbítja a 
MÁV-START Zrt. Menetkedvezményi szakterületének (továb-
biakban: MÁV-START MK).

Az Adatlapon lévő hozzájárulás aláírásával az érvényesítés díja 
(1250 Ft/utazási igazolvány) a december havi bérszámfejtés-
kor kerül levonásra. Amennyiben december hónapban nem kap 
járandóságot a munkavállaló (pl. fizetés nélküli szabadságon 
lévő), úgy az Adatlapokhoz mellékelni kell az érvényesítési díj 
befizetését igazoló bizonylatokat.

Az érvényesítéshez megkapott Adatlap kitöltése helyett, az arra 
rendszeresített nyomtatványon új igazolványt kell igényelni az 
alábbi esetben:
• névváltozás (csak a névváltozással érintett igazolványt kell 
lecserélni), 
•kocsi osztály változás esetén 

Az 57/2009 KHEM rendelet szerint a betöltött 25 év (napra pon-
tosan) munkaviszony szükséges  az 1. kocsi osztályú jogosult-
ság megszerzéséhez. 
Igénylés csak abban az esetben történhet 2017. évben, ha már 
ebben az évben megvan a betöltött 25 év folyamatos  munka-
viszony.

Azon munkavállaló, aki 2017. november 1-jén rendelkezett ér-
vényes vasúti utazási igazolvánnyal, de 2017. december 5-ig 
nem kapja kézhez az érvényesítéshez szükséges Adatlapot, az a 
pótlást közvetlenül a MÁV-START MK-tól kérheti.

Azok a munkavállalók, akik az Adatlapokat nem adták le időben 
az érvényesítést személyesen intézhetik 2018.01.02-tól munkál-
tató záradékolás és befizetés után a  MÁV-START MK –nál.

Személyes ügyintézésre a 1087 Budapest, Kerepesi u. 1-5. szám 
alatt a 2. emelet  246-247 irodákban van lehetőség, az alábbi 
nyitvatartási időben:
 hétfő – csütörtök  8 00 – 14 00
 péntek    8 00 – 12 00
Telefonszám:  01/23-55; 01/24-68; 01/13-83

A vasúti utazási igazolványok elektronikus érvényesítését 2018. 
év januárjában végzi el a MÁV-START Zrt., amelyről vasúti 
utazási igazolványonként postai úton értesítést küld a munka-
vállalók részére. Az értesítés nyugtaként szolgál az érvényesíté-
si díj megfizetéséről, illetve igazolja a rajta feltüntetett igazol-
vány érvényesítésének megtörténtét. 
Felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy amennyiben a 18-
25 éves igényjogosult gyermekei jogosultságának igazolására  
2017. október 27-ig nem adott le érvényes iskolalátogatási iga-
zolást – az előzetes tájékoztatásnak megfelelően –  az érintett 
igazolványok letiltásra kerültek. Ezeknek az igazolványoknak 
az érvényesítésére Adatlapok már nem kerülnek kiküldésre, mi-
vel az igényjogosultságot nem igazolták időben. Amennyiben 
a jogszerző a jogosultságot később igazolja, akkor a jogszer-
zőnek az érvényesítést önállóan kell intéznie, a MÁV-START 
MK-tól közvetlenül kell megigényelnie a szükséges Adatlapot. 
Az érvényesítési díjat ebben az esetben egyéni befizetéssel kell 
teljesíteni, melyről a bizonylatot az Adatlaphoz kell csatolni. Az 
Adatlapot a munkáltatói záradékolást követően a MÁV-START 
MK-nál kell leadni. Az elektronikus érvényesítést a MÁV-
START Zrt. a többi érvényesítéssel azonos módon végzi.
A vasúti utazási igazolványok érvényesítésére és igénylésére 
vonatkozó eljárásrendet a munkáltató saját utasításban szabá-
lyozza munkavállalói és igényjogosult hozzátartozói vonatko-
zásában. 
Budapest, 2017. november 20.

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Humán Szolgáltatás

TÁJÉKOZTATÓ
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A lakossági flotta biztosítja a céges és a lakossági csoport között 
és a csoporton belüli korlátlan és ingyenes beszélgetés lehető-
ségét. Egy dolgozó maximum 5 mobilszámot igényelmet a flot-
tán belül. Az eddigi bruttó 16 Ft-os percdíj és 500 Mb internet 
szolgáltatást tartalmazó csomag helyett a Vodafone szolgáltató  
három verzióból álló csomagot kínal a lakossági flotta tagjainak. 
A csomagok lefedik a különböző mobiltelefonálási szokásakkal 
rendelkező előfizetők igényeit. 

A MINI FLOTTA csomag, a kevesett beszélő előfizetőket 
célozza. A flottán belül - mint a lakossági, mint a céges összes 
mobilelőfizetéssel - továbbra is térítésmentesen lehet beszélni.  
Kifelé 50 perc, másodperc alapú elszámolással ingyenes. Ezen 
felül pedig bruttó 15 Ft/perc másodperc alapú díj ellenében be-
szélhet. Minimális 200 Mb internetadatforgalom az emailok 
olvasásására elég.

A PLUSZ FLOTTA csomag, alapdíja egy kevéssel több a mos-
tani flotta alapdíjánál. 400 Ft/hó-val kell magasabb alapdíjat fi-
zetni, annak az előfizetőnek aki ezt a csomagot válassza. 

Mit kapunk ezért a díjtöbbletért?

  A teljes Vodafone hálózaton belül ingyen beszélhetünk perc-
megkötés nélkül. Tehát nem csak a flottán belül, hanem minden 
Vodafonossal korlátlanul cseveghetünk. Más mobilszolgáltató 
felé 150 perc ingyenes telefonálási lehetőség áll rendelkezé-
sünkre. Amennyiben ezt is tullépnénk, úgy bruttó 10 Ft/perc 
díjon beszélhetünk más szolgáltatók hálózatán, természetesen 
másodperc alapon.

   Az internet hozzáférés 1 GB/hónap keretig áll rendelkezésünk-
re. Ez már bőven elég az e-mailok, a Facebook és időnkénti in-
ternetezésre. Ezen szolgáltatások figyelembe vételével már nem 

is sok a plusz 400 Ft havonta, az alapdíjba, amennyiben va-
laki többett szeret beszélni, és a mobil internetet is használja, 
példáúl utazáskor.

KORLÁTLAN FLOTTA 
csomag, a Vodafone RED 
csomaggal közel azonos 
szolgáltatásokat nyújt csak 
kedvezőbb áron. Korlátlan 
beszélgetés minden Magyar 
szolgáltató mobilhálózatás, 1 
Gb Internet és kedvező SMS 
díj. 
Ezen felül 20.000 Ft kedvez-
mény új készülék vásárlása 
esetén a kiválasztott mobil-
készülék árából. Így nem 
csak a telefonálás korlátlan, 
hanem a készülék vásárlási 
keretrünk is megnövekedhet.

Sz.I.G

ZÁHONY-PORT Lakossági 
Mobilflotta

ZÁHONY-PORT Zrt. munkaterületei és ügyfelei közötti 
folyamatos kapcsolattartást érdekében Vodafone mobilflot-
tát üzemeltett. A  „CÉGES” flottához dolgozóink is csatla-
kozhatnak a „Lakossági Mobilflotta” segítségével.

Látogasson el web oldalunkra:

www.zahony-port.hu


