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Munkavédelmi bejárás
A ZÁHONY-PORT Zrt. életében kiemelt értéket
képviselnek munkatársaink, az általuk képviselt
szakértelem és humánerıforrás. Védelmük és a
személyi
balesetek
fontosságú feladatunk,

megelızése
kiemelt
amelyet a megfelelı

minıségő védıfelszerelések alkalmazásával,
munkafolyamataink
elemzésével,
a
balesetveszélyes helyszínek feltárásával és azok
biztonságosabbá tételével valósítunk meg.
A Záhony-500-as és a Záhony Olajtelep munkaterületein októbert 28-án került
megszervezésre a második féléves munkavédelmi bejárás, amelyen dr. Kopp Miklós
vezérigazgató vezetésével Gubik László mőszaki vezetı, Illés Endre termelési
vezetı, Vasas János munkavédelmi megbízott és az aktuális terület vezetıi vettek
részt. A szemle elsı lépéseként a 2009. évi munkavédelmi bejárás jegyzıkönyvének
bejegyzéseit ellenırizték a szakemberek, ezt követıen érintésvédelmi hiányosságok,
a közlekedı utak hibái, az ideiglenes lépcsık átalakításai és javításai kerültek
megtekintésre, az észlelt problémák megszüntetésérıl dr. Kopp Miklós azonnali
hatállyal, még a helyszínen rendelkezett.
Ezúttal nem csupán a munkaterületek, hanem a pihenı és melegedı helyiségek is
nagyító alá kerültek, ezeken a területeken rendet és tisztaságot találtak a
szakemberek. Az itt talált apróbb, érintésvédelmi hiányosságokról vezérigazgató úr
szintén azonnal rendelkezett.
„A munkavédelmi bejárás során rendet, a munkafolyamatok betartását és a
munkavédelmi eszközök megfelelı használatát tapasztaltam” - foglalta össze Dr.
Kopp Miklós a szemle során szerzett tapasztalatait.

Szállítmányozás 2010
Idén ismét megrendezésre került a Magyar
Közlekedés Kiadó Szállítmányozás konferenciája,
a kétnapos rendezvény elsı napját dr. Kopp
Miklós vezérigazgató úr prezentációja zárta.
Elıadásában bemutatta az európai és az ázsiai
szállítási folyosók kapcsolódási pontjait, amelyben
kiemelt helyet tölt be Záhony, ezáltal a ZÁHONY-PORT. Ezeknél a távolságoknál,
szemben más szállítási módokkal a vasút igénybevételével jelentısen csökken a
fuvarozáshoz szükséges idı, amely nem elhanyagolható szempont, és tovább
növelheti az orosz és ukrán vasúti kapcsolatok erısödésével a Záhony felé érkezı
áruk mennyiségét.
Záhony térség tevékenységének igazi jelentısége a vasúti nyomtávváltásban rejlik, a
ZÁHONY-PORT tevékenységével Magyarországnak lehetısége van a közvetlen
kapcsolódásra a keleti vasútvállalatokhoz és az interkontinentális transzszibériai
vonalhoz,

valamint

az

Ázsia

és

Európa

közti

konténerforgalomba

való

bekapcsolódásra és fejlesztésére.
Prezentációjában részletesen bemutatta vállalatunk tevékenységét és eszközparkját.
További fejlesztési irányként a vontatási és raktározási szolgáltatások fejlesztését, a
Záhony körzetben létesülı ipari parkokba betelepülı cégek teljes körő kiszolgálását,
a kínai konténerforgalom kiszolgálását és a folyékony vegyi anyagokkal kapcsolatos
többlet szolgáltatások kialakítását jelölte meg.
Végül, de nem utolsó sorban bemutatta a ZÁHONY-PORT stratégiai partnereit,
akikkel a jövıben olyan szorosabb együttmőködést tervezünk, amelynek alapja a
minıségi kiszolgálás lehet.

A MÁV Csoport hírei

Új Belsı Ellenırzési fıosztályvezetı a MÁV-nál
Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója november 1-tıl Nádasy Zoltánt
nevezte ki a vasúttársaság Belsı Ellenırzési fıosztályvezetıjének – áll a vállalat
november 2-án kiadott sajtóközleményében. Az új vezetı felhatalmazást kap a belsı
ellenırzés rendszerének továbbfejlesztésére és az operatív ellenırzések
megszigorítására. Nádasy Zoltán, az új fıosztályvezetı feladata lesz egy kézben
összpontosítani és következetesen kivizsgálni minden olyan ügyet, amelyben
szakmai hiányosságok, mulasztások, szabálysértések gyanúja merülhet fel. Az
elnök-vezérigazgató olyan belsı rendszer bevezetését várja el az új
fıosztályvezetıtıl, amelynek segítségével a jövıben a minimumra lehet szorítani a
mulasztások és szabálysértések kockázatát. Az új fıosztályvezetı szoros
együttmőködésben dolgozik majd a kormánybiztossal,
gazdálkodását vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottsággal.
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a

MÁV

(forrás: MÁV)
Színes hírek

Színházi elıadás Záhonyban
A záhonyi VOKE Mővelıdési Házban, 2010.
november 19-én, pénteken este 7 órától a ZORBA
Társulat bemutatja, a Kassai Thalia Színház
mővészeinek közremőködésével Marc Camoletti
„BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT” címő két felvonásos
fergeteges vígjátékát.
Jegyár: 2000 Ft, de csoportos jegy is váltható; 10 fı
felett a jegyár 1700 Ft.
Jegyek kaphatók a Mővelıdési Házban, bıvebb információ és jegyrendelés a 06-30564-8061-es telefonszámon!
(forrás: zahony.hu)

