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FELHÍVÁS 

A magánnyugdíj-pénztári tagoknak 2011. február 

28-ával megszőnt az a lehetısége, hogy 

nyilatkozattal tagjai maradhassanak a 

magánnyugdíj-pénztári rendszernek. Aki 2011. 

január 31-éig, illetve igazolási kérelem alapján 

(mely elfogadást nyert) február 28-ig nem 

nyilatkozott arról, hogy tagsági jogviszonyát 

fenntartja, annak tagsági jogviszonya 2011. március 1. napjával automatikusan 

megszőnt, és így visszakerült a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. A 

magánnyugdíj-pénztári tagság megszőnése esetén az állami nyugdíjrendszerbe 

történı visszalépéskor a kifizetınek, munkáltatónak nem keletkezik soron kívüli 

bejelentési, illetve változás-bejelentési kötelezettsége, de a 2011. március havi 1108-

as bevallásban a magánnyugdíj-pénztári tagsági jogviszonyban bekövetkezett 

változást jelenteni kell az állami adóhatóság részére. 

Kérjük azokat a munkavállalókat, akik nyilatkoztak az állami 

nyugdíjigazgatóságnak a magánnyugdíj-pénztári tagságuk fenntartásáról, és 

még nem adták le a bérszámfejtés részére a nyilatkozatot, hogy haladéktalanul 

tegyék meg! 

 

Kockázatelemzés a ZÁHONY-PORT-nál 

Megfelelve a nemzetközi és hazai trendeknek, 

valamint a tulajdonosi elvárásoknak, 

megkezdıdött a ZÁHONY-PORT Zrt.-nél az 

úgynevezett kockázatmenedzsment rendszer 

kiépítése. A projekt elsı lépéseként a 



 

 

menedzsment tagjai tájékoztatón vettek részt, ahol megismerhették a rendszer 

kiépítésének folyamatát, a használt fogalmakat, a MÁV részérıl a szervezeti hátteret 

és magát a célokat. A kiépítésben segítséget nyújtó trénerek ismertették azt a 70 

kockázati tényezıbıl álló listát, amelybıl 30 kulcskockázatot kellett társaságunkra 

vonatkozóan kiválasztani. A kockázati tényezık négy csoportba; a stratégiai, a 

megfelelıségi, a pénzügyi, és a mőködési csoportokba sorolhatók. A kétnapos 

vezetıi munka eredményeként társaságunkra vonatkozóan több mint 130 kockázati 

esemény lett definiálva, amelyek pontozása alapján több mint tíz MÁV vezérigazgatói 

szintre is kerül. A rendszer kiépítése valamennyi MÁV leányvállalatra nézve 

tulajdonosi elvárás és a kockázati események éves szintő rendszeres értékelését is 

magával vonja. 

Infokommunikációs látogatás Záhonyban 

Dékány Béla, a MÁV Zrt. Infokommunikációs 

Igazgatóságának vezetıje és munkatársai tettek 

kétnapos látogatást Záhonyban, amelynek 

keretében megismerkedtek Záhony Átrakó-

pályaudvaraival, az ott folyó logisztikai és 

szállítmányozási feladatokkal, illetve az ezek 

kiszolgáló információs hálózatokkal. A delegációt 

Juszku Ferenc, a Pályavasút képviselıje fogadta. Bemutatta Záhony vasúti 

infrastruktúráját, a pályaudvarokat és azok kocsirendezési, átrakási feladatait. Az 

elméleti bemutató után körzetlátogatásra került sor Farkas József vezetésével. Késı 

délután kezdıdött a MÁV Informatika Kft. szakmai bemutatója, amelyen  Balogh 

József – a záhonyi szervezet vezetıje – ismertette a logisztikai és szállítmányozási 

rendszer kiszolgálására kialakított informatikai hálózat hardveres és szoftveres 

sajátosságait. Bemutatta a ZAIR központokat, az ott keletkezett információáramlási 

útvonalat és a feldolgozás sajátosságait. Másnap a ZÁHONY-PORT Zrt. 

menedzsmentje kötetlen beszélgetés során tájékoztatást adott társaságunk átrakási 



 

 

és raktározási lehetıségeirıl, a vezetıség maga elé kitőzött céljairól és 

elképzeléseirıl. 

 

Új mikrohullámú sütık a melegedıkbe 

Március 18-án vezérigazgatói szemlére került sor az Eperjeske átrakó csúszda és a 

Záhony-500-as munkaterületein. A bejárás során társaságunk vezérigazgatója, 

Farkas József megállapította, hogy nincs minden nagyobb létszámú pihenıhelyen 

biztosítva a hőtı és a mikrohullámú sütı a dolgozók részére. A hiányosságok 

kiküszöbölésére a fenti területeken ezek a berendezések pótlásra kerültek. 

 

Üzemi Tanácsot választunk 

2011. március 23-án megtartotta alakuló ülését a ZÁHONY-PORT Zrt. Üzemi 

Tanácsának választási bizottsága, feladata az Üzemi Tanács választásának 

törvényes keretek között történı lebonyolítása. A választási bizottság hét fıbıl áll, 

elnöke Szekeres István, tagjai Béres István, Kovács Edit, Kocsi Zoltán, Pokol Csaba, 

Sohajda Ferencné és Szántó József.  

A választási bizottság alakuló ülésén a bizottsági tagok áttekintették a Munka 

Törvénykönyv Üzemi Tanács választásával kapcsolatos paragrafusait. Ennek 

értelmében: 

1.) A ZÁHONY-PORT Zrt.-nél hét fı üzemi tanácstagot kell választani 

2.) Az Üzemi Tanács tagjainak választására minden, a ZÁHONY-PORT Zrt.-nél 

munkaviszonyban álló munkavállaló jogosult 

3.) Üzemi tanácstaggá az a cselekvıképes munkavállaló választható, aki legalább 

hat hónapja munkaviszonyban áll a ZÁHONY-PORT Zrt.-nél  



 

 

4.) Nem választható üzemi tanácstaggá aki munkáltatói jogokat gyakorol, illetve 

munkáltató vezetıjének közeli hozzátartozója, továbbá, aki a választási bizottság 

tagja 

5.) Üzemi tanácstagságra jelöltet állíthatnak a ZÁHONY-PORT Zrt.-nél képviselettel 

rendelkezı szakszervezetek, illetve a választásra jogosult munkavállalók legalább tíz 

százaléka, ami társaságunk esetében 47 fı választásra jogosult munkavállalót jelent 

A választási bizottság a törvényes keretek között biztosított legkorábbi idıpontra, 

2011. május 24-re és 25-re tőzte ki az Üzemi Tanács megválasztásának idıpontját. 

A jelöltekre a szakszervezetek, illetve a munkavállalók ajánlása alapján, 2011. április 

28-án 15:00-ig lehet írásban leadni javaslatokat a választási bizottság tagjainál. 

      (forrás: Üzemi Tanács Választási Bizottság) 

Bérkompenzációs tárgyalás 

Simon Dezsı, a VSZ elnöke 2011. február 16-án levélben kezdeményezte a MÁV 

gazdasági társaságainál a 2011. évi személyi jövedelemadó változás miatt a 293 400 

Ft bruttó keresetnél kevesebbel rendelkezı munkavállalók keresetének 

kompenzálását. Az elnök úr levelére ZÁHONY-PORT újonnan kinevezett 

menedzsmentje válaszolt, melynek eredményeként 2011. március 22-én 

megkezdıdtek a bérkompenzációs tárgyalások. 

 


