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Üzemi Tanács képviselı választás 2011  

Eredményesen és zökkenı mentesen zárult a 2011. május 24-25-én tartott Zá-

hony-Port Zrt. üzemi tanács választás.  Köszönhetı ez annak is, hogy öt átrakó területen 

is leadhatták szavazataikat a Záhony-Port Zrt. jogi létszámába tartozó dolgozók. Eper-

jeske átrakó munkaterületen 6.00- 12.00-ig Pokol Csaba és Kocsi Zoltán,  Záhony-500-as 

munkaterületen Kovács Edit és Béres István és Záhony központban 8.00-tól 12.00-ig 

Sohajda Ferencné és Szántó József várta az érintett dolgozókat. A kisebb létszámú 

munkaterületeken, Záhony Vegyianyag átfejtıben 6.00-tól 7.00-ig, Komoró fatárolóban 

pedig 7.00-tól 8.00-ig Szekeres István mozgó urnával fogadta a szavazókat. 

A 444 fı választásra jogosult dolgozóból 308 fı szavazatott, ami 69 % -os részvételi arányt 

jelent. A leadott szavazatok közül 1 volt érvénytelen, egy fı pedig átvette a szavazólapot, s 

aztán nem adta le azt. Így az érvényes szavazatok száma 306 darab volt.  

A választási bizottság 2011. május 25.-én 12.15-kor kezdte meg a szavazatok összeszámlálá-

sát és 14.00-ra született meg a következı eredmény: 

Üzemi tanács tagjai: 

Dajka Sándor   VSZ 

Gyimesi Ferenc  VSZ 

Hadzsala József  VSZ 

Halász György  Egyéni 

Korbács Sándor   VSZ 

Mészáros Ottó  VSZ 

Péter Csabáné  VSZ 

Az üzemi tanács póttagjai: 

Dallos Márton  VSZ 

Jóni Attila   VDSzSz 

Simon Zoltán   VDSzSz 
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A leadott szavazatok alapján a VSZ a szavazatok 72 % -át kapta, míg a VDSzSz és az 

egyéni indulók 14-14% szavazaton szereztek. Az Üzemi Tanács választáson rendkívüli 

esemény nem történt. 

Gratulálunk a megválasztott Üzemi Tanács tagoknak. 

 

Szekeres István 
Üzemi Tanács  

Választási Bizottság elnöke 
 

Rövidhírek: 
 

Partnarlátogatások: 
 
ZÁHONY-PORT Zrt. vezetése továbbra is fontosnak tartja és kiemelt szerepet szán a kiemelt 

partnerekkel történı kapcsolattartásnak. Ennek szellemében Farkas József vezérigazgató úr a 

héten, Budapesten találkozott az ISD Dunaferr szállítmányozó cégének, az ISD Portolan Kft.-

nek az ügyvezetı igazgatójával Vaso Janicic úrral és kollégáival. A találkozón elhangzott, 

hogy Záhony-Port Zrt. továbbra és élvezi a Dunaferr bizalmát, szolgáltatásaink színvonalával, 

minıségével elégedettek, a továbbiakban is operatív egyeztetések fognak történni a várható 

szállítások kapcsán. 

 

Stratégia: 
 
Elkészült ZÁHONY-PORT Zrt. stratégiai terve, és a hozzá kapcsolódó elıterjesztések, ame-

lyeket véleményezés és jóváhagyás végett megküldtünk a MÁV Zrt. részére. 

A stratégiai koncepció nem egy külsı felek számára készített stratégiai anyag, hanem egy 

összefoglaló annak bemutatására, hogy jelenleg milyen gondokkal küzd a Társaság, és hogyan 

látja a kiutat egy eredményesen mőködı társaság kialakítására. Amennyiben a stratégiában (és 

a hozzá tartozó kiegészítı elıterjesztésekben) megfogalmazottak elfogadásra kerülnek, vagyis 

Társaságunk a Tulajdonos támogatását megkapja - megoldva ezzel a széles nyomtávú mozdo-

nyok kérdését is – akkor lehetıség nyílik egy, a befektetık elıtt vonzó Logisztikai Szolgáltató 

Központ kialakítására. 
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Érettségi és szakmai vizsgák 
 

Nyugodt körülmények között zajlottak le az érettségi vizsgák a Kandóban. Két nappali és egy 

esti tagozatos osztály több mint 90 érettségizı diákja van túl az írásbeli vizsgákon. A kötelezı 

érettségi vizsgatárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol illetve né-

met nyelv) mellett a választhatók között szerepelt a biológia, földrajz, közlekedési alapismere-

tek, informatika és a fizika. Aki a társadalomismeretet vagy a testnevelést választotta, majd a 

szóbeli vizsgák ideje alatt kell, hogy bizonyítson. 

Idıközben a szakmai vizsgák is elkezdıdtek a vasútüzemvitel-ellátó, a vámügyintézı és a lo-

gisztikai ügyintézı képzéseken. Az idén összesen 50 tanulónak kell helytállnia elıször az írás-

beli és a gyakorlati vizsgákon, majd a szóbelin.  

A szóbeli megmérettetésre június folyamán kerül sor. Mindenkinek eredményes felkészülést 

kívánunk! 

 

Záhony-Port Gyermeknapi rajzversenye 
 
Záhony-Port Zrt rajzversenyt hirdet dolgozói 15 évnél fiatalabb 

gyermekei részére. A rajzversenyre olyan rajzokat, festményeket 

várunk, amely a gyerekek szemszögébıl mutatja be az édesapa, 

édesanya munkahelyét, az átrakót, az átrakási berendezéseket. 

 

 

 A rajzokat Záhonyban, a központi 

épület III. emelet 302 szobájában 

lehet leadni. Minden rajzolót, egy 

csokival jutalmazunk. A beadott mes-

termunkákból virtuális kiállítást ren-

dezünk, a hamarosan induló intrane-

tes WEB felületünkön, ahol szavaz-

hatnak a rajzokra, s a legtöbb szava-

zatott kapott alkotást jutalmazzuk. 
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