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Megrendelői

visszajelzések

ZÁHONY-PORT elsődleges feladata, hogy az
ukrán-magyar határon az áruforgalom zavartalan áramlását biztosítsa. Az áruösszetétel, a
szállítmányozói igények és a minőségi követelmények miatt ez nem is kis feladat. Tovább
nehezíti a megfelelést, hogy a társaságunk tulajdonosa a MÁV Zrt. megköveteli tőlünk a nyereséges működést.
Ezen követelményeknek - a 2012 év eredményeket figyelembe véve,- megfeleltünk. Erre ékes bizonyíték lehet az
Express-Interfracht Hungaria Nemzetközi Szállítmányozó Kft. logisztikai igazgatójának, dipl. ing. Seprenyi Imrének, az egyik legnagyobb megrendelőnk köszönő levele,
amelyet most továbbítunk ZÁHONY-PORT dolgozói kollektívája felé:

„ 2012. évben Linz rendeltetésű vasérc mennyisége normálon több mint 700 000 tonna volt! Meggyőződésem, hogy az
összehangolt –lényegében hibátlanul működő- tevékenységünknek köszönhető, hogy a megbízó részéről nem kaptunk
negatív kritikát.
Mind az átrakás ütemezése, szervezése, mind a normál továbbítás példa értékű a kiélezett piaci versenyben, hiszen a
konkurens „útvonal” folyamatosan keresi a hibákat, ezáltal
is próbálva újra átterelni a forgalmat!
Minden kollégának köszönet az elmúlt időszakban nyújtott
tevékenységéért, remélve, hogy még évekig tudunk ilyen kellemes dolgokról beszélni az osztrák vasérc forgalommal kapcsolatban!
Üdvözlettel,
dipl. ing. Seprenyi Imre
dipl. ing. Seprenyi
logisztikai igazgató
Imre
Express-Interfracht Hungaria
logisztikai igazgató Nemzetközi Szállítmányozási Kft.”
Express-Interfracht
Hungaria
Nemzetközi Szállítmányozási Kft.”
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Elfogadták Záhony-Port
2013. évi tervét

A MÁV Zrt. Igazgatósága 2013. december 14-én tárgyalta és elfogadta Záhony-Port Zrt. 2013. évi üzleti
tervét. Társaságunkat az Igazgatósági ülésen Farkas
József vezérigazgató és Dicső István vezető kontroller
képviselte.
Vezérigazgató a terv ismertetésekor elmondta, hogy ZÁHONY-PORT Zrt. menedzsmentje 2011. és 2012. évben
megteremtette egy eredményesen működő társaság személyi, műszaki és pénzügyi hátterét. A Társaság a jelenlegi
létszámával és infrastruktúrájával folyamatosan biztosítani tudja a határátmenetben a széles-normál nyomtávváltásból eredő rakodási, logisztikai és szállítmányozási feladatok zavartalan ellátását.
A Társaság célja a 2013-2016. közötti időszakra a Tulajdonosi elvárásokkal összhangban egy olyan piaci viszonyok
között működő, eredményes vállalkozás működtetése,
amely a tevékenységéből eredő pozitív hatások révén növeli a MÁV Zrt. pályahálózat-működtetési tevékenységének PHD bevételeit, ezzel javítva eredményét is.
A Társaság 2013. évre 83 MFt adózás előtti eredményt
tervez. A rakodási teljesítményeiben 2013. évben a bázis időszakhoz képest 5 %-os csökkenést tervez a Dunaújvárosba irányuló „P”-érc forgalmában jelentkező piaci
bizonytalanság miatt. Az egyéb logisztikai szolgáltatások,
a szállítmányozás és a vasútvállalati tevékenység tervezett
volumene pedig közel bázis szinten került megtervezésre.
A Társaság a tervezett teljesítményeit 2013. évben a jelenlegi létszámmal kívánja megvalósítani.
A 2013. évi terv alapján a VBKJ összege 305 ezer Ft/fő/
évre növekszik és ezen felül 60 ezer Ft/fő/év Erzsébetutalvány jár minden dolgozónak.
A Társaságnak 2012. évben a saját beruházási forrásai
mellett GOP 3.2.11. pályázati forrás elnyerésével sikerült
a mobil rakodógép parkját megújítani a 7 db targonca és
egy forgó rakodó vásárlásával. 2013. évben a Társaság elkezdi a MÁV Zrt.-vel közösen a kötöttpályás daruinak a
rehabilitációs programját.
A program keretében a Társaság 2013. évben a saját tulajdonában lévő bakdaruk közül 4 db felújítását tervezi az
„A”, „B” és „D” darupályán, illetve a MÁV Zrt. a tulajdonában lévő, elsősorban konténerek és nagy tömegű áruk
átrakását végző „C” darupályán lévő daruk felújítását fogja elvégezni.
A Társaság a 300 MFt-os tagi kölcsönének utolsó részleteit 2013. február hónapban kifizeti és azzal számol, hogy
ezt követően nem lesz szüksége finanszírozási hitelre.
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Életmód
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tábor

„Ilyen nem volt az utóbbi harminc évben…”,
„Csodálatos helyeken jártunk…”, „Köszönjük a
ZÁHONY-PORT –nak ezt a kirándulást. A szállás, az ellátás és a program nagyon jó volt…”.
Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások hangzottak el az „Életmód tábor” utolsó esti vacsorája
során, ahol a munkaterületek képviseletében
egy-egy fő résztvevő mondott pohárköszöntőt.
Talán ezek a mondatok azok a visszajelzések,
amelyek hűen tükrözik, hogy az „Életmód Tábor” sikeres volt és a csapatépítő, szemléletformáló célkitűzéseit elérte.

Telkibányai kilátónál az „Életmód tábor” résztvevői

Az Új Széchenyi terv keretében kiírt „Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmód
programok megvalósítása a
ZÁHONY-PORT
Zrt-nél”
című,
TÁMOP-6.1.2-11/1
-2012-0086 jelű pályázat keretében ZÁHONY-PORT Zrt.
„Életmód Tábor”-t szervezett.
A táborban az üzemeltetési
és a műszaki területekről 30
fő kiemelkedő munkát végző
dolgozó került a területvezetők által kijelölésre, ezzel
is megköszönve egész éves
munkájukat. Eperjeskéről 18
fő, Komoró munkaterületekről 4 fő, Vegyianyag munkaterületről 2 fő, Záhony 500-as
munkaterületről 2 fő, TMK

–ból 2 fő és a Raktárnok hölgyek közül 2 fő vett részt a kiránduláson.

szemével nézve „hegyeket”
jártuk körbe. Megtekintettük
a település nevezetességeit, a
kopjafa temetőt, a kápolnát,
az aranygombos templomot
és a kilátót. A több mint hat
kilométer hosszú „hegyi” túra
után kellemesen elfáradva érkeztünk vissza a fogadóba.
Délután ismét a wellness részlegé volt a fő szerep. Szaunáztunk, úsztunk és a jacuzzi
is folyamatosan tele volt. Néhányan a fogadó különleges
szolgáltatásai közé tartozó
hidromasszázs szolgáltatását
is kipróbálták.
Este egy különleges vacsorával zártuk a rendezvényt.
Aranygombos tálakat rendeltünk, amelyeken lévő frissen
sült húsok, sajtok nagyon jól
kiegészítették a fogadó meglepetését, az esti borkóstolót.
A Tokaj hegyaljához tartozó
Mádról érkező Orosz Gábor
borászgazda, nagy szakértelemmel és jó hangulatot teremtve kínálta nemes és finom
borait.
A különböző „nedűk” kóstolását kihasználva elsőként
Hajdu László értékesítési- és
marketingvezető köszöntötte

a ZÁHONY-PORT nevében
a tábor résztvevőit, majd a
2012 –és évről, az elért eredményekről adott egy rövid tájékoztatást.
Ezután Simon Péter gazdasági- és kontrolling vezető
tolmácsolta Farkas József vezérigazgató üdvözletét, aki
egy vezérigazgatói értekezlet
elhúzódása miatt nem tudott
csatlakozni az esti rendezvényhez. Simon úr továbbá
tájékoztatta a tábor résztvevőit, hogy elfogadták a társaság
2013. évi tervét, illetve rövid
tájékoztatást adott a társaság
pénzügyi helyzetéről, a 2013as év terveiről.
A további borfajták kóstolóit
pedig arra használtuk fel, hogy
minden terület képviseletében
egy-egy résztvevő pohárköszöntő keretében elmondhatta
véleményét a táborról, a területen lévő dolgozók hangulatáról, problémáiról. Így a több
mint három óra hosszúra nyúló borkóstoló során élénk és
nagyon hasznos beszélgetések
alakultak ki a „fehér” asztalok
mellett.
Sz.I.G.

A tábor helyszínéül a
telkibányai
Aranygombos
wellness fogadót választottuk.
A babonás hiedelmekkel nem
törődve, december 13-án, 13órakor Záhony Állomásról indult a csoport és 16-órára mindenki el is foglalta a szállását.
Sőt, a legügyesebbek ekkorra
már a fogadó jacuzzy és úszó
medencéjébe fürödtek.
A következő napon gyalogtúrát szerveztünk. Egy helyi túravezető kalauzolásában a környező erdőket, alföldi ember

ZÁHONY-PORT Marketing

Az Aranygombos fogadó udvarán

2. oldal

III. évfolyam 01. szám

Megérkeztek
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Toyota

targoncák
Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-3.2.1-11-2012-0021 számú
pályázatunkat keretében 2012 év végén megérkeztek a Toyota villástargoncák a Záhony-500as terület kisgépes műhelyébe.

50% -os

érdeklődés

ZÁHONY-PORT Zrt. az
Életmód programok keretében Gyümölcsnapot
szervezett. A gyümölcsnapon társaságunk minden
dolgozója 4 kg kedvezményes áru mandarin vásárolhatott.
A vásárlásra a területvezetőknél történt jelentkezés
után december 18-án és 19én volt lehetőség. Így karácsony előtt mind a két műszak dolgozói - az utólagos
visszajelzések szerint- friss
és finom gyümölcshöz juthattak.

A GOP-3.2.1-11-2012-0021 számú pályázat keretében
beszerzett targoncák a Záhony-500-as műhelyében

A gumikerekes gépparkunk megújításának utolsó eleme
volt a 2 tonna teherbírású Toyota villástargoncák beszerzése. A hat darab nagyteljesítményű targonca a raklapos
áruk átrakásánal nyújt majd nagy segítséget a több mint
tízenkét éves Kamatsu tarkoncák mellett. A munkagépek
kiválasztásakor elsődleges szempont volt, hogy a vagonból
- vagonba történő raklapos áruk átrakás környezetbarát,
moder erőforrásokkal felszerelt targoncákkal történjen.
Sz. I. G
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Talán a lehetőség újdonsága vagy a pontatlan becslés
miatt kisebb volt a kollegák
érdeklődése a vártnál. Átlagosan minden második
dolgozó élt a felkínált lehetőséggel. Területenként a
jelentkezők száma a következő képet mutatja:

10%-os

Terület

18-án

Komoró Olaj

5

Komoró
Fatároló

11

10

Eperjeske
Üzemelők

48

41

Eperjeske
nappalos

7

Eperjeske
TMK

12

14

Zh 500-as

12

8

Központ

33

Vegyianyag

19-én

15

Az „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód
programok megvalósítása a
ZÁHONY-PORT Zrt-nél”
című pályázat keretében
tervezünk még 2013 évben
is gyümölcsnapot. Reméljük, hogy az előző alkalommal megszervezett pozitív
tapasztalatok miatt a továbbiakban nagyobb lesz
az érdeklődés kollegáink
részéről.

aktivitás

Remélhetőleg a karácsonyi szabadságolások, s
nem az érdektelenség az
oka, hogy az „Életmód pályázat” kötelező elemeként
megszerkesztett „Életmód
kérdőívet” a dolgozók 10
százaléka sem töltötte ki.
A közlekedési, az étkezési
és az egészségügyi szokásainkat feltérképező kérdőívet
név nélkül kell kitölteni a
www.zahony-port.hu/belso
web oldalon az „életmód
klub/életmód kérdőív” menüpont alatt. Az adatokra
statisztikai elemzések miatt
van szükség.

Személyenként nem akarjuk és nem is tudjuk elemezni a válaszokat.
Az eddig beküldött 39 kérdőívből 19 darabot a központban, s 20 darabot területen töltöttek ki.
A pályázat sikeres lebonyolítása érdekében arra kérem
a kollegákat, hogy aki még
nem töltötte ki az „Életmód
kérdőív” -et, az szánja rá azt
a néhány percet, s járuljon
hozzá az „Életmód” pályázat sikeréhez.
Sz.I.G.
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