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A Transrussia Fuvarozási,
szállítmányozási és logisztikai kiállításon

A teljes fuvarozási paletta képviseltette magát,
főleg a kelet-európai vasutak és logisztikai szolgáltatók ( elsősorban a
volt szovjet tagállamok
vasútjai és fuvaroztatói), de jelen voltak saját
kiállítási standokkal a
lengyel, cseh, szlovák és
német vasutak is, illetve
az európai és távol-keleti
tengeri kikötők képviselői.

vezérigazgatója valamint
több nemzetközi fuvarozási szervezet prominens
képviselője, előzetesen
egyeztetett találozók során tárgyaltunk az alábbi
cégekkel:

- RZD Logisztika (Tulajdonos a Far East Land
Bridge cégben)
- Alexander Baskakov
Konténerfuvarozási osztály vezetője
- Makszilog
A kiállítás megnyitó ün- - Roman.V. Szobolev
nepsége után, melyen Vasúti szállítási Osztály
beszédet mondott többek vezető
között az Orosz Föderá- - LOGOPROM HK
ció közlekedési minisz- - Igor Vlagyimirovics
tere és az orosz vasutak Pankovszkij Vasúti fuva1. oldal

Bemutatkozó látogatást
tettünk
az
alábbi cégek
standjain,
ismertetve
ZáhonyPort Zrt lehetőségeit,
felajánlva
szolgáltatásainkat
a jövőbeni
együttmű- Farkas József Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója
ködési le- több orosz szállítmányozót is felkeresett a kiállításon,
hogy bemutassa társaságunk szolgáltatásait
hetőségek

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
Ezen időpontban lehetőség van arra, hogy dolgozóink
személyes találkozó keretében mondják el társaságunkkal
kapcsolatos véleményüket, esetleges magán jellegű
panaszaikat, vagy kérdéseiket.

ZÁHONY-PORT Marketing

2013. május 06.

Aquapark
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belépő

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. 100 darab
Aquapark belépőt vásárolt dolgozói részére!
A „Spórolj.eu”kupon akció lehetőségeit kihasználva a
http://www.zahony-port.hu/hirmondo/2013/aquaparkok.pdf
web oldalon található aquaparkokba, termál és wellness fürdőkbe igényelhetnek dolgozóink térítésmentesen belépő kuponokat.
Egy teljes árú felnőtt napijegy megvásárlásával, egy kupon fejében, a második jegy ingyenes. A felhasználás előtt a pénztárban
jelezni kell, hogy kuponnal kívánunk fizetni.
A kuponok 2013. május 1 – tól 2013 szeptember 30-ig használhatók fel.

Minden társaságunknál dolgozó munkavállaló egy kupont igényelhet, amellyel a pályázati kiírás értelmében 2013.szeptember
30-ig, a felhasznált teljes árú jegy leadásával el kell számolnia.
Ezért kérjük, hogy a jegyeket őrizzék meg, s a felhasználást követően azonnal adják le a Záhony-Port Zrt. humánpartner szervezeténél.
A jegy leadásának elmulasztása esetén a pályázati kiírás értelmében, az igénylőnek a jegy önköltségi árát be kell fizetni.
A jegyeket aláírás ellenében, az igénylés sorrendjében a ZáhonyPort Zrt. Humánpartner szervezeténél lehet átvenni.
Mindenkinek kellemes és aktív pihenést kívánunk!
Záhony-Port Zrt.

A

szabadságra vonatkozó

új törvényi szabályozás
A szabadságra vonatkozó új
szabályok (Mt. 115-131.§ illetve 133.§) 2013. január 1-én
léptek hatályba.
A munkavállalót megillető különféle szabadságok:
- a szabadság (alap-és pótszabadság)
- a fizetés nélküli szabadság
- a betegszabadság
A szabadság a munkavállalót a
munkában töltött idő alapján,
minden naptári évben megillető pihenőidő.
A szabadságra való jogosultság a tárgyévben munkában
töltött idő alapján jár, így a
törvény új szellemisége nem
tartja indokoltnak, hogy olyan
időtartamra kelljen szabadságot biztosítani, amikor munkavégzés nem történik.
Ezért ha a munkavállaló naptári évenként 30 napot meghaladóan (összeszámítottan)
keresőképtelen volt, a 31.naptól a keresőképtelen időszakra
szabadság már nem illeti meg.
Tehát előfordulhat, hogy az
adott évre megállapított szabadság a kieső idők miatt
csökken.
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Példa:
A munkavállalónak a tárgyévben 27 munkanap szabadság
jár (alap: 20 munkanap; életkor alapján pótszabadság: 5
munkanap; gyermeke után járó
pótszabadság: 2 munkanap). A
munkavállaló a tárgyév április
1-30. valamint június 1-30.
között keresőképtelen.
Hány munkanap szabadság
adható ki számára?
A munkavállaló 30 + 30 napot,
összesen az évben 60 napot
volt keresőképtelen állományban. Mivel a jogszabály alapján csak az első 30 nap számít
munkában töltött időnek, és a
keresőképtelen időszakok ös�szeadódnak, az efölötti rés�szel, vagyis 30 nappal csökken
a jogosultsági idő.
Azaz a szabadságnapokat arányosan csökkenteni szükséges:
27 – /(27/365)*30/= 25 munkanap
Humán szervezet
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG
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

2013.április 23.

Vasutasnap Záhonyban
Ebben az évben is Záhonyban kerül megszervezésre a regionális vasutasnapi rendezvény. A 63. Vasutasnap megszervezése beindult. A programok még
most formálódnak, de a központi étkezésre szóló
igénylőlap már megjelent. A lapot Hírmondónk mellékleteként csatoljuk!

Záhony-Port Zrt. megszervezi Főiskolások
a kispályás labdarúgó
bajnokságát.

üzemlátogatáson

1./ A bajnokság célja: Rendszeres sportolási lehetőség ZáhonyPort Zrt. dolgozói részére.
2./ A bajnokság helye és időpontja: ZVSC gyakorló pálya.
május – június – július hónapokban 1-1 alkalom.
3./ A bajnokság rendezője: Záhony-Port Zrt sport bizottsága.
A versenybíróság tagjai: Vasas János, Pokol Zsolt, Gubik
László
4./ Nevezési feltételek:
A bajnokságra nevező csapatok vállalják, hogy mindhárom fordulóba részt vesznek. Egy csapatban a pályán maximum 2 aktív
igazolt játékos szerepelhet.
Nevezési díj nincs!
6./ Nevezési határidő:
A csapatok névsorának leadási ideje 2013. május 13-ig!
8./ Helyezések eldöntése: a bajnokság a benevezett csapatok
létszámától függően kerül lebonyolításra.
9./ Díjazás: Minden csapat díjazásban részesül.
10./Egyebek:
- a bajnoksággal kapcsolatosan bővebb információt Vasas
Jánostól lehet kérni- személyesen, vagy telefonon a ( 34-70
vasútüzemi számon) !
- Az esetleges sérülésekért a szervezőket semmiféle felelősség
nem terheli.
- A mérkőzéseken mindenki csak saját felelősségére vesz
részt, ezt a nevezéssel együtt mindenki tudomásul veszi!
Mindenkinek jó sportolást és kellemes szabadidő eltöltést
kivánnak Záhony-Port Zrt. vezetése!
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A hagyományoknak megfelelően, ebben az évben is főiskolások látogattak Záhony-Port
Zrt munkaterületeire. A közel
húsz fős logisztikai és műszaki
szakon tanuló másodéves hallgatók először egy rövid bemutatót hallgattak meg társaságunk feladatairól, felépítéséről
és a munkaterületeken folyó
átrakási
tevékenységekről.
Ezt követően pedig körzetlátogatás keretében megtekintették Záhony-Port frekventált
munkaterületeit.
Elsőként a záhonyi Vegyianyag
átfejtőbe látogattak el a hallgatók. Itt Petrika József előadásában megismerkedtek a vegyi
anyag ürítési technológiával, a
vagonvonszoló berendezéssel
és a „kétéltű” traktorunkkal
is megtekintették munka közben.
A tartályos áruk átfejtésének
teljes vertikumát feltérképezendő, második állomásunk a
Komoró olajtelep volt. Józsa
László telepvezető kalauzolásában az átfejtő berendezés,

a nagynyomású gőz melegítő
technológiákat és a kazánházat tekintették meg a diákok. A
harmadik megálló Eperjeske
átrakó volt. Itt a darus átrakó
területet, a különböző megfogó berendezéseket tekintették
meg, majd a csúszdán volt
szerencsénk egy vagonürítést
megtekinteni. A látvány és a
por okozta sok feldolgozása
után a hallgatók sok kérdéssel fordultak a területen lévő
szakemberek felé. Zárásként
a Záhony-500-as munkaterületre látogattunk. Itt a közvám
raktárban az új targoncáink
gyors mozgása, ügyessége ejtette ámulatba a hallgatókat.
Pozitívan értékelte Kovács
Zoltán főiskolai tanár az üzemlátogatást. -„Az iskolapadban
tanult logisztikai fogalmak,
berendezések, így az életszerű
környezetben is megvizsgálva
adnak teljes képet a hallgatók
számára!” – monda az üzemlátogatás végén!
Sz.I.G.
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