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Eredményes volt
Társaságunk
I-VII. havi gazdálkodása
ZÁHONY-PORT Zrt. I-VII. havi gazdálkodása eredményes volt. Társaságunk teljesítette a 2013-as üzleti tervben meghatározott eredmény cél időarányos
részét. A beszámolási időszakban a mérleg szerinti
eredmény 21 millió Ft volt, amely 3 millió Ft-tal haladja meg a tervet.
A Társaságunk teljesítette a
létszámtervét is, a 2013. július
havi statisztikai záró létszám
396 fő, a statisztikai állományi
létszám 399 fő volt.
Az év elején a tagi hitel utolsó részleteit és annak kamatait
törlesztettük, a pénzügyi helyzetünk stabil.

Július hónapban bruttó 25 ezer
Ft/fő összeg kifizetésre került
valamennyi érintett munkavállaló részére az 52627/2013/
MÁV. számú megállapodás
alapján, amely a járulékaival
együtt 13 millió Ft összegű
terven felüli költséget jelentett.
A nehéz évkezdetet követően az átrakási teljesítmények
folyamatosan javultak, valamennyi hónap teljesítménye
meghaladta az előző hónap
teljesítményét.

Különösen kedvezően alakult
fa átrakás forgalma, a tervezetthez és az előző évhez képest is közel kétszerese került
átrakásra. A megnövekedett
átrakási feladatok végrehajtásában nagy szerepet kapott az
előző évben vásárolt Liebherr
forgó rakodó, amellyel a fa át-
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Záhony-Port
ZÁHONY-PORT Zrt. a tavalyi évben lebonyolított
sikeres pályázatok után az
idei évben is benyújtott két
pályázatot. Mindkét pályázatnak az a célja, hogy Társaságunk lehetőségeit, és a
szolgáltatásunk színvonalát
emelje, versenyképes megoldásokat kínálva partnereink
számára.
A nagyobb volumenű pályázat a közúti és vasúti
infrastruktúrális fejlesztésekre
ad lehetőséget (KözOP 20134.1), amelynek keretében
mintegy 860 MFt-os fejlesztést terveztünk be, a tulajdonos
MÁV Zrt bevonásával. Ezek
az infrastruktúra fejlesztések
két megvalósítási helyszínt
érintenek, egyrészt Eperjeske
Átrakó Pályaudvaron a közút
fejlesztését a „C” – „D” darupálya, valamint az ömlesztett
termény átrakó jobb megközelíthetősége érdekében, illetve
Záhony 500-as átrakóban a
fedett átrakó csarnok átalakítása a fedett tárolási kapacitás

ismét pályáz
fejlesztésére. A pályázat által
elérhető támogatás mértéke
77,35%. A pályázatot befogadták és döntésre előterjesztették, amely döntés 2 héten
belül várható.
A másik beadott pályázat a tavalyi évben sikeresen megvalósított gépbeszerzési pályázat
újbóli megnyitásának köszönhető, amelyben az idei évben
egy nagy teljesítményű forgórakodó, valamint egy takarító
gép beszerzésére pályázunk. A
forgórakodó első sorban Eperjeske Átrakó Pályaudvaron az
„A” darupálya mellett könnyítené meg a fa átrakást, míg a
takarítógépet a közvámraktár,
fedett átrakó csarnok, illetve
egyéb betonozott területek
takarítására tudnánk használni. A pályázat értéke mintegy
147,5 MFt, amelyből a támogatás mértéke 50%. A pályázatot befogadták, annak jelenleg
a hiánypótlása történik, döntés
később várható.
Juszku Gábor

rakási kapacitásunk jelentősen
megnövekedett.
Ezek a kedvező tendenciák
augusztus hónapban és szeptember eltelt időszakában is
folytatódtak. A menedzsment
mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a forgalom
hosszú távon stabilizálódjon
és ezzel ismét egy eredményes
évet zárjon ZÁHONY-PORT
Zrt.
Dicső István

A forgórakódóink
méretarányos
makettje

www.zahony-port.hu
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Meghosszabbítottuk
a Vasútbiztonsági
Tanúsítványunkat

Vasútbiztonsági és Ellenőrzési Osztály vezetője Gémesi Levente
személyesen adta Galambos Péter vasúti szakértőnek
a Záhony-Port Zrt. vasútvállalati engedélyét

Újabb 5 évig érvényes a Vasútvállalati
engedélyünkhöz
szükséges
Vasútbiztonsági
Tanúsítvány, mely az országos törzshálózati, regionális
és egyéb vasúti pályán, valamint az összekötő és saját
célú pályahálózatokon jogosít
vontatási és árutovábbítási tevékenység végzésére. A tanúsítványt az NKH UVHH VF
Vasútbiztonsági és Ellenőrzési
Osztály vezetője Gémesi Levente személyesen adta át Társaságunk székhelyén.
Az előző 2013. szeptember
15-ig volt érvényes.

vánnyal (ECM), mellyel egy
újabb, EU-s rendeletben előírt
kötelezettségünknek tettünk
eleget. A rendelet előírja, hogy
minden egyes vasúti teherkocsinak rendelkeznie kell egy
karbantartásért felelős szervezettel, mely a kocsi megfelelő állapotáért felel. Ennek
hiányában teherkocsijaink a
jövőben nem vehettek volna
részt az árufuvarozási tevékenységekben.

A helyszíni ellenőrzés 2013.
július 31-augusztus 1. között volt, mely során az NKH
képviselői újra átnézték Társaságunk Biztonságirányítási
rendszerét. Mindent rendben
találtak.
A Tanúsítvány a korábbihoz
képest egy újabb elemmel is
kibővült, mégpedig a 20 db
tulajdonunkban lévő vasúti
tartálykocsi Karbantartásért
felelős szervezeti tanúsít-
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2,4%-os

béremelés technikai

megvalósítása
2013.évi
bérintézkedések
végrehajtásáról aláírt megállapodás 2013.július 1-jétől
a személyi alapbérek 2,4
%-os emelését tartalmazza.
Az előző számban részletes
tájékoztatást adtunk a várható bérfejlesztésről.
ZÁHONY-PORT átrakással
és egyéb rakodásokkal közvetlenül összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók bére a személyi
alapbérből és a teljesítménybérből áll.
Tájékoztatunk
valamennyi
teljesítménybéres munkavállalót, hogy a bérfejlesztés a
személyi alapbéren felül a teljesítménybér 2,4 %-os emelését is tartalmazza.
Az emelt személyi alapbérrel
és teljesítménybérrel történő kifizetés visszamenőleges 2013.július 01.hatállyal a
szeptemberi bérek kifizetésével együtt, 2013.októberi bérfizetési napon teljesül.

A bérjegyzéken külön soron
lesz feltüntetve a július és augusztus havi személyi alapbér
és teljesítménybér különbözet.
Mivel a pótlékok alapja a személyi alapbér, ezért a pótlékok
is újra számfejtésre kerülnek.
A szeptemberi bérszámfejtés
már az emelt bérekkel történik.
Továbbá
ZÁHONY-PORT
munkáltató vállalja, hogy a
bérfejlesztés személyi hatálya
alá tartozó azon munkavállalók esetében, akik – bármely
önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkeznek további,
az alapbér 0,5 %-ának megfelelő rendszeres havi tagdíj kiegészítést 2013. október elsejétől kezdődően. A kiegészítés
a bérjegyzéken külön feltüntetésre kerül.
Koncz Sándorné

Felhívás!
Azok a munkavállalók akik rendelkeznek bármely
önkéntes nyugdíjpénztár tagsággal, de a VBKJ rendszer keretében nem fizetnek összeget a számlájukra,
az önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatuk
másolatát küldjék be a Humán Szervezet részére.

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
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Bravúros

javítás

2013. szeptember

Frissen

vagy aszalva, nyersen,

édességként vagy sült húsok mellé
tálalva egyaránt finom csemege.

Egyik

legízletesebb hashajtónk!

A szilva, a rózsafélék családjába tartozik. A szilván
kívül a Prunus nemzetségbe tartoznak még az olyan
csonthéjas gyümölcsök, mint
az őszibarack, a nektarin, a
mandula és a ringló. Lássuk,
miért olyan jótékony hatású
szervezetünkre a szilva fogyasztása?
Nagy magasságban, nehéz
alkatrészeket kellett cserélni
a csúszda 66-os vagonürítő
berendezésén. A 33 méter magasban dolgozó berendezés
első és középső gém perselye
kopott el a fokozott terhelés
miatt.

3. oldal

Az alkatrészek cseréjét az
eperjeskei TMK műhely szakemberei végezték. A nagytömegű alkatrészek biztonságos
cseréjéhez 40 méteres darura,
pöre kocsira, „ácsolmányra”
volt szükség. A szakembereink gyors és szakszerű munkának köszönhetően minimális
időkiesést okozott a javítás.

A szilva jótékony hatása
• A zamatos, húsos, lédús
szilva kalóriaszegény, nem
tartalmaz telített zsírokat, ám
vitaminokban, ásványokban
és más összetevőkben gazdag,
amik hozzájárulnak az ideális
egészség fenntartásához.
• A szilvát hashajtóként használják, mert köztudott, hogy a
benne lévő olyan összetevők,
mint a rost, a szorbit és a szatén elősegítik az anyagcserét
az emésztőrendszerben.
• A szilva kiváló C-vitaminforrás, amely hatékony antioxidáns. A C-vitamin segíti a
szervezetet a rák, a gyulladások és a szabadgyökök elleni
harcban.
• A szilva, kiváltképp a
mirabella fajtái, értékes forrása az A vitaminnak és a bétakarotinnak. Az A vitaminnak
jótékony hatása van a látásra,
a bőrre és a nyálkahártyák
egészséges megőrzésére. A
tanulmányok következtetései
szerint, ez a vitamin véd a tüdőrák és a rák szövődményei
ellen.
• A gyümölcs jelentős men�nyiségben tartalmaz olyan
polyphenolic
antioxidánsokat is, mint a lutein, és a
zeaxanthinul cryptoxanthinul.

Ezek az összetevők segítenek
a szabadgyökök és a reaktív
oxigén elleni harcban, ami
fontos szerepet játszik az öregedés folyamatában és más
betegségekben. A zeaxanthina,
a retina sárga foltjában levő
karotinoid elnyelő szelektív
anyag, melynek feltehetőleg
fényszűrő szerepe van.
A szilva gazdag olyan ásványi anyagokban, mint a kálium, vas és fluorid. A vasnak
vörösvérsejtképző hatása van.
A kálium a sejtek és a testnedvek fontos összetevője, ami
szabályozza a szívverést és a
vérnyomást.
Gazdag olyan B vitamin
komplexekben, mint a niacin,
a B6-vitamin és a pantoténsav,
ezek együtt elősegítik a szervezetben a proteinek és a zsírok anyagcseréjét.
K-vitamint is tartalmaz, ami
fontos a véralvadáshoz, a
csontok fejlődéséhez és az
Alzenheimer-kórban szenvedő
betegek gyógyításához.
édenkert.hu
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Kisvárda

hazai mérkőzései

A Kisvárdai csapat NB II-es hazai mérkőzésere 5 jegy áll
rendelkezésünkre. Az érdeklődő Záhony-Port Zrt. dolgozók
Vasas János munkavédelmi vezetőtől tudnak ingyenes jegyet
igényelni a következő elérhetőségeken:
Vasúti telefonszám: 34-70
Mobil telefonszám: 70 3773606
E-mail cím:
vasasjanos@zahony-port.hu
A mérkőzésekre való jegyigényléseket a beérkezés sorrendjében
fogadjuk be.
A következő mérkőzésekre lehet jegyetigényelni:
6. forduló (szeptember 21.)
Kisvárda–Tatabánya
8. forduló (október 5.)		
Kisvárda–Kozármisleny
10. forduló (október 19.)		
Kisvárda–Dunaújváros PASE
12. forduló (november 2.)		
Kisvárda–Vasas
14. forduló (november 16.)
Kisvárda–ZTE
17. forduló (2014. március 1.)
Kisvárda–Balmazújváros
19. forduló (március 16.)		
Kisvárda–Szolnoki MÁV
22. forduló (április 5.)		
Kisvárda–SZTK-Erima
24. forduló (április 19.)		
Kisvárda–Ajka
26. forduló (május 3.)		
Kisvárda–Békéscsaba
28. forduló (május 17.)		
Kisvárda–Nyíregyháza
30. forduló (május 31.)		
Kisvárda–Cegléd

2013. szeptember

Záhony-Port

kispályás

labdarúgó bajnokság
eredményei
Záhony-Port háromfordulós kispályás labdarúgó bajnokságának végéhez érve, közreadjuk a vetélkedés sporteredményeit.
A sok kiváló eredmény mellett elsődleges sikernek azonban azt
értékeljük, hogy az „Egészséges életmód” pályázat kereteiben
megszervezett bajnokság megmozgatta, összehozta a területeken dolgozó kollegákat.
A sport eredmények:
III: forduló eredményei:
Záhony
Üzemelők
Záhony
Üzemelők
Üzemelők
Üzemelők

A
A
B
A

TMK
Üzemelők B
Üzemelők B
TMK
TMK
Záhony

3-1
1-1
4-3
1-1
2-2
4-0

III. forduló helyezései:
Helyezések
1
Záhony
2
Üzemelő A
3
TMK
4
Üzemelő B

Pont
6
5
2
2

Rúgott gól
7
6
4
6

Kapott gól
8
2
6
7

A bajnokság összesített eredménye:
Helyezések
1 Üzemelő A
2 Záhony
3 TMK
4 Üzemelő B

Pont
20
19
6
5

Rúgott gól
23
20
12
16

Kapott gól
12
16
17
26

Külön díjasok:
Pokol László
Koi Gyula
Pongó Attila
Dallos András
Iski Tibor
TMK		

Gólkirály
Legjobb kapus
Legjobb mezőnyjátékos
Legidősebb játékos
7- es rugó bajnokság győztese
Legsportszerűbb csapat
Vasas János
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Iroda

2013. szeptember.

összevonások

302

és átalakítások

Név

marketing
szakelőadó

32-75

Galambos Péter

műszaki szakelőadó

35-83

Perecz János

műszaki szakelőadó

Vasas János

munkabiztonsági
szakelőadó

Beresnyák Antal

műszaki szakelőadó

Illés Endre

biztonságtechnikai
és karbantartási
szakértő

33-04

Nagy Zsolt

anyag és eszközkezelési szakelőadó

37-45

Révész Nándor

anyag és eszközkezelési szakelőadó

309

Dicső István

vezető kontroller

31-42

310

Pócsi Imre

anyag és eszközkezelési szakelőadó

71-79

Póti Roland

anyag és eszközkezelési szakelőadó

311

Pajtás István

számviteli szakértő

312

Hegedüs Gyuláné

számviteli
szakelőadó

71-03

Fazekas Gyuláné

humánszolgáltató
szakelőadó

70-17

Halász Tibor

idő és munkaelemző szakelőadó

71-75

Lukács Tibor

pénzügyi
szakelőadó

Üzemeltetési és Műszaki Szervezet

A munkafolyamatokhoz igazodó átszervezések
kapcsán ZÁHONY-PORT központi épületében iroda
összevonásokra és átalakításokra került sor. Ennek eredményeként, saját dolgozóink szaktudását
igénybe véve, az I. emeleten a titkárság részére vendégek és az ügyfelek fogadására alkalmas irodákat
és tárgyalót alakítottunk ki. A harmadik emeleten
felszabaduló irodákba pedig a Port ügyintézői költöztek, ezzel is segítve a hatékony és gyors információáramlást. Az irodabeosztás a központi épületben:
Irodaszám

Szekeres István

Beosztás

Vasúti

307
308

314

Gazdasági és Kontrolling szervezet
306

I. emelet
Titkárság
109

Farkas József

vezérigazgató

33-12

110

Tar Gyula

üzemeltetési és
műszaki vezető

73-66

111

Simon Péter

gazdasági és
kontrolling vezető

31-13

108

Hajdu László

értékesítési és
marketing vezető

32-50

112

Szelesné Szabó Ildikó

titkárnő

30-10

107

Juszku Gábor

szakmai titkár

71-55

Szabó László

minőségirányítási
vezető

34-70

312/A

II. emelet
Humán politika
210

Koncz Sándorné

humánpolitikai
vezető

34-60

Szabó Pálné

számviteli
szakelőadó

211

Márta Ildikó

humánszolgáltató
előadó

31-12

Szücsné Kocsis Klára

számviteli
szakelőadó

Szántó József

humánpartner
szakelőadó

315

Péter Csabáné

pénzügyi
szakelőadó

71-70

316

Csernyi Sándorné

kontrolling
szakelőadó

37-21

Béresné Pócsik Erzsébet

kontrolling
szakelőadó

37-39

Móré Erzsébet

kontrolling
szakelőadó

37-39

III. emelet
Értékesítési és Marketing Szervezet
305A

305

304
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Lukács Ferenc

vasútüzemi
szakértő

Kovács Mihály

rakodásirányító
szakelőadó

Gáncs Tamás

értékesítési
szakelőadó

Pócsik Gábor

árufuvarozási szakelőadó

Kertész Barnabás

értékesítési
szakelőadó

Farkas Gábor

értékesítési
szakelőadó

70-19

34-58

Látogasson el dolgozói
... web oldalunkra:

31-25

www.zahony-port.hu/belso
ZÁHONY-PORT Marketing

