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Oroszok tüntették ki a
MÁV vezérigazgatóját

Dávid Ilona a nemzetközi
vasúti kapcsolatok erősítésében végzett tevékenységéért
kapott Golden Chariot díjat.
A kitüntetés az orosz parlament és az orosz közlekedési
minisztérium elismerése.

Az elismerést Gennagyij
Beszszonov, a Transzszibériai
Szállítások Koordinációs Tanácsa főtitkára adta át Dávid
Ilonának a Transzszibériai
Szállítások Koordinációs Tanácsa budapesti plenáris ülését követően tartott gálán
pénteken este.

Dávid Ilona úgy fogalmazott: „A MÁV, illetve a
GYSEV menedzsmentjével
egyetemben számos lépést tettünk és - a magyar
kormány támogatásával,
elképzeléseivel összhangban - teszünk a jövőben a
magyar vasút szolgáltatáGolden Chariot (Arany Fogat) díjat sai színvonalának emelékapott Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök- séért, nemzetközi kapcsovezérigazgatója a nemzetközi vasúti latainak erősítéséért”

kapcsolatok erősítésében végzett tevékenységéért. A kitüntetés az orosz
A közlemény emlékeztet,
parlament és az orosz közlekedési minisztérium egyik legmagasabb ágazati hogy Magyarország nagy
jelentőséget tulajdonít az
elismerése.

A nemzetközi közlekedésipari
díjat az Oroszországi Föderáció Közlekedési Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Állami Duma (a parlament
alsóháza) Közlekedési Bizottsága hozta létre 2005-ben. Az
egyik legmagasabb ágazati
kitüntetésnek számító díjat
a közlekedési iparban, szolgáltatási szférában és a közlekedéstudományban, illetve
képzésben résztvevőknek adományozzák.

Európa és Ázsia közötti
vasúti összeköttetés fejlesztésének, mivel az egész nemzetgazdaság számára fontos
kitörési pont a vasúti tranzitszállításban rejlő gazdasági
potenciál kihasználása.
http://hvg.hu/gazdasag/20131118_
Oroszok_tuntettek_ki_a_MAV_
vezerigazgatoj

Látogasson el
... web oldalunkra:

www.zahony-port.hu
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Kiválasztásra

került

a forgórakodó
és a takarítógép
A GOP-3.2.1-11-2013-0009 jelű pályázat benyújtásával nyert 73 748 523 Ft összegű támogatás keretében egy
Karcher MC 50 szívó-seprő takarítógép és egy Liebherr Material Handler LH 50 M rakógép kerül kiválasztásra.

A Liebherr-Material
Handler LH 50M forgórakodó a márkára jellemző megbizhatósággal, és
hatékonyansággal felruházott
berendezés. 44 tonna önsúlyával, közel 200 lóerős motorjával monumentális berendezés.
17,1 méteres gém hoszával
kényelmesen eléri a
széles és normál vagonokat. A kezelő
fülkét több mint őt
méter magasságig
fokozatmentesen
lehet állítani, így
biztosítható a kezelő optimális rálátása
a munkafolyamatokra.
A LH 50M korszerű energia
visszanyerő rendszerrel van
felszerelve ( ERC rendszer),
amely a gém leengedésekor
keletkező mozgási energiát tárolja, s emeléskor plusz energiát biztosít. Ez üzemanyag
megtakarítást s a károsanyag
kibocsájtás csökkenését eredményezi.
Rönkmarkoló és horog kerül
hozzá beszerzésre.

A másik választott eszköz egy
Karcher MC 50
szívó-seprő takarítógép. A 26 lóerős
elől három, változtatható forgásirányú
takarító kefés ( 2
fix, 1 mozgatható)
berendezés. 2 méter
szélességben tud taharítást végezni. Elméleti felülettakarítási képessége 14 ezer m2 óránként. 25 fokos emelkedőre is
képes felkapaszkodni, s egy
méternél kisebb helyen megfordul. Ennek köszönhetően
vagonba is tud dolgozni.

Kiegészítő tartozékai :
- kézi szívótömlő,
- állítható szögű hótoló lap.
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, esetleg vagonk takarítására tudjuk majd használni.
Szekeres István
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munkaszüneti

Emelt

szintű karbantartás

napok miatti munkarend
változások
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 2. §-ának rendelkezései szerint
az év végi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak
szerint alakul:
2013. december 24., kedd pihenőnap,
helyette 2013. december 7., szombat munkanap és
2013. december 27., péntek pihenőnap,
helyette 2013. december 21., szombat munkanap.
A nappalos munkarendben foglalkoztatottak esetében:
- a hét utolsó munkanapja a rövid munkaidő, ezért december 06.
pénteken és december 20. pénteken hosszú munkaidővel dolgozunk,
- 2013. december 23. (hétfő), 30. és 31. (hétfő-kedd) napjára
valamint 2013. január 2. és 3. (csütörtök-péntek) napjára a szabadságok kiadását úgy kell szervezni, hogy az ne veszélyeztesse
egyes funkcionális tevékenységek (számvitel, kontrolling, értékesítés stb.) zökkenőmentes ellátását.

Október elsejével kezdte meg a TMK műhely a C darupálya
daruinak az emelt szintű karbantartását a Konecranes Kft szakembereinek irányításával. Első ütemben a 31-es és 32-es daruk
újulnak meg, a második ütemben a 33-as daru következik. Az
emelt szintű karbantartás során megújul a daruk festése, és a
villamos rendszer – kábelezés, túlterhelés-gátlók, végállás kapcsolók, stb. - korszerűsítése is megtörténik. Ezáltal a daruk meg
fognak felelni az egyre szigorodó műszaki és jogszabályi előírásoknak, így biztos alapot adva az eredményes és gazdaságos
munkavégzéshez.
Kapin Zoltán

Csúszda

- A 2013. évben megjelölt három munkanapot elsősorban a naptári évben még esedékes és ki nem adott szabadságnapok kiadására (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
123.§ (1) bekezdés) kell felhasználni. Azonban az Mt. 123. §
(4) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy 5 munkanapos
időtartamát a 2013. évi szabadság terhére kiadni, amennyiben a
munkavállaló rendelkezik arra elegendő szabadsággal.
A fenti szabályozás nem érinti a nyújtott nappalos és a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók
munkaidőkeret-képzésére és munkaidő-beosztására vonatkozó
szabályokat.
Koncz Sándorné
humánpolitikai vezető

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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MÁV Zrt. Fejlesztési és
Beruházási Főigazgatóság
megbízásából a Keller Plusz
Kft. 2013 szeptemberében
elvégezte az Eperjeske Átrakó pályaudvar csúszda
betonszerkezet repedéseinek
statikai vizsgálatát.
A vizsgálat során a Vállalkozó
megállapította, hogy statikailag a csúszdán található repedések semmilyen módon nem
befolyásolják a létesítmény
állékonyságát. A repedés vizsgálat közben azonban feltárásra került, hogy a 6. széles vágány alatti vasbeton szerkezet

felújítás
vízszintes összekötő gerendái, s
az azokban lévő
vasbeton konzolok súlyosan
korrodáltak.
Az állagmegőrzés érdekében a
MÁV Zrt. Beruházási Főigazgatóság megrendelte a 35 darab gerenda (
gerendánként 2-2 darab konzol ) javítását. A javítás során
a gerendák vasbeton konzolait
homokfúvással
tisztítják,
megerősítik, a betonfelületet
kiegyenlítik, majd a felső felületét cementkötésű vastag
szigeteléssel látják el.
A javítás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetés idegenfeles karbantartási költségkeretét nettó 10 m Ft -tal terheli
meg, de feltétlen szükséges,
a biztonságos és folyamatos
munkavégzés érdekében.
Sz.I.G
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időszaki vizsgák

Záhony-Port raktárnokai ebben az évben két időszakos
szakmai vizsgán vettek részt. Ezek célja az elméleti tudásanyag felfrissítése, valamint a változások el elsajátítása és
ezek számonkérése.

A forgalmi vizsga májusban, októberben pedig az árufuvarozási vizsga sikeresen lezajlott.
A vizsgákon 22 fő vett részt, akik alapos elméleti felkészülésről
tettek tanúbizonyságot. Ennek köszönhető, hogy mindenki sikeresen vette ezt a nem kevés izgalommal járó akadályt és megfelelt eredménnyel végeztek.
Lukács Ferenc

4-14 éves gyerekek rajzait várjuk
egy A4-es rajzlapra saját kezüleg készített rajzzal.
A rajzok elejére kérjük ráírni a gyerek nevét,
hátoldalára pedig az életkorát és csoportjának,
osztályának a megnevezését.
Rajzold le bármilyen technikával, hogy hogyan látod
a Mikulás Gyárát belülről, kik készítik az
ajándékokat, kiknek a segítségével jutnak el
a gyerekekhez az elkészített meglepetések.
A rajzok leadási határideje: 2013. 12.04. szerda
Helyszíne: VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár
A rajzok a Művelődési Ház aulájában kerülnek kiállításra!

VÉRADÁS
MÁV Zrt. VASÚT ÁLLOMÁS
PROTOKOLL TEREM
2013.december 06-án 9.00-13.00-ig
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