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Megállapodtak
a béremelésről

a

MÁV-csoportnál

A MÁV Zrt. és a vasutas szakszervezetek kedden aláírták
a bérmegállapodást, amely szerint 2014. július elsejétől 2,4
százalékos alapbéremelést hajtanak végre – közölte a vasúttársaság kedden az MTI-vel.
Tájékoztatásuk szerint az intézkedés a vállalatcsoport 11 vállalatának mintegy 35 ezer dolgozóját érinti, emellett 2014 márciusában minden érintett dolgozó bruttó 36 ezer forint egyszeri
kifizetésben részesül.
A béremelés a bruttó 350 ezer forintnál magasabb személyi alapbérrel rendelkező dolgozókra nem vonatkozik, az egyszeri kifizetésben a vezetői kör nem részesül – közölte a MÁV Zrt.
A MÁV Zrt. közleményében hangsúlyozta: munkáltatóként elsődleges céljának tartja a munkahelyek megőrzését, a foglalkoztatás biztonságának garantálását, egyúttal a vasutas munkavállalók jövedelmi helyzetének lehetőség szerinti javítását, amiben a
legnagyobb vasutas munkavállalói érdekképviseletek is partnerek – áll a közleményben.
A Mozdonyvezetők Szakszervezetét, a Vasutasok Szakszervezetét és a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetét tömörítő Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) kedden közleményben
erősítette meg, hogy a megállapodást megkötötték.
A közleményben a szövetség kiemeli: a MÁV Zrt. vállalta, hogy
a MÁV-Start Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., a MÁV Vagyonkezelő Zrt., a MÁV Ingatlankezelő Kft., a MÁV FKG Kft., a
Záhony-Port Zrt., a MÁV KFV Kft., a MÁV KERT Kft., a MÁV
Vasútőr Kft. és a MÁV Vagon Kft. tulajdonosaként a felsorolt
vállalatok munkavállalói számára is végrehajtja a bérfejlesztést.
A VASZ rendkívüli küldöttgyűlésén hétfőn még arról határoztak,
hogy az érdemi bértárgyalások mielőbbi megkezdése érdekében
a vasutasok még márciusban országos demonstrációkat tartanak.

az

Záhonyban járt
RCH új kereskedelmi
igazgatója

Év elején Záhony-Port-nál tett
látogatást a Rail Cargo Hungaria Zrt. új kereskedelmi igazgatója Józan Gábor –korábbi
korridormenedzsment vezető-,
aki Vernes Andrást váltotta
ebben a pozícióban. A találkozó alkalmával személyesen
is sikerült egyeztetnie Farkas
József vezérigazgatóval, valamint Hajdu László értékesítési
vezetővel.
Józan Gábor a találkozó során
elmondta, hogy kiemelt célként tekint az ügyfélszemlélet
erősítésére, a partnerek bizalmának fokozására, valamint a
folyamatosan változó piaci,
gazdasági körülményekhez Józan Gábor a Rail Cargo Hungaria
Zrt. új kereskedelmi igazgatója
igazodó értékesítési stratégia
kialakítására.
Mindkét társaság képviselői egyetértettek abban, hogy továbbra
is közös cél a kelet-nyugat irányú forgalmak megtartása, illetve
azok növelése, amelyen együttes erővel, partnerként fognak a továbbiakban is tevékenykedni.
Juszku Gábor
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A ZÁHONY-PORT Zrt. az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszerében nyert
„Intermodális átterelési tevékenységek fejlesztése” című
pályázat nyilvánosság biztosítása részeként felállított tábla.
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köszöntő

Változik

a

ZÁHONY-PORT

mobilflotta
Záhony-Port dolgozói közül 205 előfizetőt súlytott az, hogy
2013 szeptember hónaptól 1560 Ft/SIM összeggel megnövekedett a Záhony-Port Zrt dolgozói előfizetés alapdíja. Ennek csökkentése érdekében társaságunk új szerződést kötött
a Vodafone-val.
Az új szerződés a következő változásokat eredményezte:
-A Záhony-Port dolgozói flottája különválik a céges flottától. A
mobil számok tulajdonosa ezután nem a Záhony-Port Zrt., hanem a korábbi számlafizető lesz.
Simon Péter pénzügyi és kontrolling vezető köszöntötte
a nőnapi rendezvényen résztvevő kolleganőket.

Hagyományokhoz híven március 7-én a társaságunk vezetése, a férfikollektíva nevében, virággal köszöntötte a ZÁHONYPORT –nál dolgozó hölgyeket. Átrakási alaptevékenységéből
adódóan elférfiasodott társaságunk kollektívája, ezért kiemelt
figyelemmel és nagy tisztelettel köszöntöttük a cégünknél dolgozó huszonhárom kolleganőnket.
Köszönjük, hogy jelenlétükkel ember közelibbé, kellemesebbé
teszik munkahelyinket. A műszakba dolgozó hölgyeket Hajdu
László értékesítési vezető és Lukács Ferenc vasútüzemi szakértő
köszöntötte munkahelyeiken. A nappalos munkarendbe dolgozó
kolleginákat pedig Juszku Gábor szakmai titkár egy versel Farkas József ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója pedig néhány
kedves szóval és virággal köszöntötte a Nőnap alkalmából.

- Az előfizetők és a céges flotta közötti ingyenes beszélgetés
megmarad!
- A dolgozói csoportban eltekint a Vodafone a SIM kártyánként
a bruttó 1580 Ft/hó kiegészítő alapdíjtól.
- A percdíjat bruttó 19.05 Ft/perc díjról 16,51 Ft/perc díjra
mérséglődik.
- A percdíj elszámolás továbbra is másodperc alapon történik.
- A mobilszám tulajdonosok minden előfizetéssel kapcsolatos
változást személyesen a Vodafone szaküzletekben, vagy a flotta
online felületen (https://shop.vodafone.hu/flotta/login) tudnak
intézni.
- A csoporton belüli kedvezményes SMS küldés megszünik.
- A havidíj lebeszélhető része ( bruttó 2.222,5 Ft/hó ) csak a Vodafone hálózaton belül beszélhető le. / Ez a kiegészítő havi előfizetési díj bevezetése óta így kerül elszámolásra. /
- Társaságunk dolgozói csoportjában lévő minden számlafizetőjének igazolást kell kiállítani, s azzal a hozzá legközelebb található Vodafone Márkaüzletben tudja a szerződést személyesen
aktiválni. Amennyiben a dolgozó munkaviszonya, vagy rokonsági kapcsolata megszűnik, úgy azt haladéktalanul jelenteni kell
társaságunknak. Ez az információ továbbításra kerül a Vodefone
részére, s a kedvezőtlen díjtábla lép életbe.
- A szerződés aláírásával ismét két év hűségidő kezdődik.
- A két év hűségidő lejárta után a szerződést újra meg lehet hos�szabbítani, vagy a kedvezőtlenebb díjtábla lép életbe.
A lakossági flotta szerződés megtekinthető a http://www.zahonyport.hu/mobil/ web oldalon.
Szekeres István Gábor

ZÁHONY-PORT Marketing

2. oldal

