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TRANSRUSSIA
Fuvarozási Szállítmányozási
és Logisztikai Kiállítás
A Záhony-Port Zrt. megalapítása óta tulajdonosi cél és elvárás a nyereséges működtetés mellett, olyan potenciális
szakmai befektetők, valamint lehetséges partnerek felkutatása, amelyek rendelkeznek megfelelő árualappal, érdekeltséggel, valamint potenciállal a Záhonyon keresztüli forgalom, és így az átrakási, valamint a kapcsolódó logisztikai
tevékenység élénkítésében. Mivel a társaság tevékenysége
szempontjából meghatározó a keleti irányból érkező áruforgalom, a lehetséges partnerek felkutatása szempontjából kiemelkedő lehetőséget kínál az évente Moszkvában
megrendezésre kerülő TRANSRUSSIA kiállítás. A kiállítás
18 éve működik, a 2013 évi eredményes részvétel után a
Társaság vezetése fontosnak találta a részvételt az idei évben is.

varozásban, hanem leányvállalataik révén konvencionális
fuvarozásokban is.
- Transcontainer /Remizovics
Vladimir Vladimirovics vezető szakértő, értékesítési osztály – megköszönte a záhonyi
TSzkT találkozó lebonyolítását, és biztos abban, hogy az
együttműködés több síkon is
be tud indulni, a Dél-Európa
irányába haladó forgalmaikat
Záhonyon keresztül kívánják
bonyolítani.
- Pacobo LTD /Palkó Gábor
igazgató-helyettes/ - a céggel
folyamatosan együtt működünk több területen is, ugyanakkor reményeink szerint a

A szakmai kiállításon az idei
évben is 3 fővel képviseltette
magát a társaságunk. Hajdu
László értékesítési és marketing vezető, Juszku Gábor
szakmai titkár valamint Farkas
Gábor értékesítési szakelőadó
vett részt a kiállítson.
A kiállítási terület elrendezése
és kialakítása három csoportra
osztotta a részvevő társaságokat:
- szállítással, szállítmányozással foglalkozó társaságok,
- logisztikai informatikával
foglalkozó társaságok,
- raktározással, logisztikával
foglalkozó társaságok.
A 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 cseh, szlovák,
német és olasz vasutak is, illetve az európai és távol-keleti
tengeri kikötők képviselői.
Az idei évben gyakorlatilag
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A TRANSRUSSIA kiállításon

nem képviseltette magát Ukrajna, az utóbbi időkben kialakult politikai és gazdasági
problémák miatt.
A kiállítás ideje alatt a következő cégekkel, illetve azok
képviselőivel
folytattunk
megbeszélést:
- Far East Land Bridge – folyamatos az együttműködés, sajnos nem abban a volumenben
mint 2011-2012-ben, ugyanakkor reményüket fejezték
ki, hogy a jelenleg kidolgozás
alatt lévő fuvarozásaikban ismét jelentős szerep hárulhat a
ZP-ra, nem csak a konténer fu-

cégek standjain, ismertetve
Záhony-Port Zrt lehetőségeit,
felajánlva szolgáltatásainkat
a jövőbeni együttműködési
lehetőségek kiaknázása céljából:
- Eurosib
- Rail Service Co
- RZD Logistik
A kiállításon a tavalyi évvel
ellentétben nem voltak jelen
sem a Lengyel sem az Ukrán
vasutak képviselői.
A kiállításra történő felkészülés szakaszában több céggel
próbáltunk előzetesen tárgyalást kezdeményezni, mint az
az elmúlt évben történt, de
idén ez nem sikerült visszajelzések hiányában.
A kiállítás új helyszínre költözött, és többen is jelezték,
hogy az idei szervezés még
nem érte el az eddigi évek
színvonalát.
A kiállításon egyetlen magyar
vasútvállalat illetve szállítmányozó sem bérelt standot,
viszont az RCH képviselői
látogatóként részt vett a kiállításon.
Hajdu László

közeljövőben megbízásukból konzerv
fuvarozásban is elkezdhetünk együtt
dolgozni, erről részletesen tárgyaltunk.
- Észt kikötők – informatív
spontán
találkozó volt, ahol
kötetlen beszélgetés
alatt kölcsönösen ismertettük tevékenységünket, lehetőségeinket.
- Belga kikötők.
Bemutatkozó látogatást tettünk az alábbi
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Munkába

állt

a forgórakodó
A ZÁHONY-PORT Zrt. az Új Széchenyi Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszerében nyert „Intermodális átterelési tevékenységek
fejlesztése” című pályázat utolsó elemeként megérkezett a
Liebherr-Material Handler LH 50M forgórakodó.

Megújulnak

a

tartályvagonaink
Már hét éve Záhony-Port tulajdonában lévő 20 darab tartályvagon, folyamatos kihasználtság mellett jól szolgálja
társaságunk érdekeit. Bérfuvarozásban történő hasznosítása többszörösen kitermelte a beszerzési és karbantartási
költségeit.

A pályázattal 147.499.996 Ft értékben 50% intenzitás mellett,
73.748.526 Ft vissza nem térintendő támogatást nyert társaságunk, melynek befejezéseként egy darab Liebherr-Material
Handler LH 50M forgórakodó kerül munkába állításra társaságunknál.
A Liebherr-Material Handler LH 50M forgórakodó 17,1 méteres gém hosszával átéri a széles és normál vagonokat. A kezelő fülkét több mint öt méter magasságig fokozatmentesen lehet
állítani, így biztosítva a kezelő optimális rálátását. Az LH 50M
korszerű energia visszanyerő rendszerrel van felszerelve (ERC
rendszer), amely a gém leengedésekor keletkező mozgási energiát tárolja, és emeléskor plusz energiát biztosít. Ez üzemanyag
megtakarítást és a káros anyag kibocsájtás csökkenését eredményezi. Az átrakó berendezés alkalmas minden speciális átrakási
feladat elvégzésére.

Teljesen felújított tartályvagonok
újabb négy évig szolgálhatják társaságunkat.

A vagonok fővizsgálati határideje 2014. szeptemberében lejár.
Ezért a fővizsga átfutási idő figyelembevételével, valamint a
bérlővel történt egyeztetés után ütemezetten, áprilisban három,
majd folyamatosan a többi vagon is bekerül a GRAMPET Debreceni Vagongyár Kft. telephelyére vizsgáztatás céljából.

A Liebherr-Material Handler LH 50M forgórakodó
beüzemelés közben.

Az átrakó berendezés monumentális méretét a közölt adatokon
túl, talán a munkagép beüzemelésén dolgozó emberek mérete
érzékelteti legjobban. A most üzembe állított forgórakodó Magyarországon az első
ilyen nagyméretű és
átrakási teljesítményű
berendezés.

Itt megtörténik a vagonok teljes szétbontása, s elkezdődhetnek
a jogszabályok és szabványok előírásai szerinti vizsgálatok, mérések lefolytatása, majd ezek eredményei alapján a szükséges javítások, alkatrészcserék elvégzése. A szakszerű és gyors javítási
munkáknak köszönhetően az első vagonok 2014. április 30-án
elkészültek, s a többi vagon fővizsgája is meglesz szeptemberig, így újabbi négy évig szolgálhatják a vagonok társaságunk
logisztikai igényeit.
Galambos Péter

Látogasson el
... web oldalunkra:

www.zahony-port.hu

Sz.I.G
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Öregségi nyugdíj
2014 évi szabályai
2014-ben a korábbi évektől eltérően az öregségi nyugdíjra vonatkozó korábbi szabályok már nem változnak. Így öregségi
nyugdíjba vonulhat az a személy a törvény szerint, aki az alábbi
3 feltételnek megfelel:
- legalább 20 év szolgálati időt tudhat maga mögött,
- a nyugdíjba vonulásának napján nem áll semmilyen munkaviszonyban,
- a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte,
Ki és mikor éri el a nyugdíjkorhatárt 2014-től számítva?
Az 1952-ben született emberek,
a 62. életév betöltését követő 183. napon.
Az 1953-ban született emberek, a betöltött 63. életév napján.
Az 1954-ben született emberek,
a 63. életév betöltését követő 183. napon.
Az 1955-ben született emberek, a betöltött 64. életév napján.
Az 1956-ban született emberek,
a 64. életév betöltését követő 183. napon.

Moszkvában

tárgyaltunk

a magyar-orosz

vasúti szállításokról
A záhonyi vasúti határfogalom fejlesztése érdekében létrehozott munkacsoport, 2014. 04. 24-én tartotta második ülését. Az
Orosz Államvasutak, a Transcontainer, a MÁV Zrt., ZáhonyPort Zrt. és a vállalkozó vasútvállalatok részvételével Moszkva
adott otthont a megbeszéléseknek. Tárasaságunkat Hajdu László
értékesítési és marketing vezető képviselte.
Az ülés kezdetén a levezető elnök megköszönte a záhonyi tárgyalás megszervezését és lebonyolítását, kifejezte az orosz fél
azon szándékát, hogy a Koordinációs Tanács, illetve a munkacsoport munkáját minél konkrétabb és kézzelfogható tartalommal töltse ki.
A megnyitót után a résztvevő szervezetek rövid bemutatkozása
következett, majd mintegy félórás kérdés-válasz szesszió alakult
ki, melynek során a egyetértés született abban, hogy a munkacsoport legfontosabb feladata az együttműködéshez nélkülözhetetlen árualap megtalálása.
Hajdu László

Sorozatos

címvédés

Az 1957-ben vagy azt követően született emberek,
a betöltött 65. életév napján.
Nők nyugdíja 40 év szolgálati idő után: ez a lehetőség viszont
2014-ben is megmaradt, így minden nő öregésgi nyugdíjat kérhet, ha rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Van egy kitétel azonban: a 40 éves szolgálati időn belül 32 évet keresőtevékenységnek kell kitennie.
Előrehozott nyugdíj 2014: sajnos a korábbi évek törvénymódosításai miatt minden előrehozott nyugdíjba menetelt érintő jogszabályt megszüntettek, így öregségi nyugdíj kizárólag
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor állapítható meg.
Előrehozott nyugdíj 2014-ben sem kérhető már.
Koncz Sándorné

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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Az egyik győztes menet.

A GYŐRI AUDI ETO KC női kézilabda csapatának BL címvédéséhez hasonlóan a Záhony-Port férfi ping-pong csapata
is megvédte bajnoki címét a ZVSC által megrendezésre kerülő 2013/2014. évi amatőr férfi asztalitenisz bajnokságban. Az
egész idényben nem talált legyőzőre a lelkes csapat holott ellenfelei között szerepeltek a fiatal, de tehetséges diákokból álló
Kandó Kálmán Szakközépiskola és a Záhony Város rutinos és
sokat tapasztalt versenyzői is.
A Záhony-Port ping-pong csapat tagjai:
Perecz János, Galambos Péter, Belány Imre, Beresnyák Antal
Beresnyák Antal
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éves városért

Megyei

ellenőrző tűzoltó

gyakorlat a vegyianyagátfejtőben

2014.03.04.-én Záhony vegyianyag-átfejtő telephelyen megyei ellenőrző tűzoltó gyakorlatra került sor Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes ellenőrzésével.

Záhony-Port Zrt nevében Simon Péter gazdasági és
kontrolling vezető vette át
a Záhony Város 25. évfordulója alkalmából,
a város fejlődését elősegítő társaságok részére adományozott
elismerő címert

Záhony várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából a város
képviselő testülete, elismerő címeket adományozott, 25 gazdasági és társadalmi szervezet, köztük Záhony-Port Zrt. részére.
Azok a társaságok kapták
meg ezt a címet, akik a várossá avatás időpontjától
eltelt időszakban meghatározó szerepet töltöttek
be a város gazdasági és
társadalmi életében, tevékenységükkel hozzájárultak a város fejlődéséhez és
mindennapjainak élhetővé
tételéhez.
Az elismerő címet a nagyszabású városi rendezvényen keretében Simon Péter gazdasági és kontrolling vezető vette át.
Sz.I.G

Vegyianyag átfejtő tüzoltói

Sokszor extrém körülmények között kell a kárhelyszínen feladatellátást végző tűzoltóknak a pillanatnyi veszélyeket elhárítani. Az, hogy a feladatsorok rutinszerűvé váljanak állandó felkészítésekre és gyakorlatokra van szükség. A gyakorlaton részt
vett Nyíregyháza, Baktalórántháza, Kisvárda, Záhony hivatásos
állománya és a vegyianyag-átfejtő létesítményi tűzoltóink Kun
Csaba tűzoltó parancsnok vezetésével. A feltételezett gyakorlat szerint az éppen átfejtés alatt álló motor benzint tartalmazó
széles kocsi palástján repedés keletkezett és a kifolyó anyag a
későbbiekben belobbant. A tűzoltók a gyakorlat során felhasználták a korábbi helyismereti
gyakorlatokon megszerzett ismereteket, tapasztalatokat.
A feladatok végrehajtásánál
a tűzoltóparancsnok a szakszerű beavatkozás mellett ellenőrizte a védőfelszerelések
használatát, a munkavédelmi
előírások betartását, a sérült
személy kimentésének folyamatát, és a tapasztaltak alapján
„MEGFELELT”-re értékelte a
gyakorlatot.
Vasas János
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Védőfelszerelésben
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