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A társaság munkaerő szük-
ségletéhez igazodó képzések 
elősegítik a létszám raciona-
lizálást. Biztosítja a dolgozók 
ismereteinek bővítését, rend-
szeres felfrissítését. A támo-
gatással lehetőség nyílik arra, 
hogy a jelenlegi igényeknek, 
céloknak megfelelő oktatáso-
kon vegyenek részt a munka-
vállalók. 
A szellemi, értékesítő mun-
kát végző munkatársak angol 
nyelvi képzésben és informa-
tikai képzésben vesznek részt. 
A katasztrófavédelmi előírá-
sok teljesítéséhez kismotor 
fecskendő kezelők kiképzése 
történik. 

Az átrakó gépek karbantartá-
sát végző munkatársak a he-
gesztő tanfolyam elvégzésével 
több szakmával fognak ren-
delkezni. 

A társaság sikerének titka a 
hatékony árumozgatás, átra-
kás. A feladat elvégzéséhez 
nélkülözhetetlen a jelenlegi 
jogszabályoknak megfele-
lő gépkezelői jogosultságok 
megszerzése. 

A versenyképesség megtartá-
sához elengedhetetlen a szak-
képzett munkaerő biztosítása 
Igazodni kell a megváltozott 
szolgáltatási igények maximá-
lis teljesítéséhez. Ehhez nyújt 
segítséget, hogy az, hogy a tá-
mogatási összeggel 164 fő ta-
nulni vágyó dolgozó oktatását 
biztosítja a munkáltató.

Koncz Sándorné

A képzések támogatására az Új Széchenyi Terv Társadal-
mi Megújulás Operatív program keretében  47 182 485 Ft 
összegű 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatást 
nyert a társaság. 

SOKOLDALÚ KÉPZÉSEK - SOKOLDALÚ KÉPESSÉGEK  
KÉPZETT MUNKAVÁLLALÓK 

AZ ÁTRAKÁSI TELJESÍTMÉNY FOKOZÁSÁHOZ 
A ZÁHONY-PORT ZRT-NÉL 

A kismotor fecskendő kezelő képzés résztvevői: Szabó Zsolt, 
Kocsis István, Kun Csaba, Kiss István, Lakatos Lajos, 

Vass Gábor Rudolf, Pokol Zsolt,

Az angol nyelvi képzés mellett  
informatikai képzés is indult 

az érdeklődő kollegáink részére.  

A tisztítás-technológiai szakmunkás képzés résztvevői: 
Potyók Attila, Vincze Gusztáv, Vass Béla, Eszenyi Mihály Attila

www.zahony-port.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
ZÁHONY-PORT Zrt. munkavállalói részére

 A menetkedvezményi igazolványok 
jogosultságának érvényesítése

18 év feletti gyerekek esetén
Az utazási igazolványok igényléséről és használatáról szóló 
társasági utasítások előírása alapján a 18. - 25. életév közötti 
igényjogosult gyermek nappali tagozatos tanulói jogviszonyát a 
jogszerző munkáltatója rendszeresen köteles ellenőrizni évente 
kétszer (október 31-ig ill. követő év március 31-ig) a tanulmá-
nyok féléveinek megkezdésétől számított két hónapon belül a 
bemutatott iskolalátogatási  igazolások alapján.
A 25. életévét betöltött gyermek (a tartósan beteg gyermek kivé-
telével) az utazási igazolványra akkor sem jogosult, ha nappali 
tagozaton tanulmányokat folytat!

Felhívjuk az érintett munkavállalók figyelmét, hogy a fentiekre 
való tekintettel a 18. – 25. életév közötti igényjogosult (minden 
olyan gyerek, aki a 18. évét 2014. október 31-ig betölti), kö-
zépiskolai és felsőfokú nappali tanulmányokat folytató gyermek 
nevére kiállított eredeti iskolalátogatási igazolások beérkezési 
határideje:

2014. október 27. hétfő

Az igazolásokat kérjük a Humán ügyfélszolgálati irodában 
leadni!(Záhony állomás épület I.emelet )
Az igazolásokra a dolgozó írja rá saját nevét és a törzsszámát.
 A leadott igazolások alapján a MÁV-START Zrt. részére érvé-
nyesítési listát küld a Humán Szolgáltatás.

Amennyiben  az iskolalátogatási igazolás a fenti határidőig 
nem érkezik meg a  Humán Szolgáltatáshoz  az igényjogo-
sult  gyermek nem kerül bele az érvényesítési listába, így az  
utazási  igazolvány a MÁV-START Zrt. által automatikusan 
letiltásra kerül.

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  

Öt típusú munkagép kategóriában mérték össze tudásukat a 
versenyzők. Gumikerekes homlokrakodó, csúszókormányzású 
rakodó,teleszkópos rakodó, árokásó-rakodó és gumihevederes 
minirakodó Caterpillar gyártmányú munkagépeken kellett időre 
feladatokat elvégezni.  Versenyzőink jelentős hátránnyal indul-
tak ezen a megmérettetésen, hiszen ők forgórakodóval és más 
gyártmányú gépeken dolgoznak. Egy perc állt rendelkezésre 
a versenyzőknek a gép tulajdonságainak, kezelőegységeinek 
megismerésére. Ennek ellenére a feladatokat tökéletesen, hi-
bapont nélkül megoldották a kollegáink. A szerencse azonban 
elpártolt tőlük, mert az öt napos versenyen naponta elemezték 
az időadatokat, s a szerdai napon, amikor a mi is versenyeztünk 
kimagaslóan jó időeredmények voltak, ennek következtében el-
estek a szombati döntőn való megmérettetéstől.

Sz.I.G

Ebben az évben is megmérették magukat gépkezelő kolle-
gáink, a már hagyományosnak mondható Caterpillar gép-
kezelői versenyen. Budaörsön a Huntraco Zrt. telephelye 
adott otthont a nemes vetélkedésnek. A versenyre Gyimesi 
Ferenc, Szeles Sándor gépkezelő nevezett, de hogy az új 
technikákat, Caterpillar munkagépeket megismerjék, Pó-
csik Attila és Vasas János kollegák is elkísérték a verseny-
zőinket.

Gépkezelői Verseny

                Látogasson el 
         ...    web oldalunkra:

www.zahony-port.hu

Szeles Sándor, Vasas János, Pócsik Attila, és Gyimesi Ferenc 
képviselte ZÁHONY-PORT Zrt. -t a versenyen.
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A MÁV 100 százalékos tu-
lajdonában lévő záhonyi cég 
arra kapott megbízást Ma-
gyarország legnagyobb vasúti 
áruszállítójától, hogy a kelet–
nyugati áruforgalom logiszti-
kai feladatait elvégezze. 

A MÁV korábban egy veszte-
séges vállalkozás volt, azon-
ban az új menedzsment olyan 
átalakítást végzett, ami ered-
ményeket hozott – így nyilat-
kozott a Magyar Államvas-
utakról a nemzeti fejlesztési 
miniszter. Seszták Miklós a 
64. Regionális Vasutasnapon 
arról beszélt, a kormány a 
2020-ig tartó uniós gazdasági 
ciklusban jelentős forrásokat 
kíván fordítani a vasúti sze-
mély- és teherforgalom fej-
lesztésére.
Cél, hogy ne kelljen több 
napot eltölteni esetleg itt a 
szerelvényeknek. Záhonytól 

mondjuk Mosonmagyaróvárig 
- mondta dr. Seszták Miklós.
A MÁV elnök-vezérigazga-
tója üdvözölte a kormány ter-
veit, és azt mondta, a céljuk, 
hogy a vasúti áruszállítmányo-
zás nagyságrendje növeked-
jen, és minél többen utazzanak 
a vasúttal.

– Országosan nemcsak ebben 
a régióban megpróbálunk az 
igényekhez alkalmazkodó, 
olyan menetrendfejlesztéseket 
végrehajtani, amelyek valóban 
szolgálják az utasigényeket, 
valamint a régóta összehango-
lásra váró menetrendeket és a 
közúti közlekedéssel a vasúti 
közlekedést összhangba hoz-
ni, ezek még komoly felada-
tok, de még dolgozni fogunk 
rajta – mondta Dávid Ilona.

A múzeumfaluban megtar-
tott rendezvényen ünnepélyes 
szerződésaláírásra is sor ke-
rült. A MÁV 100 százalékos 
tulajdonában lévő Záhony-
Port Zrt., valamint az osztrák 
tulajdonban lévő Rail Cargo 
Hungária arról állapodott 
meg, hogy a záhonyi cég vég-
zi el számukra a kelet–nyugati 
áruforgalom logisztikai fel-
adatait. 

Erre azért van szükség, mert 
Záhonyban található az Orosz-
országban jellemző széles és 
az európai szabványú normál 
nyomtávú vasútvonal találko-
zási pontja.

– Kialakult egy széles és 
normál nyomtáv közötti kü-
lönbség, ezt a különbséget 
kell valahogy áthidalni, és a 
Záhony-Port, a mi partnerünk 
abban segít, hogy gyakorlati-
lag a széles kocsikból a nor-
mál kocsikba, vagy a normál 
kocsikból a széles kocsikba 
átkerüljön az áru – mondta a 
Rail Cargo Hungária elnök-
vezérigazgatója, Kovács Imre.
A megállapodás nagyon fon-
tos a MÁV-nak és a záhonyi 
leányvállalatának, mivel a 
Rail Cargo biztosítja a szabol-
csi cég munkáinak túlnyomó 
részét.

– A Rail Cargo Hungária több 
mint 90 százalékát adja a meg-
rendeléseinknek, ez 400 csa-
ládnak jelenti a megélhetést 
– tette hozzá Farkas József, a 
Záhony Port Zrt. vezérigazga-
tója.

A Regionális Vasutasnapon 
több ezer MÁV-dolgozó és 
családtagja vett részt. Őket 
egész nap színes programok-
kal várták.

SZON. Z. Pintye Zsolt

Fejleszteni kívánja a vasúti teherszállítást és javítani a vas-
úti személyszállítás minőségét a kormány – erről számolt 
be Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter a 64. Regi-
onális Vasutasnapon, Sóstógyógyfürdőn. A rendezvényen a 
Záhony Port Zrt. és az osztrák tulajdonú, vasúti teherfuva-
rozást végző Rail Cargo Hungária keretszerződést írt alá.

Vasutasnap 2014

Kovács Imre a Rail Cargo Hungaria és Farkas József a ZÁHONY-
PORT Zrt. vezetője határozatlan idejű keretszerződést írt alá.  

A jó idővel megérkeztek a vasuta-
sok is, és vásárfia megvétele után 

következhetett a főzés.  
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A születésnapi rendezvény 
előkészületei már az előző 
nap elkezdődtek. Béres Géza, 
Orosz István és Kovács Mi-
hály kollegánk már az csütör-
tök délután levágták az Ajaki 
Önkormányzattól kapott két 
disznót, és előkészítették a 
másnapi toroskáposztához, 
kolbászsütéshez az alapanya-
gokat. Gáncs Tamás, Pócsik 
Gábor, Vasas János kollegánk 
pedig az ünnepség napján, már 
korán reggel hozzákezdtek a 
főzéshez. Eperjeske Átrakó-
ban dolgozó Szabó Bertalan 
is felállította délelőtt a zene-
eszközeit. Itt szeretném még 
az előzőekben felsoroltakon 
kívül a ZÁHONY-PORT aktív 
hölgy tagjainak is megköszön-
ni, hogy a terítésben, az ebéd 
utáni „romok” eltakarításából 
becsülettel kivették részüket. 

Köszönjük önkénteseink se-
gítő munkáját! Az ő áldozatos 
munkájuk tette lehetővé, hogy 
délre már minden készen állt 
ZÁHONY-PORT 8. születés-
napi ünnepség sikeres megtar-
tásához!

A pihenőházhoz való kijutásra 
sokan választották az egész-
séges életmód keretében a 
kerékpárt. Népes csapatuk 10 
órakor vágott neki a több mint 
10 kilométeres távnak. A vo-
nattal érkezőket a ZÁHONY-
PORT mikrobusza várta az 
állomáson és segített a pihe-
nőházhoz való kijutásban. 
ZÁHONY-PORT 8. születés-
napi ünnepségét Farkas József 
vezérigazgató nyitotta meg. 
Év értékelő köszöntőjében 
kiemelte, hogy az állandóan 
változó gazdasági és világpo-
litikai körülmények között is 
sikerült megtartanunk üzleti 
pozíciónkat, és a közel 400 fős 
szakmai gárdánkat. Sikeres 
pályázatok keretében több át-
rakógép került beszerzésre, s a 
dolgozók egészségének meg-
őrzését segítő pályázat mel-
lett, most a kollegák képzését 
segítő pályázatunk is zöld utat 
kapott.
Ezután rendezvényünk két 

meghívott vendége Kerekes 
Miklós a FIDESZ Határmenti 
Együttműködés és Nemzetkö-
zi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke és Háda Imre Záhony 
város polgármestere kért szót. 

Kerekes Miklós köszöntőjé-
ben elmondta, hogy az ország 
szempontjából milyen fontos 
az átrakó folyamatos műkö-
désének biztosítása, hiszen a 
sikeres határ menti együttmű-
ködések alapja az átjárható ha-
tárok biztosítása. Ezután Háda 
Imre Záhony város és a vasút, 
ezen belül Záhony-Port régi 
hagyományokon alapuló ösz-
szefonódásáról beszélt, majd 
további eredményes fejlesz-
téseket kívánt a ZÁHONY-
PORT és a város közös érde-
kében.

 Rendezvényünk ünnepélyes 
része a kitüntetések átadásával 
folytatódott. Eperjeske Átra-
kó Üzemelők munkaterületről 
Tóth István nehézgépkezelő 
Emlékplakett, Molnár József 
nehézgépkezelő és Teszenyi 
Zoltán Darukezelő vezérigaz-
gatói, a Záhony 500-as Átra-
kó munkaterületről Barabás 
Barnabás könnyűgépkezelő 
vezérigazgatói, Záhony Gáz-
átfejtőből Babinecz Bertalan, 
a központból Juszku Gábor 
szakmai titkár és a TMK 
Eperjeske munkaterületről 
Szabó Imre általános karban-
tartó szintén vezérigazgatói 
dicséretben részesült. A kivá-
ló brigád címet 2014 évben a 
Komoró Fatároló üzemegy-
ség nehézgépkezelő brigádja 
nyerte el. A 2014 évben kiváló 
munkát végző brigád tagjai: 
Dajka István, Masztics Mik-
lós, Zakor László, Ágoston 
Krisztián, Kottán Dávid, Bedő 
András, Zsiros Zsolt, Berecz 
Lajos. Gratulálunk a kitünte-
tetteknek!
A rendezvény az ünnepi ebéd-
del folytatódott. A menü a 
disznótor gondolatából kiin-
dulva toroskáposzta és sült 
kolbász volt. Az egészséges 
életmód utórendezvényeként 

ZÁHONY-PORT NAP 
2014

Július 18-án, pénteken került megrendezésre a Tuzséri Pi-
henőházban, a már sorrendben nyolcadik ZÁHONY-PORT 
NAP. A közel száz fő jelentkező már biztosan garantálta, 
hogy az ünnepélyes megnyitó után, kellemesen, jó hangu-
latban fog telni a délután. 

Az ünnepélyes megnyitón Kerekes Miklós a Megyei Határmenti Együtt-
működés és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke 

és Háda Imre Záhony város polgármestere kért szót.

A kiváló brigád címet 2014 évben a Komoró Fatároló üzemegység 
nehézgépkezelő brigádja nyerte el.
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gyümölcstál állt rendelkezésre 
desszertként. 
Természetesen a születésnapi 
ünnepségünkön szolgálatot 
teljesítő kollegákról sem fe-
ledkeztünk meg. Az ünnepi 
menüre őket is meginvitáltuk, 
csak részükre a Tűzvirág étte-
rem készítette és szállította ki 
ugyan azt a menüt. 

A ZÁHONY-PORT nap meg-
rendezésének egyik nem 
titkolt célja, hogy kötetlen 
formában is összehozza a kü-
lönböző területeken dolgozó 

kollegákat, oldja a munkavég-
zés során keletkező esetleges 
félreértésekből adódó feszült-
ségeket. Ennek a céljának az 
hiszem maximálisan megfelelt 
rendezvényünk, hiszen kora 
délután már sokan táncra is 
perdültek, s kézről-kézre adva 
hölgykollegáinkat koraestig 
ropták a táncot.

Sz.I.G

A színvonalas zenei aláfestésről 
Szabó Bertalan kollegánk gondoskodott.

Az egészséges életmód keretében sokan választották 
a kerékpárt a tuzséri pihenőházhoz való kijutáshoz. 

A sátorban Vasas János „főszakács”, Korbács Sándor, Gyimesi 
Ferenc, Márta József, Eszenyi Mihály, Péter Csabáné és Faze-
kas Gyuláné segítők jól összehangolt munkájának köszönhetően 
gyorsan készült a kapitális, 21 kg-os harcsából a halleves, és a 
nagyon finom marhapörkölt. Látszott, hogy nem először főztek 
együtt. Félszavakból értették egymást és mindent megtettek, 
hogy finomságokkal tudják fogadni a ZÁHONY-PORT sátorba 
betérő Portos, és vasutas kollegákat. 

Köszönjük önkéntes munkájukat, amivel nemcsak egy kellemes 
pihenőhelyet biztosítottak a Lakodalmas fesztivál forgatagában 
megfáradt kollegáknak, hanem vendégszeretetükkel a többi sát-
rat állító egyéb vasutas település és szervezet, illetve hatóság 
képviselőivel is ápolni tudták ZÁHONY-PORT jó kapcsolatát. 

Sz.I.G

Szűkebb hazánk minden települése igyekszik lakossága ösz-
szekovácsolása, településének jó hírének megörzése céljá-
ból falunapokat, fesztiválokat szervezni. ZÁHONY-PORT 
Zrt. pedig igyekszik minden olyan településen megjelenni, 
ahól a településen élő kollegák vállalják, hogy cégünk jó 
hírét öregbítik. Így találkozhattak augusztus 9-én az Ajaki 
Lakodalmas fesztiválra kilátogatók a ZÁHONY-PORT és 
a VDSZSZ közös sátrával.

ZÁHONY-PORT az Ajaki 
Lakodalmas fesztiválon

Készül a marhapörkölt és a halleves. 

Látogasson el web oldalunkra:

www.zahony-port.hu


