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A felügyeleti auditok során a 
kötelezően ellenőrizendő ele-
mek mellett szúrópróba szerű-
en történik a minőségirányítá-
si rendszerünk ellenőrzése. Az 
idei évben az audit a központ-
hoz tartozó kötelező irányítá-
si, értékesítési, humán erőfor-
rás kezelési területeken kívül, 
Záhony Vegyianyag-átfejtő, 
Eperjeske Fenntartás, Eper-
jeske Üzemeltetés, Záhony 
500-as területeket érintette.

  Az audit záró értekezletén a 
TÜV Thuringen magyarorszá-
gi auditora gratulált a minő-
ségirányítási rendszer működ-
tetéséhez. Külön kiemelte az 
utóbbi években végrehajtott 
beruházások pozitív hatásait, 
a modern gépek beszerzését, 
a telepített mérleg biztosítot-
ta lehetőségeket, valamint az 
eredményes működést. Meg-
állapította, hogy a társaság 
működése megfelelően szabá-
lyozott és dokumentált, példa 
értékű a bizonylati fegyelem. 

A folyamatok informatikai 
támogatottsága évről évre fo-
lyamatosan javul. Nagy pozi-
tívum a humán erőforrás kép-
zésében történő előrelépések, 
amelyek megvalósításához a 
Társaság sikeresen vett részt 
pályázaton. Az auditor az ér-
tékelés végén felhívta az érin-
tettek figyelmét, hogy új mi-
nőségirányítási szabvány fog 
megjelenni várhatóan még az 
idei évben, amely már a koc-
kázatkezeléssel is foglalkozik, 
de örömmel tapasztalata az 
audit során, hogy ZÁHONY-
PORT már erre vonatkozóan 
is rendelkezik több éves gya-
korlattal.
   Az auditon dokumentált el-
térést az auditor nem talált. 
Farkas József vezérigazgató 
ezúton is szeretné megköszön-
ni az auditon közreműködő és 
valamennyi dolgozónak, hogy 
munkájukkal hozzájárulnak 
az eredményes minőségirá-
nyítási rendszer működtetésé-
hez, és a minőségi munkavég-
zéshez.           Juszku Gábor

Március 25.-én megtörtént az ISO 9001:2008-as szabvány 
szerint tanúsított minőségirányítási rendszerünk első fel-
ügyeleti auditja. Egy tanúsítvány három éves időinterval-
lumra szól, amely a tanúsító auditot követően a következő 
két évben egy-egy felügyeleti audit követ. 

Minőségirányítási audit 
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AZ ÁTRAKÁSI TELJESÍTMÉNY 
FOKOZÁSÁHOZ 

A ZÁHONY-PORT ZRT-NÉL

A gazdasági, társadalmi és 
technológiai változások gyors 
és folyamatos alkalmazkodást 
kívánnak a ZÁHONY-PORT 
Zrt-től. A kor kihívásainak 
megfelelő alkalmazkodás leg-
fontosabb eszköze a képzés. 
Nemcsak a vállalat tevékeny-
ségéhez kapcsolódó szakmai 
ismeretek megszerzése és 
fejlesztése elvárás, hanem az 
egyre szigorodó jogszabályi 
előírásoknak való megfelelés 
is megköveteli a fejlődést.

A projekt keretében 10 féle kül-
ső képzés valósult meg: angol 
kezdő (160 óra, akkreditált), 
angol haladó (160 óra, akkre-
ditált) és ECDL Start képzés 

(120 óra) az adminisztratív 
dolgozók és vezetők részére. 
A gépkezelő, rakodómunkás 
és szakmunkás munkaválla-
lók számára bevontelektródás 
hegesztő képzés (560 óra, 
OKJ-s), emelőgépkezelő (90 
óra, OKJ-s), földmunka-, ra-
kodó és szállítógépkezelő (90 
óra, OKJ-s), kismotorfecsken-
dő kezelő (28  óra), minősített 
hegesztő (160 óra, akkredi-
tált), targoncavezető (90 óra, 
OKJ-s) és tisztítás-techno-
lógiai szakmunkás (480 óra, 
OKJ-s) oktatásra került sor. A 
tanfolyamok vizsgával zárul-
tak, melyet valamennyi mun-
kavállaló sikeresen teljesített.

Koncz Sándorné

A ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakományke-
zelési Szolgáltató Zrt. 47.011.864 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert el a Társadalmi Megújulás Operatív 
Programban. A 100%-os támogatási intenzitású projekt 
keretében 146 fő munkavállaló számára 10 képzést valósí-
tott meg a társaság. A projekt során a munkavállalók össze-
sen 164 új szakképesítést szereztek meg, mellyel nem csak 
a cég, de saját versenyképességüket és hatékonyságukat is 
növelni tudják.


