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Együttműködés Záhony körzet
fejlődéséért
A záhonyi átrakókörzetben, az Ukrajnában kialakult
krízishelyzet következtében, jelentősen csökkent a belépő áruk mennyisége, ezzel veszélyeztetve a körzetben dolgozók és családjainak megélhetését.

2015. november

kezdeményezésére
Záhony
átrakókörzetben kijelölt „II.
típusú vámszabadterület” működtetési feltételeinek kidolgozása. Ezen vámszabadterület üzemeltetésére a térségben
a Nemzetgazdasági Miniszter
határozata alapján

ZÁHONY-PORT Zrt. kapott
engedélyt meghatározott területein, azonban a működtetési
rendjének kidolgozása után a
körzetben tevékenykedő többi társaság részére is lehetőség nyílik a saját területeiken
ilyen vámszabadterület kialakítására.

Rail Cargo Hungária,
ZÁHONY-PORT vezérigazgatói
találkozó

A krízis helyzet kezelésére
Gubik László, ZÁHONYPORT Zrt. újonnan kinevezett
vezérigazgatója az átrakó körzetben működő meghatározó
logisztikai társaságok vezetőivel közösen vizsgálták az
együttműködési lehetőségeket. A megbeszélésen a Transit
Group Logisztikai Központ
képviseletében Dr. Szabó Ferenc és Szabó Ferenc, valamint a Kelet- Trans 2000 Kft
képviseletében Kövesdi Péter
és Soltész László cégvezetők
vettek részt.
A ZÁHONY-PORT Zrt és a
helyi logisztikai társaságok
vezetői elsődlegesnek tartják
a térségi munkaerő foglalkoztatását, célul tűzik ki a nehézségek ellenére minimum a
jelenlegi létszám megtartását,
a foglalkoztatás esetleges bővítését.
Ennek lehetőségeit az árualap
közös bővítésében, a jelenleg
felhasznált erőforrások hatékonyabb kihasználásában, a
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szabad kapacitások esetén az
erőforrások egymástól történő
igénybevételében, felhasználásában látják.
További együttműködési terület kínálkozik a társaságok vezetői szerint a közös beszerzésekben, a gépek, berendezések
karbantartásának
egységes,
helyi kezelésében.
Közös feladat az áruforgalom
növelése érdekében a térségi
arculat kialakítása, egységes
marketing és piaci megjelenés
kidolgozása.
Az átrakókörzet logisztikai
szolgáltatóinak az üzemeltetési, technológiai szabályozás,
az árumozgatás költségeinek
csökkentése
létfontosságú,
ezért a társaságok a jövőben
közösen kívánják az érdekeiket képviselni a különböző
hatóságok irányában is.
További lehetőségeket rejt
magában, a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központ

ZÁHONY-PORT Zrt. új vezérigazgatója Gubik László, kinevezését követő első üzleti megbeszélését, dr. Kovács Imrével az Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának elnökével
szervezte. Az RCH Zrt. társaságunk legnagyobb partnere,
forgalmunk meghatározó hányadát a vasútvállalat biztosítja.
Kiemelkedő fontosságú, az év hátralevő részében még várható
RCH áruvolumen, illetve áru nomenklatúra egyeztetése társaságaink között, továbbá a jövő évi várható forgalom tervezése. A
megbeszélés során egyetértettek abban, hogy az árualap növelése, főleg a tömegáru tekintetében, mindkét társaság alapvető
érdeke.
A fenti cél elérése érdekében erőteljesebb marketing és közös
piaci fellépés kidolgozását tervezzük, a térségi szerepkör erősségeit, sajátosságait, adottságait kihasználva. A tervek megvalósítása tekintetében kiemelkedő jelentőségű a két cég illetékes
ügyintézői közötti folyamatos operatív kapcsolat, de a menedzsment, helyi vezetés közötti havi egyeztetést is fontosnak tartják,
ahol a havi teljesítmények, nehézmények és a következő időszak
teendőit egyeztethetik.
ZÁHONY-PORT és az RCH közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása esedékes. A két fél szakértői
megkezdik az előkészítést az év végi aláíráshoz.

Látogasson el web oldalunkra:

www.zahony-port.hu
ZÁHONY-PORT Marketing
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Egyeztető megbeszélés
a MÁV-nak végzett
munkákról
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PORT Zrt. munkaterületein jelenleg teljes munkaidős foglalkoztatás került visszaállításra. A belépő áruvolumen hullámzása
miatt felmerülő szabad munkaerő kapacitások lekötése érdekében a Pályavasút és a MÁV Start részére, külön szerződések
keretében folyamatosan végzünk karbantartási, felújítási munkálatokat. Csépke András MÁV Start vezérigazgatóval történő
egyeztetések alapján ebben az évben a Szolnoki Járműjavítóból
, jövöre pedig a Fényeslitkei Járműjavítóból további foglalkoztatást segítő megrendelések várhatók.

A MÁV Zrt. debreceni Pályavasúti Központ részéről Kántor
Tamás és Bátyi Zsolt tárgyalt Gubik László vezérigazgatóval
a pályakarbantartási, javítási munkák ütemezéséről.

A csökkenő árubelépés okozta bevétel kiesés részbeni fedezésére, az idei évben a tulajdonos MÁV Zrt-vel sikerült
szerződést kötni különböző javítási és karbantartási feladatok, szolgáltatások vállalására.
Az év végéhez közeledve aktuális volt a munkálatok állapotának és a további esedékes feladatoknak az áttekintése és egyeztetése a Pályavasúti Területi Központ Debreceni képviselőivel.
A feladatok között szerepel a pályamenti vezetékek festése, pályavasúti felépítményi eszközök, alkatrészek megmunkálása,
pályavasút által használt őrbódék, szociális konténerek javítása, valamint debreceni központhoz tartozó területeken lévő
tárgyi eszközök karbantartása.

A dolgozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetésen.

Dolgozói tájékoztató
Eperjeskén

Informális találkozó
a munkavállalói
érdekképviseletekkel
A munkavállalói érdekképviseletek részéről Meleg János
VSZ elnök, Károlyi Csaba GIB titkár, Juhász Tiborné VSZ
Területi képviselet vezető, Gáncsos István RCH TÜK vezető, Zubály Bertalan RCH KÜT elnök vett részt Gubik
László ZÁHONY-PORT Zrt. új vezérigazgatójával folytatott informális megbeszéléseken társaságunknál.
Megbeszélés során Gubik László vezérigazgató tájékoztatta
a munkavállalói érdekképviseletek vezetőit, hogy ZÁHONY-
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ZÁHONY-PORT Zrt. új vezérigazgatója dolgozói tájékoztató tartott Eperjeskén. A tájékoztató keretében bemutatkozott, mint társaságunk újonnan kinevezett elsőszámú
vezetője. Ez a bemutatkozás formalitás volt, hiszen Gubik
László vezérigazgató urat minden dolgozónk jól ismeri.
Több mint harminc éves Záhony Átrakókörzetben végzett
munkásága során az üzemeltetés, a műszaki élet és a beruházások területén ismertségre, szakmai tapasztalatokra,
gyakorlatra tett szert.
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