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Az RCH felügyelőbizottság 
tagjainak Gubik László ve-
zérigazgató mutatta be az 
Eperjeske Átrakó darus és az 
árucsúszdás átrakóját, illetve a 
Záhony-500-as Közvámraktá-
rát.  Az üzemlátogatás segítet-

te a logisztikai szakembereket, 
hogy a helyi sajátosságokat 
megismerve, a közös ügyfe-
leink számára pontosabban ki 
tudják kínálni logisztikai ka-
pacitásainkat.

RCH Kommunikáció

Az év első felében az  RCH felügyelőbizottságának 
tagjai látogatást tettek Záhony térségben dr. Kovács 
Imre CEO és dr. Erb Szilvia jogi vezető kíséretében. 
A programot Gáncsos István RCH TÜK vezető, vala-
mint Zubály Bertalan, az Üzemi Tanács elnöke szer-
vezte.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Balázs Béla 
ZÁHONY-PORT Zrt. nyugdíjba vonult üzemeltetési 
főművezetője, 2016.05.16-án 65 éves korában elhunyt.

Balázs Béla 1970. január 08-án kezdte meg pályafutását 
a MÁV Zrt. Gépesített Rakodási Főnökségén és ez után 
élete összefonódott az Eperjeskei Átrakó pályaudvar 
mindennapjaival.
A ranglétra minden fokát bejárva, teljes mélységében 
és minden mozzanatában ismerte az átrakó pályaud-
vart és annak mindennapi feladatait.
41 évnyi szolgálat után, 2011.08.31-én vonult nyugdíj-
ba, ZÁHONY-PORT Zrt. üzemeltetési főművezető po-
zíciójából.

ZÁHONY-PORT Zrt. kollektívája nevében 
búcsúzunk Tőle.

Az RCH felügyelőbizottság 
látogatása Záhonyban 

Látogasson el web oldalunkra:

www.zahony-port.hu

Gubik László a ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója mutatta be 
területeinket az RCH felügyelőbizottság tagjainak.

Első féléves középvezetői 
értekezlet Tuzséron

   Társaságunk sikeres működésének alapfeltétele, hogy a 
közös cél, a megrendelő átrakási, raktározási igényeinek 
maradéktalan teljesítése érdekében, minden kollega a maxi-
mális teljesítményét nyújtsa munkájában. A jó munka egyik 
feltétele, hogy a kellő információval rendelkezzenek a mun-
kavállalók.

Gubik László vezérigazgató úr ezért tartja fontosnak, hogy a 
középvezetők részére időszakosan kibővített vezetői értekezle-
ten tájékoztatást adjon a társaság elért eredményeiről, jelenéről 
és az előttünk álló feladatokról. Ezért vezette be, hogy negyed-
évente középvezetői értekezletet tart. Az első ilyen értekezletre 
májusban került sor a tuzséri faházban.

A vezérigazgató úr tájékoztatta a résztvevőket ZÁHONY-PORT 
Zrt. első negyedévben beérkezett áru összetételéről, eloszlásá-
ról az összesített számok tükrében. Ezután a jelenleg folyó tár-
gyalások alapján várható árubefutást vázolta fel a középvezető 
kollegák részére. A tájékoztató után a területvezetők, művezetők 
kötetlen beszélgetés formájában beszéltek meg az átrakás köz-
ben felmerülő napi problémákat.

Gubik László vezérigazgató úr az értekezlet végén összefoglaló-
jában hasznosnak ítélte a kibővített vezetői értekezletet és ezért 
a következő negyedévben, ebben a formában és körben szintén 
meg kívánja tartani.

ZHP Kommunikáció

Kötetlen beszélgetés formájában az átrakás során felmerülő napi
problémák megoldásáról beszélgettek társaságunk középvezetői.  
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ZÁHONY-PORT Zrt. győztes csapata. 

Győztünk

Több éve már, hogy minden tavasszal a sport területén, 
barátságos futball mérkőzés keretében megmérkőzik ZÁ-
HONY-PORT fociszerető kollektívája a RAIL Cargo Hun-
gária Sopron, Budapest és Miskolc terület csapataival. 

Ez év májusban, a miskolci vasutas sportpályán került sor a 
kőrmérkőzésre.  Nagyon szoros eredmények mellett,  jobb gól-
aránnyal, most ZÁHONY-PORT csapata hozta el a kupát.

A csapatunk tagjai: Gubik László
   Márta József
   Pokol Zsolt
   Pokol László
   Pajtás István
   Koi Gyula
   Perecz János
   Séra Levente
   Vasas János
    Vasas János 

Vasutasnapi 
előkészületek

A MÁV-csoport idén is várja munkavállalóit és családtagja-
ikat a vasutasszakma hagyományos ünnepén, a 66. Vasutas-
nap Juliális rendezvényein 2016. július 9-én. A vasutasnapi 
Juliálisokra Budapest mellett Békéscsabán, Celldömölkön, 
Kisvárdán, Pécsett és Szolnokon kerül sor. Étkezési jegyet 
a MÁV Zrt. és leányvállalatainak munkavállalói, valamint 
a Rail Cargo Hungaria Zrt. munkavállalói igényelhetnek, 
dolgozónként két darabot. Az étkezési jegyeket 2016. júni-
us 10-én 24 óráig lehet igényelni.

A MÁV Zrt. kommunikációs igazgatóság adminisztrációs ter-
hei és a ZÁHONY-PORT Zrt dolgozói kollektívájának segí-
tése érdekében ZÁHONY-PORT Zrt. egységesen, interneten 
igényli meg a 66. Vasutasnapi Juliális Kisvárdai helyszínére a 
jegyeket. 

Ezért azon kollegák, akik a Kisvárdai helyszínre kívánnak ki-
látogatni, a területük vezetőjénél iratkozzanak fel az egységes 
központi jelentkezéshez. A jegyek a központba történő érkezé-
sük után kiosztásra kerülnek a jelentkezők között.

Azok a kollegák, akik nem Kisvárdai Juliálisra kívánnak kilá-
togatni, a bérlappal érkező saját étkezési igénylőlappal jelent-
kezzenek a megadott címen.

Sz.I.G.

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  


