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Közös Szakszervezeti
Bizottság és Üzemi
tanács ülésén
Szeptember elején a Tuzséri Faházban került megrendezésre a ZÁHONY-PORT Zrt. Szakszervezeti Bizottságának és Üzemi Tanácsának következő
összevont ülése. A rendezvényen a SzB. és Üzemi
tanács tagjain kívül Gubik László ZÁHONY-PORT
Zrt. vezérigazgatója, és Koncz Sándorné humánpolitikai vezető vett részt. A tanácskozás során az első
napirendi pontban, a résztvevők Gubik László vezérigazgató beszámolóját hallgathattak meg a 2015
év zárásáról, a 2016 év 1-7 hónap eredményeiről és
az év végéig kitűzött célokról.

2016. szeptember

lyét is biztosítani tudjuk. Támogatjuk a munkavállalók vasutas
nyugdíjpénztárba történő belépését. Ezzel, - igaz hosszú távon-,
de plusz juttatást tudunk adni azoknak, akik vállalják a tagság
feltételeit.
ZÁHONY-PORT vezetése minden megtesz, hogy folytatni tudjuk a megkezdett sikeres utat. – Zárta tájékoztatóját Gubik László vezérigazgató úr.
A második napirendi pont keretében a Hulladékfa feldolgozó üzemben dolgozó munkavállalók, a telephelyen végzett
favállogatással és kezeléssel kapcsolatos teljesítménybérének
alapbéresítése került terítékre. A HUFA dolgozói képzettségük
miatt sok, nem a HUFA területén végzendő szakmunkára is
átírányításra kerülnek. Ilyen esetekben, tőlük független okból,
de ZÁHONY-PORT érdekében végzett külsős munkák során,
keresetkiesés éri őket. Ezt megvizsgálta és mérlegelte ZÁHONY-PORT vezetése, és a telephelyen végzendő teljesítménybért alapbéresítette.
A SZB. és az Üzemi tanács is megvitatta ezt a kezdeményezést
és elfogadásra javasolta. Ezt követően a Dajka Sándor a Vasutas
Szakszervezett területi vezetője és Gubik László ZÁHONYPORT Zrt. vezérigazgatója aláírásával szentesítette a 2016.
szeptember 1-jétől érvényes teljesítménybér alapbéresítését. A
dokumentumot utólag Simon Zoltán VDSZSZ területi vezetője
is ellenjegyezte.

Gubik László vezérigazgató és Dajka Sándor a VSZ képviselője
aláírásukkal szentesítették, a HUFA munkaterületen dolgozók átlag
teljesítménybér alapbéresítését jóváhagyó megállapodást

. Tájékoztatójában elmondta, hogy a 2015 évet 241 millió forint veszteséggel zárta társaságunk. Ez első sorban a külpolitikai
helyzettel lehet indokolni. Ebben az évben már optimistábban
tervezett ZÁHONY-PORT vezetése, és a MÁV Zrt. anyavállalat
70 millió veszteséggel elfogadta a 2016 évi költségvetésünket.
Takarékos gazdálkodással, illetve a MÁV Zrt. leányvállalatainak végzett egyéb munkákkal, továbbá a nyertes munkahely
megőrző pályázat segítségével ZÁHONY-PORT vezetése bízik
benne, hogy a tervnél kedvezőbb eredményességet is el tudunk
érni. Az Ukrán belpolitikai helyzet megszilárdulásával és a
munkavállalók rugalmas hozzáállásával talán még a nullszaldós
eredmény is megcélozható ebben az évben.
Mindezt úgy- emelte ki a vezérigazgató úr -, hogy a 3% bérnövekedést végre tudtuk hajtani. A karbantartó területeken az
eddig elmaradt műszakpótlékot rendezni tudtuk, és a közel 400
fő munkavállaló folyamatos foglalkoztatását, így a munkahe-
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ZÁHONY-PORT eredményeiről tájékoztatta Gubik László
vezérigazgató az Üzemi tanács és a VSZ képviselőit

A harmadik napirendi pontban a Tuzséri Faház állagmegőrző
javításainak lehetőségeit tekintették át a résztvevők. A faházat
nagyon sok Záhony-Portos dolgozó igénybe veszi, rendezvények, családi pihenések alkalmával. Ezért társaságunk vezetése
ösztönzi dolgozóit, hogy tarsadalmi munkában segítsék a pihenőház megújulását.
Sz.I.G.

ZÁHONY-PORT Marketing
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Cargós fórumon
Már hagyománynak mondható, hogy a Vasutasok
Szakszervezetének tuzséri faháza nyár vége közeledtével otthont ad az RCH Záhony TÜK Üzemi
Tanácsának és Munkavédelmi Bizottságának kihelyezett, és kibővített ülésére. Az idén sem volt ez
másként, annyi különbséggel, hogy Zubály Bertalan szervezésében most közel hetven fős fórum keretében rendezték meg.
Az időjárás nem kedvezett ugyan az eredeti terveknek, de az eső ellenére is eljöttek a meghívottak a
Tisza-partra.

KRESZ oktatás

A közúti balesetek megelőzése érdekében, a KRESZ szabályok
ismeretét folyamatosan felszínen kell tartani. A jogszabályi változások követése, a megszokásból történő vezetés rossz beidegződéseinek kiküszöbölése fontos, hogy baleset nélkül tudjuk
közlekedni.

ZÁHONY-PORT Zrt. is meghívást kapott a rendezvényre.
Társaságunkat Gubik László
vezérigazgató és Juszku Gábor értékesítési és marketing
vezető képviselte.
A tanácskozáson az RCH
2016 évi teljesítményeiről, és
az előttük álló munkafeladatokról kaptak tájékoztatást a
részvevők. Mivel ZÁHONYPORT Zrt. által nyújtott logisztikai szolgáltatások szerves
részét képezik az RCH Záhony TÜK munkájának, ezért
Gubik László a ZÁHONYPORT Zrt. vezérigazgatója
tájékoztatta a részvevőket a
ZÁHONY-PORT eredményeiről, fejlesztési elképzeléseiről.
Tájékoztatójában kifejtette,
hogy ZÁHONY-PORT a hektikus árubelépés mellet is mindent megtesz, a folyamatos és
magas színvonalú logisztikai

szolgáltatás biztosítása érdekében. Pályázataival, gépbeszerzéseivel ezen felül még
törekszik a hatékony és gazdaságos üzemeltetés biztosítására.
Elmondta, hogy a két társaság között kiemelkedően jó
a kapcsolat, ami a vezetők
rendszeres találkozóin kívül,
a társaságok munkavállalói
között kialakult kiválló munkakapcsolatnak is köszönhető.
Ennek elismeréseként Gubik
László ZÁHONY-PORT Zrt.
vezérigazgatója a Záhony
TÜK
munkavállalójának,
Mester Béla részére elismerő
oklevelet adott át. Az RCH
Záhony TÜK részéről pedig
Gáncsos István TÜK vezető
köszönte meg Pócsik Attila
ZÁHONY-PORT Zrt. üzemeltetési vezetőjének munkáját.
Sz.I.G.

ZÁHONY-PORT Marketing

Ennek érdekében ZÁHONY-PORT minden évben tájékoztatót
szervez a KRESZ változásból, a szolgálati autókat, teherautókat
és a tervek szerint a közútra érvényes engedélyekkel rendelkező munkagépeket üzemeltető kollegák részére. A tájékoztató
megtartására Szabó László gépjármű ügyintéző lett felkérve,
aki lelkiismeretesen felkészült a KRESZ változásaiból, és ezt az
anyagot kiegészítette a munkája során tapasztalt, a sofőrök által
elkövetett hibák, apró vétségek felszínre emelésével.
Mindenképpen hasznos és tanúságos ez az egy óra évente, hiszen a közúti közlekedés veszélyes és erre mindenki figyelmét
fel kell hívni időnként.
		Mindenkit hazavárnak!
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

www.zahony-port.hu
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