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Adózás rendje
Ismételten felhívjuk minden
kedves munkatársunk figyelmét, hogy 2017. adóévre
vonatkozóan 2018. január
1-től megszűnt a munkáltatói adómegállapítás.
2018. január 1-jétől a törvényi változások miatt a
munkáltatónak már nincs
joga és lehetősége arra, hogy
munkavállalóinak elkészítse a 2017. adóévre vonatkozó
adómegállapítást.
A munkáltatói adómegállapítás megszűnése után 2018. január
1-ét követően az SZJA bevallás minden esetben a magánszemély
felelőssége.
Az adóbevallással kapcsolatos fontos határidők, amelyekre kérjük, fordítson kiemelt figyelmet:
• 2018. március 15. napjáig az adóhatóság minden – nem egyéni
vállalkozó – magánszemélynek elkészíti az adóbevallás tervezetét.
• 2018. március 19. napjáig tudja Ön jelezni a NAV felé, ha adóbevallásának tervezetét papír alapon szeretné megkapni.
• 2018. május 9. napjáig adhatja le az adója 1-1%-ról rendelkező
nyilatkozatát a humán anya ügyfélszolgálatán, amennyiben az
adóbevallás tervezet jóváhagyásakor, vagy a 17SZJA bevallásban nem rendezte.
• 2018. május 22. – a 2017. adóévre vonatkozó adóbevallás leadásának határideje, melyet az adóbevallási tervezet jóváhagyásával, vagy önadózással, az 53-as bevallás (17SZJA nyomtatvány) benyújtásával tehet meg.
A legfontosabb információkat magában foglaló rövid tájékoztatót minden kedves Munkavállaló megkapja a 2018. február havi
bérjegyzék mellékleteként, valamint elektronikus formában elérhető az alábbi linken:
Adóvégelszámolás 2018.
A linken iratminták, kitöltési útmutatók is rendelkezésre állnak,
amelyekkel támogatjuk a munkavállalókat.
Humán szolgáltatás szervezet

TÁJÉKOZTATÓ
a Bérenkívüli Juttatások rendszeréről
Tájékoztatjuk a ZÁHONY-PORT Zrt munkavállalóit, hogy
a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint 2018. évben az
alanyi jogú SZÉP Kártya vendéglátás alszámla juttatatás
mértéke 84.800 Ft, a VBKJ éves keretösszege bruttó 271.400
Ft.
A VBKJ keretösszeg felhasználásról legkésőbb 2018. március 10-ig kell nyilatkozni a VBKJ nyilatkozati lap(ok) kitöltésével és a Humán Szolgáltatás Ügyfélszolgálati Irodán
(továbbiakban:ÜSZI) történő leadásával.
Kérjük, hogy amennyiben a kitöltéssel, vagy értelmezéssel
gondjai lennének, még a kitöltés előtt telefonon vagy személyesen keresse fel az ÜSZI munkatársát és vegye igénybe segítségét. Elérhetőség és nyitva tartás: Telefon: vasúti:
03/37-22, 03/33-40,postai: +36/1-513-3722 ; +36/1-513-3340
Hétfő, szerda 07.00-15.30 Kedd, csütörtök 07.00-13.30 Péntek 07.00-12.30
Általános teendők a szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatban
A nyilatkozás az ÜSZI által átadott formanyomtatványon illetve
a VBKJ kalkulátor által kitöltött és kinyomtatott nyilatkozaton
történik. Ezen a nyilatkozaton össze kell állítania egyéni csomagját. Ha Ön a javadalmazásnak olyan elemét akarja igénybe
venni, amelyhez további nyilatkozat kitöltése szükséges, a formanyomtatványokat az ÜSZI munkatársától kell kérnie. Ne feledje, hogy a különböző pénztári tagdíj-hozzájárulások igénybe
vételének a feltétele, hogy tagja legyen a pénztárnak!
Az elektronikusan kitöltött és kinyomtatott vagy papír alapon
kitöltött nyilatkozatokat két példányban, aláírva a juttatások
igényléshez szükséges nyomtatványokkal együtt legkésőbb
2018. március 10-ig kell leadni a Humán Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáiban.
Az Ön nyilatkozata az illetékes Humán Szolgáltatás Ügyfélszolgálati Iroda munkatársának ellenjegyzésével, azaz aláírásával
lép érvénybe. Az érvényes nyilatkozatból egy példány az Öné,
egy példány pedig az ÜSZI-n marad.
A munkavállaló a VBKJ utasítás 1. számú melléklete szerinti
nyilatkozat kitöltésével megbízást adhat önkéntes nyugdíjpénztári- egészség- és önsegélyező pénztári tagdíj munkabérből történő levonására és a megjelölt pénztárba történő átutalására. Az
egyéni befizetés összegének 20 %-áról az Szja tv. 44/A §-ában
foglaltak szerint rendelkezhet, ezzel növelheti nyugdíjpénztári-,
vagy egészség- és önsegélyező pénztári egyéni számlájának ös�szegét.
Humán szolgáltatás szervezet
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Felsőfokú duális képzés
a ZÁHONY-PORT Zrt.-nél
A ZÁHONY-PORT Zrt. 2018-ben csatlakozott a Nyíregyházi
Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében folyó duális képzéshez, melynek célja, hogy a jövőbeni szakemberek összekapcsolják az elméleti és gyakorlati ismereteiket, és
szakmai tudásuk maximálisan megfeleljen az anyagmozgatás, az emelés- és rakodástechnika mindennapi elvárásainak.
Az országosan indított újszerű képzési rendszerben az elméleti tudás megszerzése mellett olyan munkatárs fog kikerülni a
felsőoktatásból, aki kellő szakmai tapasztalattal, versenyképes
tudással lép a munka világába.
A duális képzésben, a képzési idő közel felében a ZÁHONYPORT Zrt. telephelyein történik a gyakorlati oktatás, kiváló műszakis kollégák segítségével, irányításával.
Mit jelent a duális képzés?
A duális képzés is alapszaknak számít. Az újszerű képzés célja, hogy az egyetemen elméleti képzésben szerzett ismereteket
a hallgatók a kötelező szakmai gyakorlat keretében elmélyíthessék és alkalmazhassák, mindezt élő (minősített) vállalati körülmények között. Ezáltal a duális képzésben a tanév hossza 48 hét,
ebből elméleti oktatással összesen 26 hetet, míg a vállalatunknál összesen 22 hetet töltenek a diákok. Az ebben a formában
végzett hallgatók a munkaerőpiacra kikerülve már néhány éves
szakmai tapasztalattal és gyakorlati tudással rendelkeznek, ezáltal vonzóbbak a munkáltatók számára. Bár a duális képzés befejeztével a vállalatoknak nincs foglalkoztatási kötelezettségük,
nem kizárt, hogy a hallgató a korábbi gyakorlati helyén helyezkedjen el.
A ZÁHONY-PORT Zrt. a duális képzésben résztvevő hallgatók számára kiváló lehetőséget biztosít nagyvállalati környezetben, nagy üzemi gyakorlattal, speciális végzettséggel rendelkező szakemberek segítségével olyan gyakorlati ismeretek
elsajátítására, amely nagyban megkönnyíti az elhelyezkedést és
a pályakezdést.
A ZÁHONY-PORT Zrt. rendelkezik az anyagmozgatás és emeléstechnika szinte teljes spektrumával (bakdaruk, híddaruk 126
t-ig, homlok és oldalvillás, valamint konténeremelő targoncák,
speciális függesztő eszközök, tömegáru rakodás eszközei, ipari
forgó- és homlokrakodók, vasúti kocsi vonszolók, vegyi anyag
átfejtési technológiák, melegítéses átfejtési technológiák, gázátfejtési technológia, raktározás, logisztikai tevékenységek, vámügyintézés, stb.), és ezen eszközök javítási technológiájával.
Miért érdemes a duális képzési formát választanod?
• Egy nagyvállalat működését ismerheted meg.
• A szakmai gyakorlatot valós vállalati környezetben sajátíthatod
el.
• Tapasztalt szakemberektől szerezhetsz ismereteket a rakodási
technológiák széles köréről, az emelő- és anyagmozgatógépek
üzemeltetéséről, javításáról.
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• Tapasztalatot szerezhetsz a cégünknél működő vállalatrányitási rendszerekről, valamint a minőségirányítási és
környezetirányitási rendszerekről.
• Tapasztalatot gyűjthetsz a csapatmunka jelentőségéről a mindennapi munkavégzésben.
• Javítja a munkaerő piaci pozíciódat.
Ki vehet részt a ZÁHONY-PORT Zrt.-nél duális képzésben?
Mindazon hallgatók, akik a központi felvételi eljárásban felvételt nyernek a Nyíregyházi Egyetem gépészmérnök alapszakára,
valamint jelentkeztek és megfeleltek a ZÁHONY-PORT Zrt. felvételi eljárásában is.
A felvételi két lépésben zajlik:
• A központi felvételi eljárásban jelentkezni kell a Nyíregyházi
Egyetem gépészmérnök alapszakára és elérni a bejutáshoz szükséges pontszámot.
• Jelentkezni kell a ZÁHONY-PORT Zrt.-hez az itt megadott
módon és határidőig. A megfelelő jelentkezőket behívjuk egy
felvételi elbeszélgetésre, melynek eredményéről a jelentkezők
értesítést kapnak.
• Sikertelen vállalati, de sikeres központi felvételi esetén a hallgató hagyományos képzési formában kezdheti meg gépészmérnöki tanulmányait.
Elvárásaink a jelentkezőkkel szemben
• Műszaki érdeklődés
• Elhivatottság a csapatmunkában való együttműködésre
• Legalább alapfokú idegennyelv-tudás (angol/német/orosz)
Mi történik, ha sikertelen a felvételi?
Csak a két felvételi eljárás együttes sikeres teljesülése esetén
lehet valaki duális hallgató. Sikeres központi, de sikertelen vállalati felvételi esetén a hallgató hagyományos képzési formában
vehet részt, hiszen a vállalati felvételi eredménye nem befolyásolja a központi felvételi eljárás eredményét.
Hogyan lehet jelentkezni a ZÁHONY-PORT Zrt.
duális képzésére?
A jelentkezéshez be kell küldeni:
• kitöltött jelentkezési lapot (innen letölthető)
• önéletrajzod, motivációs leveled
• utolsó előtti évfolyam év végi bizonyítványának másolatát
• utolsó évfolyam félévi bizonyítványának másolatát
• érettségi bizonyítvány másolatát (ha van)
• nyelvvizsga bizonyítvány másolatát (ha van)
• OKJ-s bizonyítvány másolatát (ha van)
Jelentkezési határidő: 2018. május 31.
A jelentkezéseket az iktato@zahony-port.hu címre várjuk.
A felvételi eredményéről minden jelentkezőt 2018. július 2-ig
értesítünk. 				
Sz.I.G.
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ZÁHONY-PORT Lakossági
Mobilflotta
ZÁHONY-PORT Zrt. munkaterületei és ügyfelei közötti
folyamatos kapcsolattartást érdekében Vodafone mobilflottát üzemeltett. A „CÉGES” flottához dolgozóink is csatlakozhatnak a „Lakossági Mobilflotta” segítségével.
A lakossági flotta biztosítja a céges és a lakossági csoport között
és a csoporton belüli korlátlan és ingyenes beszélgetés lehetőségét. Egy dolgozó maximum 5 mobilszámot igényelhet a flottán belül. Az eddigi bruttó 16 Ft-os percdíj és 500 Mb internet
szolgáltatást tartalmazó csomag helyett a Vodafone szolgáltató
három verzióból álló csomagot kínál a lakossági flotta tagjainak.
A csomagok lefedik a különböző mobiltelefonálási szokásokkal
rendelkező előfizetők igényeit.
A MINI FLOTTA csomag, a keveset beszélő előfizetőket célozza. A flottán belül - mint a lakossági, mint a céges összes
mobilelőfizetéssel - továbbra is térítésmentesen lehet beszélni.
Kifelé 50 perc, másodperc alapú elszámolással ingyenes. Ezen
felül pedig bruttó 15 Ft/perc másodperc alapú díj ellenében beszélhet. Minimális 200 Mb internetadatforgalom az emailok
olvasásására elég.

A PLUSZ FLOTTA csomag, alapdíja egy kevéssel több a mostani flotta alapdíjánál. 400 Ft/hó-val kell magasabb alapdíjat fizetni, annak az előfizetőnek aki ezt a csomagot válassza.
Mit kapunk ezért a díjtöbbletért?
A teljes Vodafone hálózaton belül ingyen beszélhetünk percmegkötés nélkül. Tehát nem csak a flottán belül, hanem minden
Vodafonossal korlátlanul cseveghetünk. Más mobilszolgáltató
felé 150 perc ingyenes telefonálási lehetőség áll rendelkezésünkre. Amennyiben ezt is tullépnénk, úgy bruttó 10 Ft/perc
díjon beszélhetünk más szolgáltatók hálózatán, természetesen
másodperc alapon.
Az internet hozzáférés 1 GB/hónap keretig áll rendelkezésünkre. Ez már bőven elég az e-mailok, a Facebook és időnkénti internetezésre. Ezen szolgáltatások figyelembe vételével már nem
is sok a plusz 400 Ft havonta, az alapdíjba, amennyiben valaki többet szeret beszélni, és a mobil internetet is használja,
például utazáskor.
KORLÁTLAN FLOTTA
csomag, a Vodafone RED
csomaggal közel azonos
szolgáltatásokat nyújt csak
kedvezőbb áron. Korlátlan
beszélgetés minden Magyar
szolgáltató mobilhálózatás, 1
Gb Internet és kedvező SMS
díj.
Ezen felül 20.000 Ft kedvezmény új készülék vásárlása
esetén a kiválasztott mobilkészülék árából. Így nem
csak a telefonálás korlátlan,
hanem a készülék vásárlási
keretrünk is megnövekedhet.
Sz.I.G

Látogasson el web
oldalunkra:

www.zahony-port.hu
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