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Az idei évre vonatkozó bérmegállapodásban a ZÁHONY-
PORT Zrt. vállalta, hogy a hároméves bérmegállapodás sze-
rinti, átlagosan 30 százalék mértékű bérfejlesztés végrehaj-
tása után, legkésőbb 2019. július 31-ig további bérfejlesztési 
javaslatot tesz, amelynek részben forrását képezheti a mun-
káltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó 2019. július 
1-jei csökkentése.

Mivel a Kormány támogatta a munkáltatói közterhek csökken-
tésével felszabaduló források bérfejlesztésre való felhasználását, 
megállapodás született a szakszervezetekkel arról, hogy a bér-
torlódások kezelésére és a foglalkoztatáspolitikai szempontból 
kritikus munkakörök esetén a bérpiaci pozíció javítása érdeké-
ben 2019. augusztus 1-jétől további béremelésben részesül a 
ZÁHONY-PORT dolgozóinak közel fele.

 A béremelésben a társaság működése szempontjából meghatá-
rozó jelentőségű munkakörök részesülnek. 2019. augusztus 01. 
napjától ezekben a munkakörökben új személyi alapbér mini-
mumok kerülnek bevezetésre. Amennyiben a megállapodásban 
meghatározott munkakörökben foglalkoztatott dolgozó szemé-
lyi alapbére nem éri el az ott meghatározott értéket, alapbére 
kiegészítésre kerül. Ez vonatkozik valamennyi telephelyen mű-
vezető és raktárnok, Eperjeske-átrakó telephelyen nehézgépke-
zelő, darukezelő, darukötöző, Záhony 500-as telephelyen köny-
nyűgépkezelő, központban dolgozók közül a rakodásirányító, és 
a szakelőadó I. munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra. 
Az általános karbantartó szakmunkásoknál a szeniorírást is fi-
gyelembe véve került meghatározásra az új személyi alapbér 
minimum. Továbbá kiemelésre kerültek a villanyszerelő és mi-
nősített hegesztő szakmával rendelkezők. 

A megemelt bér először a szeptemberi bérfizetési napon érkezik 
meg a számlákra.

Koncz Sándorné
Humánpartner vezető

Évközi bérfejlesztésről 
született megállapodás

Az idei évben megváltozott a bérfizetések időpontja a MÁV 
Zrt.-nél és leányvállalatainál. Míg korábban A munka tör-
vénykönyve alapján minden hónap 10. napjáig utalták át 
az előző havi fizetéseket, a változás eredményeként már ko-
rábban, minden hónap 5. munkanapjáig sor kerül a bérek 
átutalására.

A bérek átutalási időpontjai 2019 második felében:

Számfejtett hónap Átutalás időpontja
augusztus  2019. 09. 06.
szeptember  2019. 10. 07.
október   2019. 11. 08.
november   2019. 12. 06.
december  2020. 01. 08.

A SZÉP-kártya-juttatások átutalási időpontjai 2019 máso-
dik felében:

2019. 09. 16.  VBKJ SZÉP szálláshely 
  (szeptemberi utalást választók)
2019. 10. 15.  III. negyedévi alanyi SZÉP vendéglátás, 
  VBKJ SZÉP vendéglátás és szabadidő
2019. 12. 14.  IV. negyedévi alanyi SZÉP vendéglátás, 
  VBKJ SZÉP vendéglátás és szabadidő

Változik a bérfizetések 
időpontja 2019 második 

felében

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  

Szakmai út Szlovákiában

A Szlovák átrakó munkaterületeinek megtekintése, és szakmai 
megbeszélések volt a program, majd egy foci mérkőzés a leveze-
tés, a közelmúltban ZÁHONY-PORT Zrt, Rail Cargo szakembe-
rekből álló munkacsoport látogatásának, a Szlovák ZSSK Cargo  
meghívására Ágcsernyőn.

...
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ZÁHONY-PORT nap
A Tuzséri Faház adott otthont ebben az évben is, a már ha-
gyományosnak mondható ZÁHONY-PORT napnak. Már 
korán reggel munkához láttak a Port-os mesterszakácsok, és 
hamarosan vígan főtt a csülök, készült a finom ebéd. 

Tíz órára már meg volt terítve és felhangzottak a hívogató dal-
lamok is Szabó Bertalan kollegánk szintetizátorából. Délre  
várakozáson felüli létszámban érkeztek a kollegák. Volt  aki 
vonattal,néhányan kocsival és a sportosak kerékpárral érkeztek. 
Kb 120 főre  terítettünk, de még így is szükség volt néhány pót-
asztalra.

Délben kezdődött a rendezvény ünnepélyes része. Gubik László 
vezérigazgató úr köszöntötte a szép számban megjelent kollegá-
kat, a Cargo, Pályavasút, Gépészet és a Szakszervezetek részéről 
érkező vendégeinket. Év értékelőjében összefoglalta az elért tel-
jesítményeinket, és a megkeresések alapján felvázolta a várható 
feladatokat, melyek az év hátralévő részében várnak ránk.

Ezt követően a kiemelkedő munkát végzett kollegák kitünteté-
se következett. Koncz Sándorné  humán vezető elmondta, hogy 
Keller István Eperjeske átrakón dolgozó művezető kollegánk 
Budapesten MÁV Zrt. elnök vezérigazgatói dicséretben része-
sült, majd szólította a kitüntetetteket munkásságuk rövid ismer-
tetése mellett. Gubik László vezérigazgató úr adta át az emlék-
plakettet és az okleveleket.

2019 évben Emlékplakett kitüntetésben részesült Dallos András 
Eperjeske Átrakón dolgozó művezető. 

Vezérigazgatói dicséretben részesült Galambos Péter műszaki 
szakelőadó, Rebenku József raktárnok, Turcsik Lajos Eperjes-
ke-átrakó darukötöző, Punku Ferenc Eperjeske-átrakó daruke-
zelő, Nagy István Eperjeske-átrakó darukezelő és Darmai 
László TMK Eperjeske általános karbantartó. 

2019 évben kiemelkedő és példamutató brigádteljesítményt 
nyújtó kollektíva tagjai: Hicsár Vilmos, Balla István, Jóni Attila, 
Czérna Attila, Demeter Zsolt, Márta Tibor, Vedres Balázs, Ved-
res László, Rakóczi László, Nagy Géza, Lakatos Endre, Peszle 
Béla, Hultay Csaba.
Gratulálunk a kitüntetetteknek. További jó egészséget és szak-
mai sikereket kíván részükre a ZÁHONY-PORT Zrt. kollektí-
vája.
Hagyományinkhoz híven a leghosszabb MÁV és ZÁHONY-
PORT folyamatos szolgálati idővel rendelkező kollega munkáját 
egy ajándék kosárral köszönte meg ZÁHONY-PORT vezetése. 
Ebben az évben Mészáros Gyula TMK Eperjeske karbantartója 
kapta ezt az ajándékot, aki 1974.07.01-től dolgozik Záhony Át-
rakó munkaterületein. 

A nap folytatásaként megkóstoltuk a szakácsaink által készített 
csülök pörköltet, majd sült kolbász és főtt kukorica volt a menü. 
Az ebédet kötetlen beszélgetések, az elmaradhatatlan kártyacsa-
ta, a nótás kedvüek részéről karaoke, illetve közös éneklés és 
tánc követte.  
Egy kellemes délután töltöttünk együtt, kötetlen beszélgetéssel, 
kikapcsolódással.

Kommunikáció

Gubik László vezérigazgató úr és a kitüntetettek.

Mészáros Gyula a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező 
kollegánkat, Gubik László vezérigazgató úr 

ajándékkosárral köszöntötte. 


