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A ZÁHONYI LOGISZTIKAI ÉS IPARI ÖVEZET
KONZORCIUMHOZ CSATLAKOZOTT ZÁHONY-PORT
Magyarország Kormánya az 1741/2019(XII.19) számú határozatában döntést hozott a Záhony logisztikai és ipari
övezet konzorcium létrehozásáról és az ahhoz kapcsolódó
pénzügyi intézkedésekről. A kormányhatározat szellemében a ZÁHONY-PORT Zrt konzorciumi szerződést kötött a
MÁV REC Kft-vel a Záhony térség fejlesztésére irányuló logisztikai és ipari beruházásokkal összefüggő előkészítő fázis
megvalósítására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Támogató, Támogatói Okiratot adott át a Konzorciumnak a munka megkezdésének biztosítására.

A KONZORCIUM standja a Shanghai-ban megrendezett
5 napos China International Import Expon.
A tárgyalások során a két fél egyet értett abban, hogy a konzorciumi tagok közötti információ átadás folyamatos kell, hogy
legyen, és támogassák egymás munkáját. Záhony egy nagyon
komplex terület, sok szereplős, ezért a projekt sikere érdekében
szoros együttműködésre van szükség mindkét fél részéről.
A MÁV-REC Kft. és a ZÁHONY-PORT Zrt. július 16-án konzorciumi megbeszélést folytatott Záhonyban. A megbeszélés
során Bóta Norbert, a MÁV-REC Kft. ügyvezető igazgatója ös�szefoglalta, hogy az egész projekt három fő részre bontható. Az
első, az árualap megléte, ez az alapja az egész fejlesztés jövőbeni kihasználtságának és sikerének. A második a Záhony-Port
átrakó területének modernizálása, új technológiák bevezetése és
a folyamatok fejlesztése. A harmadik pedig Záhony térségben
ipari parkok fejlesztése.

Az Expó megnyitóján Orbán Viktor miniszterelnök is
tartott beszédet, melyet online közvetítettek.

Az első munkaanyag átadása.
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Az első lépésként az előkészítő fázis projekt megvalósítására a
Konzorcium tagjai konzorciumi együttműködési megállapodást
kötöttek, melynek értelmében a ZÁHONY-PORT Zrt. az alábbiakban részletezett feladatokat elvégzését vállalta:
- átrakó állomások felmérése, az „elérhető legjobb technológia”
azonosítása és kommunikálása a konzorciumi tagok felé
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- a MÁV-REC Kft. vezetésével felmért kínai igényeknek
megfelelően a kialakítandó
átrakói kapacitás és szükséges
technológia elemek részletes
meghatározása
- a jelenlegi kapacitásokról,
rendelkezésre álló erőforrásokról történő információk
biztosítása a Konzorcium részére
- a jelenleg és a tervezett jövőbeli igények kielégítéshez
szükséges
infrastrukturális
fejlesztések azonosítása, meghatározása,
- fejlesztéshez szükséges erőforrások tervezése, számszerűsítése (pl. HR, energia, terület stb.)
- az áruérkeztetéshez, átrakáshoz szükséges kiegészítő szolgáltatások azonosítása, szükségesség meghatározása
- a területén elkészíti a tervezett átrakodási árualap mozgatásához kapcsolódó logisztikai
folyamatokat.
A munkaprogram része, hogy
felmérésre és bemutatásra kerüljön, a Záhony körzetben
rendelkezésre álló fejlesztési
területek, azok infrastruktúrája, elérhetősége, fejlesztésbe
történő bevonhatósága, azokról adatok, információk összegyűjtése.
A megállapodást követően
a projektben résztvevő ZÁHONY-PORT Zrt. dolgozók
kijelölése
szeptemberben
megtörtént és az adatgyűjtés
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és a projekt elemek kidolgozása megkezdődött.
Az adatgyűjtésben a ZÁHONY-PORT
szakember
gárdája tudásbázisán túl a
statisztikai hivatal, a Megyei
Hivatalok és a polgármesteri
hivatalok adataira és fejlesztési terveire támaszkodtunk.
Az első munkaanyag már el
is készült, amelyet a CELIZ
konzorcium 2020. október 15én Záhonyban tartott taggyűlésén ZÁHONY-PORT Zrt.
hivatalos átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a konzorciumi tagoknak átadott. Az előkészítő
fázis további munkaanyagain
a Port szakemberei folyamatosan dolgoznak és a meghatározott ütemezés szerint adják át
a Konzorciumi tagok részére.
A Konzorcium a Záhony Átrakó körzetet érintő piaci lehetőségek feltárása érdekében a 2020. November 5-én
Shanghai-ban elkezdődött 5
napos China International Import Expo (CIIE), rendezvényen is részt vesz kiállítóként.
A megnyitó ünnepségen Xi
Jinping kínai elnök mondott
köszöntőt, ezt követően több
külföldi államfő mellett, Orbán Viktor miniszterelnök is
tartott beszédet, melyet online
közvetítettek. A Konzorcium
egy 35 m2 kiállító standot állított fel, ahol több tárgyalás
keretében népszerűsítette térségünket.
Gubik László

Fogadó óra

lojalitást elismerő
pénzbeli juttatás
Tájékoztatjuk, hogy a Munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalás keretében lehetőséget biztosít arra, hogy a Kollektív
Szerződés szerinti, december hónapban kifizetésre kerülő
bruttó 350.000 Ft munkavállalói lojalitást elismerő pénzbeli
juttatás helyett, a nettó jövedelem növelése érdekében bruttó
181.000 Ft pénzbeli juttatás és nettó 172.000 Ft SZÉP Kártya
vendéglátás alszámlára történő utalás kerüljön kifizetésre.
Mit kell Önnek tenni, ha juttatást a fentiek szerint, részben
SZÉP kártya juttatás formájában szeretné megkapni?
2020. november 13. és 2020. november 30. között ez jeleznie
kell
https://kerdoiv.mavcsoport.hu/nyilatkozat
oldalon elérhető elektronikus nyilatkozaton.
Az elektronikus nyilatkozat bármilyen interneteléréssel rendelkező (nem csak MÁV-hálózatba kötött) számítógépen vagy mobiltelefonon keresztül elérhető a fenti időszakban, a hét bármely
napján, 0-24 óráig.
A nyilatkozattételhez a törzsszámára és az október havi bérjegyzékkel megküldött egyéni kódjára lesz szüksége.
Amennyiben az elektronikus nyilatkozat leadásához segítségre van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal a Humán
Ügyfélszolgálati iroda munkatársaihoz.
Nyilatkozatot kizárólag az a munkavállaló tehet, akinek
munkaviszonya 2019. december 01. napja és 2020. november
30. napja között várhatóan folyamatosan fennáll. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy SZÉP kártya juttatást csak a munkaviszony
fennállása alatt folyósítunk, ezért a nyilatkozat leadása és a juttatás folyósítása közötti munkaviszony megszüntetés esetén a
lojalitási juttatást csak pénzbeli juttatásként folyósítjuk.
Abban az esetben, ha munkaviszonya 2019. december
1-jén is fennált, de a lojalitási juttatásra csak időarányosan jogosult, a juttatás – legfeljebb – 172.000 Ft-ig SZÉP kártya vendéglátás számlára történő utalás keretében, felette pedig pénzbeli
juttatásként kerül folyósításra.
Mit kell tenni Önnek, ha munkavállalói lojalitást elismerő
juttatást kizárólag pénzbeli juttatásként szeretné megkapni?
Nincs teendője, ha 2020. november 30-ig nem nyilatkozik, az Ön
részére a lojalitási juttatás pénzbeli juttatásként kerül kifizetésre.

ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója és
humánpolitikai vezetője a munkavállalóink
részére fogadóórát tart.
Időpontja :
minden páros hét szerdai napján
09.00 órától – 11.00 óráig
ZÁHONY-PORT Marketing

Humán Szolgáltatás
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