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Év végéhez közeledve mindannyian számvetést készítünk magunkban, hogyan sikerültek terveink, mit hozott és mit vitt a lassan tovatűnő esztendő.
Nem volt könnyű a 2020-as év. Átvészeltük, hogy több
hónapon keresztül teljesítményeink visszaestek, és továbbra is küzdeni kell a járvány okozta nehézségekkel.
Ennek ellenére megjelentek a bizakodó előrejelzések és
ennek tükrében vágunk neki az új évnek.
A korlátozó intézkedések miatt köszönetemet személyesen nem tudom átadni, de engedjék meg, hogy ezúton
fejezzem ki hálás köszönetemet valamennyi dolgozónknak a 2020.évben nyújtott kiváló teljesítményéért, türelméért és kitartásáért.

Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt kívánok
és jó egészséget, sikereket, derűt
az Új Esztendőre
ZÁHONY-PORT vezetése nevében.

a karácsonyi ünnepek
előtt a számlákon lesz
a lojalitást elismerő
juttatás
Hóközi utalással, 2020. december 15-ig kerül folyósításra a
munkavállalói lojalitást elismerő juttatás. Így az még az év
végi ünnepek előtt megérkezik minden munkavállaló bankszámlájára, és aki erről november 30-ig nyilatkozott, annak
a SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára. Az idén bevezetett
juttatással a munkavállalók elkötelezettségét, lojalitását köszöni meg a MÁV.
Azoknak, akiknek a munkaviszonya 2019. december 1. óta folyamatosan fennáll, bruttó 350 000 Ft-ot jelenthet a juttatás. A
tartós távollétek összideje arányosan csökkenti az összeget.

1. oldal

2020. December

Bizonyára emlékszünk rá, novemberben ezzel a juttatással
kapcsolatban volt lehetőség az interneten keresztül nyilatkozni
arról, ha valaki a teljes pénzjuttatás helyett nettó 172 000 Ft értékű SZÉP kártya juttatást és bruttó 181 000 Ft pénzjuttatást kért.
A munkavállalók háromnegyede élt is ezzel a lehetőséggel - a
juttatás nekik is december 15-ig kerül utalásra.
Azok, akiknek a munkaviszonya 2019. december 1-jét követően jött létre, a 350 000 Ft összegű pénzjuttatás időarányos részére jogosultak, ami ugyancsak december 15-ig kerül átutalásra.

Gazdaságstratégiai
fejlesztés a záhonyi
térségben
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a MÁV-REC
Kft. megállapodásának megfelelően megkezdte munkáját a
Záhony Logisztikai és Ipari övezet konzorcium.
A napokban bejegyezték a magyar-kínai tulajdonú Kemecse Ipari Park Kft.-t, amely egyedülálló környezetet és támogatás biztosít a befektetők számára, ezáltal segíti a külföldi vállalkozások
bevonzását és a záhonyi térség fejlesztését.
György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős
államtitkár ennek kapcsán elmondta, hogy a záhonyi térség felvirágoztatása gazdaságstratégiai jelentőségű lépés.
Ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország Európa kapuja, vagyis
az Ázsia és Európa közötti teherforgalom kulcspontja legyen,
így Északkelet-Magyarország a térség logisztikai központjává
emelkedjen. A koronavírus-járvány még inkább felértékelte a
beruházás jelentőségét, hiszen az átrendeződő nemzetközi versenyben lehetőségünk van kanyarban előzni – tette hozzá az államtitkár.
A minisztérium és a konzorcium együttműködésének célja a
záhonyi térség – kiemelten a vasúti határátkelőhely – rehabilitációja és ezzel összhangban a térség fejlesztésére irányuló logisztikai és ipari beruházások létrejöttének támogatása. Ez alappillére olyan külföldi befektetők bevonzásának, akik tőkét és tudást
hoznak a térségbe, hozzájárulva ezzel a régió felzárkózásához,
munkahelyteremtő és megtartó képességének növekedéséhez.
Ezen célkitűzés eredményeként bejegyezték a Kemecse Ipari
Park Kft.-t, amelyben a kemecsei önkormányzat mellett a kínai
tulajdonú Sino-Hungary Kft. a többségi tulajdonos.
A Kemecsei Ipari Park Kft. a rendelkezésre álló területnek és
logisztikai potenciáljának köszönhetően kiemelt lehetőséget,
egyedülálló környezetet és támogatást biztosít a kínai cégeknek,
megnyitva és zökkenőmentessé téve az utat a vállalkozások magyarországi beruházásainak megvalósításához. A cég feladata
többek között a Kemecse mellett található 100 hektáros terület
fejlesztése. A hazai forrásból megvalósuló infrastruktúrafejlesztés a járvány ellenére is folyamatos, jelenleg a közúti elérhetőség
és a vasúti átjáró építése zajlik.
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