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Munkaruha – változások az idei évtıl  

 

2010-tıl Záhony – Port emblémával és felirattal ellátott munkaruhákat 

kapnak munkavállalóink.  

 

A folyamatos munkaruha „kihordásból” adódóan valamennyi munkaterületen 

megkezdıdtek a munkavállalóink munkaruha méretekrıl való „nyilatkozása”.  A 

méretek pontos megadása azért fontos, mert a jövıben Záhony-Port emblémával és 

felirattal ellátott munkaruhák kerülnek kiosztásra, melyek jelentısen eltérnek majd az 

eddigi munkaruházattól. Ezúton kérjük a leadáskor fokozottan figyeljenek a helyes 

méretek megadására, mivel nem lesz lehetıség 2010-tıl a méretek cserélésére. 

Azon munkavállalóink, akik nem biztosak az általuk hordott munkaruha pontos 

méretében, forduljon bizalommal a ruharaktárban dolgozó munkatársainkhoz. 

A „nyilatkozás” határideje 2010. február 26. volt. Kérnénk valamennyi terület vezetıt, 

hogy segítsék a folyamatot, mert a megrendelést csak a méretek pontos ismeretében 

tudjuk megtenni, ezért már csak maximum 2010. március 2-ig tudjuk befogadni az 

igényeket.  

 

- Humán szervezet -  

 

Munkavállalók eljutásának biztosítása új szolgáltatóval  

 

Új szolgáltatóval kötött szerzıdést a Záhony – Port Zrt. a munkavállalók 

akadálytalan eljutásának biztosítása érdekében.  

 

Mint arról már az elızı Hírmondóban tájékoztattuk tisztelt munkavállalóinkat, 

2010.március 1-jétıl az SOS Travel Kft. biztosítja az eljutást. A munkavállalóink a 

szolgáltatást továbbra is térítésmentesen vehetik igénybe.  



 

A szállítást biztosító buszok a következı forgalmi rendszámmal vannak ellátva: 

 

 FLX-537 frsz-u fehér színő Mercedes Turismo, 

 LJK-680 frsz-ú fehér színő SETRA,  

 LIW-408 frsz-ú fehér színő Mercedes Sprinter 

 

Valamennyi busz oldalán szerepel a szolgáltató neve: S.O.S. Travel 

A szolgáltatást igénybe vevık pontos körének meghatározása miatt, kérnénk 

valamennyi munkavállalót, hogy a területvezetınél található nyilatkozaton igényét a 

lehetı legrövidebb idın belül megadni szíveskedjen. A buszjegyeket csak a 

nyilatkozatok beérkezése után tudjuk megrendelni munkavállalóink részére. A 

menetrenddel, vagy az új szolgáltatóval kapcsolatos visszajelzéseiket a 

Humánpartner szervezetnél tehetik meg. 

 

- Humán szervezet -  

 

Visszaáll a teljes munkaidı  

 

Visszaáll a teljes munkaidı és a személyi alapbér.  

 

2010. március 1-jétıl a csökkentett munkaidıben foglalkoztatott munkavállalóink 

részére visszaáll a teljes munkaidı.  Dolgozóink kéthavi munkaidıkeretben 

meghatározva kapták meg a munkaidı beosztásukat. A fenti idıponttól 

természetesen a K/2396/2008.számú munkaszerzıdés-módosítás szerinti személyi 

alapbér illeti meg a munkavállalót. Ezúton is szeretné a menedzsment megköszönni 

munkavállalóinak, hogy a nehéz helyzetben is számíthattak a Záhony – Port 

munkavállalóinak kitartó és áldozatos munkájára.  

 

- Humán szervezet -  



 

Regisztrációs jegy 

 

Az arcképes igazolvánnyal utazók részére ezután sem kell regisztrációs jegyet 

váltani. 

 

Tájékoztatjuk valamennyi munkavállalónkat, hogy a 2010. február 19-én megjelent 

Záhony-Port Hírmondó 1. számában közreadott MÁV Start Zrt. közlemény nem tért ki 

az arcképes igazolványok használatára. A rendelet március 1-jétıl közvetlenül nem 

érinti a vasutas munkavállalókat és családtagjaikat, nekik nem kell regisztrációs 

jegyet váltani. Jelenleg a személyszállító vasúttársaság dolgozik azon, hogy az ilyen 

irányú utazásokat is regisztrálni tudja a jövıben. Ennek a rendszernek a kidolgozása 

még folyamatban van.  

- Humán szervezet -  

Véradás Záhonyban! 

 

Ismét egy csepp vérrel hozzájárulhatunk embertársaink gyógyulásához.  

 

A hagyományoknak megfelelıen március hónapban is megszervezésre kerül a 

vasutas véradás. A vér életet ment, ezért kérünk mindenkit aki teheti, hogy vegyen 

részt a véradáson. 

 

Helyszínek és idıpontok: 

 

Záhony - Hétszínvirág Óvoda  

2010 03.10.-én: 09:00 14:00-ig 

Záhony - (MÁV) Vasútállomás protokoll terme 

2010. 03. 24.-én: 10.00-15.30-ig 

 

- Szerkesztıség -  


