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Látogasson el web oldalunkra:

www.zahony-port.hu

Az V. számú korridor nyomvonalát követve érkeztek társa-
ságunkhoz a Szlovén külügyminisztériumból a Szlovén gaz-
dasági- és kereskedelmi attaséja, és a marketing igazgató, 
logisztikai lehetőségeket felmérő látogatásra. A vendégeket 
Gubik László, ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója fogad-
ta. 
Vezérigazgató úr egy prezentáció keretében bemutatta a Záhony 
átrakó körzetben folyó tevékenységet, ezen belül társaságunk je-
lenlegi szerepét a nemzetközi logisztika porondján. 

Tájékoztatójában kitért a régióban és így ZÁHONY-PORT-ban 
rejlő logisztikai lehetőségekre.
Ezt követően Gubik László vezérigazgató úr körbekalauzolta a 
vendégeket az átrakási területeinken, és a gyakorlatban is be-
mutatta a prezentációban felvázolt lehetőségeket. A vendégeink 
érdeklődtek az együttműködési lehetőségekről, főleg a konténe-
res szállításokkal kapcsolatosan. A tengeren Koper kikötőjébe 
érkező áruk szárazföldön történő továbbszállítása Ukrajna felé, 
illetve az Ukrajnából belépő áruk átrakási lehetőségeiről. Ki-
emelten érdeklődtek a konténer átrakási kapacitásunkról, a sze-
mes termény átrakás lehetőségekről.

Szlovén delegáció 
Záhonyban

Gubik László vezérigazgató úr fogadta a Szlovén delegáció tagjait

Meg vannak elégedve 
a munkánkkal

A Rail Cargo Logisztics ( RCL ) társaságunk egyik legna-
gyobb megrendelője a szén, vasérc és gáz küldemények te-
kintetében. Ezért az értékesítőink napi operatív kapcsolata 
mellett kiemelten fontosnak tartják a két logisztikai cég ve-
zetői, hogy személyesen és rendszeresen találkozzanak egy-
mással. Ezen szándék mezsgyéjén látogatott el az Rail Cargo 
Logisztics részéről Vernes András ügyvezető igazgató, Bor 
József ügyvezető igazgató és Zagyi János Logisztikai Igazga-
tó társaságunkhoz.

A tanácskozás során a két társaság vezetői értékelték az osztrák 
vasérc szállítások tapasztalatait. Vendégeink elmondták, hogy az 
RCL és az Osztrák fél is meg van elégedve az átrakás minőségé-
vel. Mennyiségében pedig a jövő évben is az ez évihez hasonló 
volumenekkel számolnak, amit pozitívan megerősít, hogy na-
gyon jól léptünk be a konténer szállító vagonok megrakásába is.

Gubik László vezérigazgató úr tájékoztatta vendégeinket, hogy 
partnereink igényeinek, illetve a hatékonyságunk növelése érde-
kébe dolgozunk egy innovatív mérési technológia kidolgozásán, 
melynek célja a vagonok megrakás után, a telephelyen történő 
hiteles mérlegelése.

Sz.I.G.

Tanácskozás közben. A képen balról, Vernes András ügyvezető igazga-
tó, Bor József ügyvezető igazgató és Zagyi János Logisztikai Igazgató  

és Gubik László vezérigazgató látható
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56’-os hősökre 
emlékeztünk

Megemlékezés koszoruját helyezte el Gubik László vezérigazgató 
és Szekeres István értékesítési és marleting ügyintéző 

a záhonyi állomáson található 
56’-os emlékmű falán.

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  

www.zahony-port.hu

Az Üzemi tanács törvényes 
működéséhez 7 fő, míg a 
Munkavédelmi Bizottsághoz 
5 fő szükséges. A bizottságok 
5 évre kerülnek megválasztás-
ra.
A 2016. szeptember 23.-i je-
löltállítás időpontjáig az Üze-
mi tanácsba 13 fő, a Munkavé-
delmi bizottságba 6 fő került 
jelülésre. A választás időpont-
jának  2016 október 25-26. lett 
kijelölve.
A választás során az előre 
elkészített választólapokon, 
zárt szavazó ládákban Záhony 
Vegyianyag, Központ, Záhony 
500-as, Eperjeske és Komoró 
munkaterületeken volt lehető-
sége a munkavállalóknak sza-
vazatuk leadására.
A 383 fő szavazásra jogosult 
munkavállalóból 274 fő sza-
vazott. Ez 71% -os részvételi 
arányt jelez, tehát a szavazás 
érvényes. A jelöltek közült a 
legtöbb szavazatott kapott, 
és ezáltal az üzemi tanácsba 
megválasztott kollegák név-
sora:

 Akai Imre
 Daku Krisztián
 Fazekas Gyuláné
Elnök: Halász György
 Pásztor Attila
 Simon Zoltán
 Szalai Szabolcs

Mivel a minimális 25 % -os 
szavazati arányt minden in-
duló elérte, ezért a többi jelölt 
póttagnak minősül.

A Munkavédelmi bizottságba 
megválasztott kollegák név-
sora:
Képviselő: Dajka István
 Halász Tibor
 Kocsi Zoltán
 Kovács Tibor
 Pekola Miklós
póttag:  Tóth Bálint

Gratulálunk a megválasztott 
bizottsági tagoknak és veze-
tőknek. Eredményes és sike-
rekben gazdag munkát kívá-
nunk részükre.

Sz.I.G.

Üzemi tanács és Munka-
védelmi Bizottság 

választás 
ZÁHONY-PORT Zrt munkaterületein a munkabé-
ke és a munkavállalókkal történő szoros együttmű-
ködés biztosítása érdekében üzemi tanács, illetve 
munkavédelmi bizottság működik. 

Megerősítették 
pozíciójában 
Gubik László 

vezérigazgató urat
A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság, mint a ZÁHONY-PORT Zrt. 
egyszemélyes tulajdonosa 2016. november 1-jétől, 
határozatlan időre kinevezte GUBIK LÁSZLÓ ve-
zérigazgató urat a ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigaz-
gatójának.

Gratulálunk vezérigazgató úrnak a kinevezéséhez.


