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A Nemzetközi Közúti Szállítási Szövetség (IRU) diplomára történő jelölés a Teherfuvarozók
Európai Szakszervezete (TESZ) hathatós közbenjárására és Barna Zsolt igazgató úr
segítségével - aki a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) Árufuvarozási Tanácsának
elnöke - újra elindult a Waberer’s cégcsoportnál. Várhatóan nagy létszámban történik jelölés:
franchiseonként 1 fő, akiknek elfogadásáról az IRU dönt.



A TESZ üdülők gondnoka Kapitány István, betegsége miatt tényleges nyugdíjba vonult.
Feladatait, munkakörét menye Kapitány Katalin vette át. István a TESZ és az üdülővendégek
örömére továbbra is segíti Katalin munkáját egészsége határain belül, de a kérdéseket,
segítségkéréseket már az új gondnokasszony felé kérjük megtenni.



Gépjárművezetőink érdekeltségi rendszere a napidíj forintban történő kifizetését 310.Ft/EUR árfolyamon rögzíti. Mivel jelenleg az EUR/forint árfolyam már tartósan a fenti
árfolyam felett van, ezért a TESZ levélben kérte a cégvezetést ennek felülvizsgálatára. A cég
hivatalos válasza, hogy addig nem vizsgálja a kérdést ameddig az euró tartósan 5 % fölött
nem lesz, mivel az alacsonyabb árfolyamnál sem volt változás.



A Waberer’s International Nyrt.-nél hagyománya van annak, hogy a TESZ a Magyar
Vöröskereszt kezdeményezésére évente 2 alkalommal véradást szervez a Nagykőrösi úton.
Ennek jegyében a véradás 2018. június 18-án került megrendezésre, ez alkalommal
kiemelkedő volt az aktivitás, 41 kollégánk jelentkezett véradásra, közülük néhányan először
adtak vért. Ezúton is köszönjük a szervezők nevében a segítő szándékú megjelenésüket.



2018. július 04-én a HR igazgatója és a TESZ elnöke meglátogatta a Nemzetközi és Hivatásos
Gépkocsivezetők Országos Szakszervezete (NeHGOSZ) zsórifürdői üdülőjét. Mint az előző
Hírlevélben megírtuk, a TESZ üdülőinek ilyen jellegű bejárása már megtörtént. A zsórifürdői
üdülőről a két vezető vegyes véleményt alakított ki.



A TESZ elnöke és a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft.(WSZL) vezetője a legutóbbi
megbeszélésükön megállapodott arról, hogy októbertől a TESZ alelnöke Verestóy Attila által
a szakszervezet a hét egy meghatározott napján személyes elérhetőséget fog biztosítani a
BILK-ben, mivel a WSZL-ben is jelentős szakszervezeti tagságunk van. A részletekről a
bizalmikon keresztül tudunk tájékoztatást biztosítani.



2018. június 26-án a WSZL-nél a már hagyományossá vált gyereknapi ünnepség zajlott. A
TESZ meglepetésekkel, ajándékokkal üdvözölte a jelenlévő kicsiket. Utólag is köszönet az itt
felügyeletet ellátó felnőtteknek.
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Romániai TESZ hírek:



2018. június 19-20-21-én a TESZ elnöke és alelnöke a TESZ romániai alapszervezeténél járt
Csíkszeredában. Az ottani elnökkel és alelnökkel, valamint Barcza Zoltánnal a Waberer’s
International Nyrt. romániai igazgatójával folytatott tárgyalást. Megvizsgálták a 2018 évre
végrehajtott bérfejlesztést és a kollektív szerződés helyzetét, betartását. Mindkét fél
elégedett volt az eddigi eredménnyel.

Külső hírek:



2018. június 07-én a TESZ elnöke a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Munkajogi
Társaság II. Konferenciáján vett részt, ahol a neves kutatók és egyetemi oktatók
szekcióülések formájában vezették a programot.



2018. június 08-án a TESZ elnöke és alelnöke Eduardo Chagassal az Európai Szállítási
Dolgozók Szövetsége (ETF) főtitkárával és Kordás Lászlóval a Magyar Szakszervezeti Szövetség
(MASZSZ) elnökével delegációként találkozott Takács Szabolcs európai uniós ügyekért felelős
államtitkárral. Konzultációt folytattak a magyar és az ETF véleménye közötti különbségek
okairól a Mobilitási csomag megítélésében. Az álláspontok nem közeledtek, ami később a
Brüsszeli Közlekedési bizottság döntésében is megnyilvánult. Az eddigi álláspontok
összeegyeztethetetlensége miatt új eljárás, javaslat kidolgozása lesz a cél.



2018. június 11-15 között a TESZ nemzetközi alelnöke részt vett a Ljubljanában megrendezett
angol nyelvi- és kommunikációs tréningen. A képzést olyan európai szakszervezeti
képviselőknek szervezték, akik már beszélnek angolul, de fontos nekik a szakszervezettel,
kollektív tárgyalásokkal kapcsolatos szókincsük bővítése, elmélyítése. Az angol nyelv
gyakorlásán kívül a szervezők fontosnak tartották azon országok szakszervezeti kultúrájának,
felépítésének a bemutatását is, ahonnan a résztvevők érkeztek.



2018. június 28-29-30-án a TESZ elnöke és alelnöke Brüsszelben járt az Európai Ágazati
Párbeszéd Bizottság ülésén, melyen a következő napirendi pontok kerültek megbeszélésre:
o az Európai Bizottság megbízottjának, Eddy Liegeois úrnak a jelentése a Mobilitás
csomag jelenlegi állásáról
o véleménycsere a szociális partnerek között a Mobilitás csomagról
o a DG MOVE jelentése a vezetői engedélyekkel kapcsolatos 2018/645-ös irányelv
életbe lépéséről
o gépkocsivezető hiány és helyzetelemzés, esetlegesen szükséges lépések, közös akciók
tervezése
o az Ágazati Párbeszéd Bizottság 2018 – 2020-as munkaprogramja



A MASZSZ jelenleg a kormány által tervezett cafetéria juttatás jövő évi kivezetése miatt
tiltakozik a sajtóban és minden szinten. Sajnos, mint kiderült a kormány senkivel nem
egyeztetett, ezért a jövő évi adóintézkedés a munkaadók és a munkavállalók véleményével
sem találkozik. Ennek ellenére a köztársasági elnök (nála is tiltakozott a MASZSZ) aláírta az
adócsomagot. Ezzel több százezer munkavállaló kedvezményes cafetéria juttatása
megszűnik. Így sajnos a jövő évi bértárgyalások is hendikeppel indulnak.



A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ) a gépjárművezetői szakmásítás
ügyét viszi folyamatosan a parlamentbe és a kormányzati fórumokra. A nyári
szabadságolások után újabb lendülettel indulunk a megoldás felé.

2018. szeptember
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