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 Továbbra sem sikerült lezárni a Hungarotruck Kft. és a Teherfuvarozók Európai 

Szakszervezete (TESZ) képviselői között januárban elkezdődött bértárgyalásokat.  A cég 

képviselői a külföldi tulajdonos jóváhagyására várnak, ez a feltétele a megbeszélések 

folytatásának.  

 Az eddig beérkezett igények alapján, március végén elosztásra kerültek a TESZ siófoki 

üdülőinek a nyári turnusai. A szabad helyekre továbbra is lehet jelentkezni a honlapunkon 

lévő igénylőlap kitöltésével és a TESZ irodájában való leadásával.  

 2023. március 2-3-án került sor egy Transzeurópai Közlekedési Hálózattal kapcsolatos 

megbeszélésre, amelyen a TESZ-t az elnök és az alelnök képviselte. A Transzeurópai 

Közlekedési Hálózat (TEN-T) közutak, vasutak, repülőterek és vízügyi infrastruktúra tervezett 

hálózata az Európai Unióban. A TEN-T célja egy európai szintű hálózat megvalósításának és 

fejlesztésének a koordinálása. A projekt közúti közlekedési részét illetően a legfontosabb az 

infrastruktúra fejlesztése, ezen belül pedig a biztonság növelése. Cél: az ebben az ágazatban 

dogozó munkavállalók munkakörülményeinek a javítása. Ehhez kapcsolódóan rendkívüli 

jelentősége van annak, hogy Európa-szerte legalább 100 kilométerenként épüljenek olyan 

biztonsági és szociális szempontból megfelelő parkolók, ahol a gépjárművezetők 21. századi 

körülmények között tölthetik el a pihenőidejüket, van szálláslehetőség, megfelelően tudnak 

tisztálkodni, étkezni és közben biztonságban tudhatják járműveiket és a rakományt is. 

 A TESZ elnöke és alelnöke az ETF (European Transport Worker’s Federation; Európai 

Közlekedési Dolgozók Szövetsége) képviseletében vett részt a Brüsszelben 2023. március 22- 

én megrendezett európai szintű Közúti Fuvarozási Ágazati Párbeszéd Bizottság soron 

következő ülésén. Az egyik kiemelt téma az európai közúti közlekedésbiztonság javítása volt. 

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács jelentéséből kiderült, hogy a halálos kimenetelű 

közúti balesetek 25%-ért felelősek az áruszállító járművek, ebből 14%-ban a 3,5 tonnánál 

nehezebb, 11%-ban az ennél könnyebb járművek érintettek. A Tanács különböző javaslatokat 

tett a tagállamok felé, melynek célja az ilyen jellegű balesetek számának drasztikus 

csökkentése. A nemzetközi fuvarozásban dolgozó tagjaink számára fontos hír, hogy a 

Spanyolországban és Portugáliában már érvényben lévő törvényhez, amelyben megtiltják a 

gépjárművezetők részvételét a fel- és lerakodási műveletekben, most újabb két ország jelezte 

csatlakozását: Franciaország és Németország. Remélhetőleg ezzel elindult egy olyan 

folyamat, melynek a végén egész Európában tilos lesz a gépjárművezetőknek az áru 

rakodásában való részvétel. 
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