H Í R L E V É L
2022. április - május
 2022. április 27én este „A Munkabalesetben megrokkantak és elhunytak Emléknapja” alkalmából megemlékezésre és
gyertyagyújtásra került sor Budapesten a Duna-lejáró utcai emlékműnél. Az eseményen a TESZ-t a Munkavédelmi
Bizottság elnöke képviselte. A megemlékezők nevében többek között Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség
elnöke is felszólalt, kihangsúlyozva azt, mindannyiunk célja kell legyen a munkabalesetek számának nullára való
csökkentése, mert minden munkavállalónak joga van a biztonságos munkavégzéshez és azt követően ahhoz, hogy
épségben, egészségesen térhessen haza a családjához. A rendezvény koszorúzással ért véget.
 A pandémia miatt 2 éve elmaradt rendezvényt idén sikerült megtartani és újra együtt lehettünk a május 1-i munka
ünnepén a Városligetben. A Május 1. emlékkőnél a Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági- és Nyugdíjas
Bizottságainak elnökei mondtak ünnepi beszédet kiemelve a több, mint 100 éve bevezetett napi 8 órás munkaidő
jelentőségét. A munkaadók már akkor is a termelékenység visszaesésétől tartottak ugyanúgy, mint mostanában,
amikor szóba kerül a heti 4 napos, 32 órás munkaidő bevezetésének lehetősége. A beszédeket követő koszorúzás után
az ünneplők együtt vonultak át a szakszervezetek által közösen állított sátorba, ahol már zajlottak a Nagyszínpadi
programok. A jó idő is hozzájárult ahhoz, hogy a sok esetben családostól ünneplő, szórakozó kollégáink is jól érezhették
magukat az egész napos rendezvényen.
 2022. május 20-án tartotta meg a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) az évente esedékes rendes
Küldöttgyűlését. A TESZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a szakszervezet 2021 évi munkájáról részletesen bemutatva
az ehhez kapcsolódó költségvetést, valamint ismertette a 2022-re vonatkozó várható bevételeket és kiadásokat is.
Beszámolójában elmondta, hogy a pandémia miatt a tagság létszáma nagymértékben csökkent és ez természetesen a
tagdíjbevételben is tükröződik. Ennek ellenére az előző évek gazdálkodásának köszönhetően a szakszervezet anyagi
helyzete továbbra is stabil. A jelenlévők elfogadták a költségvetéseket, majd a Küldöttgyűlés a Felügyelőbizottság (FEB)
jelentésének felolvasásával és elfogadásával folytatódott. Ezek után az elnök további részletes tájékoztatást adott a
TESZ tulajdonában lévő üdülők helyzetéről, ahol a szervezet felajánlására mostanáig az ukrán kollégáink családtagjai
voltak elszállásolva. Ezt követően azoknak a szervezeteknek a munkájáról esett szó, amelyeknek tagja a TESZ (Magyar
Szakszervezeti Szövetség; Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége; European Transport Worker’s Federation
- Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége). A megbeszélés közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.
 Az idén május 21-én került sor az MKFE (Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete) szervezésében az IRU Diploma átadó
ünnepségére. A gépjárművezetők körében rangos elismerésnek számító díjban több TESZ tagunk is részesült. A
kitüntetettek többsége személyesen, a családtagjai körében tudta átvenni a kitüntetést.
 2022. május 22-26 között Budapesten, a Kongresszusi Központban került sor az ETF (European Transport Worker’s
Federation; Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége) 6. rendes Kongresszusára. A közel 600 résztvevős esemény
szervezésében és lebonyolításában a TESZ munkatársai is nagymértékben kivették a részüket. A vendéglátók - az ETF
magyar tagszervezetei - nevében a nyitóbeszédet Verestóy Attila, a TESZ alelnöke tartotta, míg az Ifjúsági Tagozat
ülésének megnyitóján Dr. Székely Aliz szólalt fel. A kongresszus jelmondata, „Mindannyian a fedélzeten: Cél a
tisztességes közlekedés!”- teljes összhangban volt a szakszervezeti szövetség álláspontjával, amit a közlekedéssel és a
közlekedésben dolgozók jövőjével kapcsolatosan képvisel. A megbeszéléseken kiemelt témaként szerepelt az ETF
Közép- és Kelet-Európában betöltött szerepe. A majdnem egy hetes rendezvényen a hivatalos programok mellett a
résztvevőknek volt alkalmuk megismerni Budapestet is és a visszajelzések szerint mindannyian pozitív élményekkel
térhettek haza.
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