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H Í R L E V É L 

            2022. január 

 2022. január 19-én összehívásra kerültek a Waberer’s International Nyrt-nél (WI) és a 
Nexways Cargo Kft-nél (NW) működő Üzemi Tanácsok és Munkavédelmi Bizottságok azzal a 
céllal, hogy a testületek új vezetőket válasszanak. Erre Szalainé Kazuska Mária nemsokára 
esedékes nyugdíjba vonulása miatt volt szükség, mert ő a továbbiakban nyugdíjasként nem 
tölthet be hasonló tisztségeket. A Waberer’s International Nyrt. Üzemi Tanácsa (ÜT) és a 
Nexways Cargo Kft. Üzemi Tanácsa 2022. április 1-jei hatállyal, egyhangúlag Rácz Zoltánt 
választotta elnökévé. A Waberer’s International Nyrt Munkavédelmi Bizottsága (MB) és a 
Nexways Cargo Kft. Munkavédelmi Bizottsága pedig Verestóy Attilát szintén  egyhangúlag, 
2022. április 1-jei hatállyal elnökévé választotta. A Waberer’s International Nyrt. Üzemi 
Tanácsának ülésén egy másik határozat is született, amelynek értelmében Verestóy Attilát a 
társaság Felügyelő Bizottságába (FB) munkavállalói küldöttnek delegálták az ÜT tagjai. Ennek 
hatálya a WI soron következő Közgyűlésének dátuma, ugyanis ennek a testületnek jóvá kell 
hagynia a delegálást. 

 A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Szövetségi Tanácsa 2022. január 20-án tartotta 
soron következő ülését, amelyen a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) vezetői is 
részt vettek. A találkozóra a szervezet Kongresszusának az összehívása miatt került sor. A 
Kongresszus időpontja 2022. március 11. 

 2022. január 24-én és 25-én online formában került sor az ETF (European Transport Worker’s 
Federation; Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége) közúti közlekedési ágazatának a soron 
következő ülésére, amelyen a (TESZ) elnöke és alelnöke is részt vett. A megbeszélt fontosabb 
témák között szerepelt a szekció elmúlt 5 éves tevékenységének értékelése, a 2022–2027 
közötti időszak munkaprogramja, valamint aktuális információk a mobilitási csomagról 
(különös tekintettel a február 2-án hatályba lépő kiküldetéssel kapcsolatos változásokra). Az 
eseményen megválasztásra kerültek az ágazat vezető bizottsági tagjai is a következő 5 éves 
időtartamra. 

 Fiatal szakszervezeti tagok Ausztriából, Csehországból és Magyarországról szerveztek egy 
konferenciát Európa Jövője címmel, mely eseményen a résztvevők két workshop keretében 
ismerkedhettek meg közelebbről két fontos társadalmi témával: az LMBTQ+ jogok jelen 
helyzetével a társadalomban, különös tekintettel a sport világára, valamint az álhírek (ún. 
„fake news”) és összeesküvés-elméletek terjedésének kérdéseivel, fókuszba helyezve a 
COVID-19 járvány hatásait. Az eseményen a  MASZSZ Ifjúsági tagozatát és a TESZ-t Dr. Székely 
Alíz képviselte. 

 A tavalyi év végén a Waberer’s International Nyrt-nél több munkakörben megvalósult egy 
bérstruktúra - átalakítás, amelynek keretében a legtöbb esetben a kollégák béremelésben is 
részesültek. Ezt követte a 2022. január 1-jétől érvényes minimálbéremelés, amely a 
nemzetközi gépjárművezető kollégák jövedelmének növekedését vonta maga után. A 
folyamat folytatásaként 2022. január 26-án került sor egy találkozóra a TESZ és a Nemzetközi 
és Hivatásos Gépkocsivezetők Országos Szakszervezete (NeHGOSZ) vezetői, valamint 
Böröndy Levente operációs igazgató részvételével. A megbeszélés témája a belföldi 
előrakásokat és telephelyi kamion mozgatásokat végző gépjárművezetők bérének 
egységesítése és bérszerkezetének kialakítása volt. Sikerült egy olyan struktúrát kialakítani, 
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amely várhatóan az ebben a munkakörben dolgozó kollégáink megelégedéségét fogja 
szolgálni. 

 Véleményünk szerint az „E” épületben létrehozott sofőr pihenő kialakítása nagyon jól sikerült 
és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gépjárművezető kollégáink (illetve leendő kollégáink) 
komfortos környezetben tölthessék el a pihenőidejüket. A TESZ külön megköszönte Kozma 
Gábornak és csapatának az elvégzett minőségi munkát, és néhány építő jellegű javaslatot, 
kérést is megfogalmazott, amelyek azóta már meg is valósultak. 

 Miután a Waberer’s International Nyrt-nél a Covid elleni védőoltással kapcsolatban 
meghirdetett kampány 2021.12.31-én lezárult, a TESZ-nél sor került az ezzel kapcsolatosan 
felajánlott egyhetes ingyenes üdülési lehetőség kisorsolására. A nyertes kolléga értesítése 
megtörtént és a nyeremény átadásának szervezése is folyamatban van.  

 A Waberer’s - Szemerey Logisztika Kft. azon munkavállalói részére, akik tagjai a TESZ-nek, 
továbbra is biztosítjuk a lehetőségét annak, hogy személyesen találkozhassanak 
tisztségviselőnkkel a BILK „G1” épületének földszintjén található TESZ irodában. Ezen kívül 
Benedek Ágnes kolléganőnk természetesen telefonon is elérhető (akár a személyes találkozás 
lehetőségének megbeszélése céljából) a következő számon: +36704888376. 

 2022. január 31-én került sor a MASZSZ szervezésében arra az autós felvonulásra, amelynek a 
célja a pedagógusok melletti szolidaritáson túl a bértárgyalások eredménytelenségére 
történő figyelemfelívás. A TESZ is képviseltette magát az eseményen. 

 

Budapest, 2022. január 31 


