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AA  WWaabbeerreerr’’ss  ccééggccssooppoorrttoott  két nehéz év működés 
után    a  koronavírus  miatt  kialakult  világjárvány 
további  nehézségeknek  tette  ki.  Szinte  az  összes 
iparág  válságba  került,  a  termelés  világszerte 
vagy leállt, vagy visszafogásra került. 
Ebben  a  helyzetben  a  szakszerveztünk  a 
munkahelyek  megmentésére  és  minél  több 
munkavállaló  foglalkoztatására  kell,  hogy 
összpontosítson.  A  világban  fellépő  globális 
fuvarhiány  miatt  a  cégnek  nagyon  sok 
gépjárművet  le  kellett  állítania.  Egyelőre  azt  a 
megállapodást  tudtuk  támogatni,  hogy  egy 
közeljövőben  beinduló  fuvarozás  reményében  a 
cég  fizetés  nélküli  szabadságra  küldi  azokat  a 
munkavállalókat,  akiknek  nem  tud  munkát 
biztosítani.  Ezáltal  nem  kell  elküldeni  és  nem 
válik  munkanélkülivé  nagyon  sok  kollégánk, 
akinél  lehetett  csökkentett  munkaidős 
foglalkoztatást vezettek be. 
A  nagyságrendekbe  (tehergépjárművek, 
munkaerő)  a  szakszervezetnek  nem  volt 
beleszólási  lehetősége.  Ebben  a  helyzetben  a 
szakszervezet  részéről  azt  kértük,  hogy  a 
szociálisan  már  amúgy  is  rászorult  (beteg 
gyermeket  nevel,  súlyos  egészségügyi  gondokkal 
küzd, egyedüli családfenntartó, mindkét házastárs 
a cégnél dolgozik, stb.) munkavállalók legyenek a 
továbbiakban  valamilyen  formában 
foglalkoztatva.    A  22002200..   áápprriilliiss   3300iigg   ttaarrttóó  
mmuunnkkaaüüggyyii   iinnttéézzkkeeddéésseekk   vváárrhhaattóóaann   ttaallppoonn   ttuuddjjáákk  
ttaarrttaannii  aa  ccééggccssooppoorrtt  ttoovváábbbb  üüzzeemmeellőő  rréésszzéétt. 

SSzzaakksszzeerrvveezzeettüünnkk   aazzoonn   ttaaggjjaaii, akik fizetés nélküli 
szabadságon  vannak,  természetesen  ezen 
időszakra  tagdíjat  nem  fizetnek,  de  tagsági 
viszonyuk  ugyanúgy,  mint  fizető  tagtársainknak, 
teljes mértékben fennmarad. 

TTiisszztteelltt  TTaaggttáárrssaakk!!

A  sszzaakksszzeerrvveezzeettüünnkk  nem  csak  a  cégcsoport 
vezetése, hanem a magyar kormány felé is jelezte, 
hogy nagyon nagy bajban  van  a magyar  teheráru 
fuvarozás  belföldi  és  nemzetközi  zászlóshajója  a 
WWaabbeerreerr’’ss   IInntteerrnnaattiioonnaall   NNyyrrtt..  és  a  WWaabbeerreerr’’ss   ––  
SSzzeemmeerreeyy  LLooggiisszzttiikkaa  KKfftt. 

A  MMaaggyyaarr   SSzzaakksszzeerrvveezzeettii   SSzzöövveettsséégg,  melynek 
tagjai  vagyunk,  szintén  s.o.s.  segélykérést 
tolmácsolt az áruszállításban kiemelkedő szerepet 
játszó Waberer’s  International Nyrt. miatt. Sajnos 
érdemi válasz egyelőre nem érkezett. 
A mindenkit érintő leasing díjak jövő évre történő 
átütemezése  hozott  némi  könnyítést  a  jövőre 
nézve.  Szakmánk  annyiból  lehet  jobb  helyzetben 
később,  hogy  ha  bármikor  lezárul  a  vírus  által 
keltett  világválság  a  szállítással  fog  minden 
elkezdődni. Ez lehetőséget fog adni arra, hogy ha 
részben  is,  de  újra  szükség  legyen  a 
munkahelyekre  és  a  munkahelyeken  dolgozó 
gépjárművezetőkre,  alkalmazottakra  és  fizikai 
munkásokra.  Ezért  megnyugtató  némileg,  hogy 
nem  felmondtak  munkavállalóinknak,  hanem 
határozott  időre  küldték  el  Őket  fizetés  nélküli 
szabadságra. 
Reméljük,  és  ezen  dolgozunk  a  Magyar 
Szakszervezeti  Szövetséggel  közösen,  hogy  más 
országokhoz  hasonlóan  a  magyar  munkavállalók 
is  pénzügyi  segítséget  kapjanak  a  kormánytól. 
Van olyan pénzügyi alap (az úgynevezett Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap    bérgarancia  alap), melyből 
a  kormány  segítséget  tudna  nyújtani  a 
munkanélkülivé  vált,  vagy  fizetés  nélküli 
szabadságon lévő munkavállalóknak. 
A most is fuvarban lévő gépjárművezetőinknek és 
az  Ő  munkájukat  segítő  alkalmazottaknak  és 
fizikai  munkásoknak  köszönjük  kitartásukat  és, 
hogy ebben a válságos időben vállalják a fertőzés 
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kockázatával járó munkavégzést és többletmunkát.
Ebben a  sorsdöntő  időszakban csak az összefogás 
és a szolidaritás segíthet. 

AA   WWaabbeerreerr’’ss   IInntteerrnnaattiioonnaall   ZZrrtt..   SSzzoocciiáálliiss  
AAllaappííttvváánnyyaa  legutóbbi,  2020.  márciusi  ülésén  a 
kuratóriumi  tagok  döntése  alapján  7  kollégánk 
részesült  szociális  támogatásban,  1  kolléga 
kérelme elutasításra került.

AA   MMaaggyyaarr   SSzzaakksszzeerrvveezzeettii   SSzzöövveettsséégg  
NNőőttaaggoozzaattaa  konferenciát  szervezett  a  nőnap 
alkalmából Szolidaritás 2020 címmel.
A  rendezvény  mottója:”  Nőnek  és 
szakszervezetesnek lenni  maga a szolidaritás”
Az  eseményen  a  témával  kapcsolatos  előadások 
hangzottak  el,  Soós Eszter  Petronella  politológus, 
TamásSárói  Krisztina  az  Amnesty  International 
kutatója és Kincse Szabolcs a Nyelv és Tudomány 
főszerkesztője előadásában. 
A  rendezvény panelbeszélgetéssel  zárult, melynek 
témája: Mit jelent ma a szolidaritás.

Budapest, 2020. március 31.

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                   


