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a Teherfuvarozók Európai
Szakszervezete elnöke és
alelnöke Budapesten találkozott
Stefan Körzellel, a Német
Szakszervezeti Szövetség (DGB)
Ügyvezető Szövetségi
Elnökségének tagjával és Jörg
Bergstermannal, a Friedrich
Ebert Stiftung budapesti
irodájának igazgatójával. A
német szakszervezeti vezetők
főleg a TESZ kiküldetési
irányelvvel kapcsolatos
álláspontjára voltak kíváncsiak,
de szóba került a rendszeres heti
pihenőidő fülkében való
eltöltésének kérdésköre is.

•

2019. március 1től a
TESZ alelnöke péntek
délelőttönként elérhető a
Waberer’s Szemerey Logisztika
Kft (BILK) területén található
TESZ irodában, a G1s épület
földszintjén. Kérjük az itt
dolgozó szakszervezeti tagokat,
hogy használják ki ezt a
lehetőséget és esetleges
problémáikkal keressék meg őt.
•

jelentkezések alapján elosztásra
kerültek a TESZ Siófoki
üdülőinek nyári turnusai.
Korlátozott számban még
maradtak szabad helyek a
szezonra a Bocskai közben lévő
üdülőben, ezekre továbbra is
várjuk a jelentkezéseket. Az árak
idén sem változtak. Érdeklődni a
4216666/2915ös telefonszámon
lehet. A jelentkezési lapot a
TESZ honlapjáról lehet letölteni:
http://teherfuvarozok.hu/pdf/
jelentkez2.pdf
•
A Magyar
Szakszervezeti Szövetség
Közlekedési Ágazati
Tagozatának soron következő
ülésén Székely Sándort, a TESZ
elnökét megerősítették az
ügyvivői tisztségében. A
résztvevők beszámoltak a
bértárgyalások jelenlegi állásáról
a MÁVnál, BKVnál és a Volán
társaságoknál, ezen információk
megosztásával is segítve
egymásnak a sikeres béralkuk
létrejöttének lehetőségében.
A gépkocsivezetők új
érdekeltségi rendszerének
bevezetése után március 27 én
sikerült megállapodni a szellemi
állomány 2019 es
béremelésének 7%os
mértékéről. Ez idén két
lépcsőben lesz végrehajtva. Az
első emelés 4%os és április
elsejétől lesz hatályos, a második
pedig október 1től 3%ot fog
jelenteni. Mindkét esetben az
emelés felét (2, majd 1,5%)
mindenkinek meg kell kapnia, a
másik felének mértékéről a
különböző munka területek
vezetői differenciáltan
dönthetnek. A tárgyalások
•

2019. március 11-én a
TESZ alelnöke részt vett a
Budapesten megrendezett
„Szociális párbeszéd és ipar 4.0”
konferencián. A Peter Scherrer,
az Európai Szakszervezeti
Szövetség (ETUC) főtitkára által
levezetett rendezvényen a
résztvevők arra a kérdésre
kerestek Magyarországon
használható válaszokat, hogy mit
tehet az európai és a nemzeti
szociális párbeszéd a
munkavállalók védelméért a
digitális korban.
•

•

Az eddig beérkezett

Má
rci
us
következő szakaszában a fizikai
állomány jövedelméről lesz
egyeztetés. Ezt követően kerülhet
majd sor a Waberer’s Szemerey
Logisztikánál a 2019 es
bértárgyalásokra.
•
A TESZ által tavaly
ősszel Bükkszéken vásárolt
apartman lakhatóvá tétele és
bútorozása nemsokára elkészül.
Terveink szerint május 1től
indítjuk itt az üdültetést, ezért
már április folyamán várjuk a
jelentkezéseket. Az apartman 2+
2 fő elhelyezésére alkalmas és
egész évben üzemelni fog, mert
termálfürdő mellett található. A
pontos részletek, árak, fotók,
jelentkezési lap, stb. pár napon
belül elérhetőek lesznek a TESZ
honlapján: http://
teherfuvarozok.hu/.
•
A több mint egy éve
zajló, a közlekedési ágazatban
jelenlévő igazságtalanságokra,
problémákra fókuszáló „Fair
Transport” kampány befejező
rendezvényeként az Európai
Közlekedési Szakszervezeti
Szövetség (ETF) rendkívüli
konferenciájára 2019 március 28
29én került sor Brüsszelben. A
TESZt a rendezvényen az
alelnök képviselte. A fontosabb
témák az ETF erősebbé tételének
lehetőségei, a kampányok
hatékonyságának növelése és az
európai döntéshozók
befolyásolásának lehetőségei
voltak.
Budapest, 20190401.

