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Tárgy: Konzultáció kezdeményezése és tiltakozás 

 

 

Tisztelt Ügyvezető Asszony! 

 

Hivatkozva Kovács Ferenc szakszervezeti elnök azonnali hatályú munkaviszony 

megszűntetésére, záros határidőn belül konzultációt kezdeményezek Önnel. 

 

Az Egyesült Villamosenergia-ipari dolgozók Szakszervezeti Szövetsége tiltakozik a munkáltatói 

arrogancia, a munkáltatói önkény ellen! 

 

Kovács Ferenc, a Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete elnöke 

munkaviszonyának azonnali hatályú felmondással való megszűntetését – mint azt a 2017. május 

05. napján írt levelemben már jeleztem – a szakszervezet elleni támadásnak tekintjük. 

 

Ez az eset a villamosenergia-iparban példanélküli és felháborító! Ezzel Önök nem az 

együttműködést, hanem ismételten a konfrontációt választották, akár csak akkor, amikor 

mondvacsinált okból írásbeli figyelmeztetésben részesítették az elnök urat. Utalok rá, hogy ezzel 

kapcsolatosan jelenleg is per van folyamatban. Önök a munkaviszony megszűntetésével 

bebizonyították, hogy mind a szakszervezeti elnököt érintő előző eljárás (írásbeli figyelmeztetés), 

mind a mostani eljárásuk csak arra irányult, hogy Kovács Ferenc szakszervezeti elnök úr 

munkaviszonyának megszűntetésére indokot találjanak, koholjanak, hogy a Tatabányai Erőmű 

Kft.-nél megnehezítsék, ellehetetlenítsék a szakszervezeti munkát. 

 

Ezt nem engedhetjük meg! Ismételten hangsúlyozzuk, hogy 

  

tiltakozunk 

 

a munkáltatói önkény, arrogancia ellen, amely a szakszervezetünk, a tisztségviselők 

ellehetetlenítésére, eltávolítására irányul csak azért, mert a munkavállalók érdekében 

hatékonyan végzik érdekképviseleti, érdekérvényesítési feladataikat. 

 

Minden kapcsolatrendszerünket, az érdekérvényesítés minden eszközét fel fogjuk használni, 

hogy a munkáltatói intézkedés orvoslása megtörténjen. Álláspontunk szerint az intézkedést Önök 

valótlan okokra, illetve egy három és fél éves – a munkáltató által eddig nem kifogásolt – 

gyakorlatra alapozták. Intézkedésük már most a munkavállalók, a szakszervezeti tagok széles 

körében, az egész szakszervezeti társadalomban megdöbbenést és nagy felháborodást váltott ki. 
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Mi sem mutatja jobban az Önök szándékát, mint az, hogy éppen akkor szüntetik meg a 

szakszervezet elnökének munkaviszonyát, amikor a szervezettel zajlanak a bértárgyalások és 

aláírások gyűjtése folyik a munkavállalói igények alátámasztására. Ezen intézkedéssel Önök 

nyomást akarnak gyakorolni mind a tagszervezetünk tagságára, tisztségviselőire és nem utolsó 

sorban az elnök úrra. Önök teljes szociális érzéketlenségükről tettek tanúbizonyságot, amikor 45 

év munkaviszony után – 2 évvel a nyugdíjba vonulás előtt – a szakszervezeti elnök úr 

munkaviszonyát megszűntették. Ezzel őt nehéz helyzetbe hozták, hiszen elhelyezkedési 

lehetősége korlátozott, illetve az iparágban meglévő kedvezményes villamosenergia-vásárlás 

lehetőségétől is – amely nyugdíjas korában is megillette volna – elesett. 

 

Tisztelt Ügyvezető Asszony! 

 

Mielőtt az országgyűlésben lévő pártokhoz, az országgyűlési, önkormányzati képviselőkhöz 

fordulnánk, mielőtt igénybe vennénk a nemzetközi, az országos (konföderációs), az iparági 

szakszervezetek szolidaritását, a sajtónyilvánosságot, és az érdekérvényesítés egyéb eszközeit, 

kérem, találkozzunk annak érdekében, hogy a konfliktus eszkalációja elkerülhető legyen, hogy 

közösen találjunk megoldást a felmerült problémák kezelésére, munkajogi, bírói eljárások nélkül, 

a szociális párbeszéd keretein belül. 

 

Természetesen, ha a konzultációra záros határidőn (ezen a héten) belül nem kerül sor, illetve ha 

az nem vezet eredményre, úgy jogi és érdekképviseleti lépéseinket folytatni fogjuk. 

 

Tájékoztatásként közlöm, hogy jelen levelemet elküldöm a tulajdonosoknak is, akiket – mint erről 

Önt értesítettem – már az eljárás megindulásáról is tájékoztattam. 

 

 

Budapest, 2017. május 22. 

 

 

    Tisztelettel:  

dr. Szilágyi József 

    EVDSZ elnök 

 

Melléklet: 

 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Schmidt Csaba Polgármester Úr részére 

küldött levél 

 Tatabánya Erőmű Kft. Kele József Igazgatósági Tag részére megküldött levél 

 Tatabánya Erőmű Kft. Pomázi Csaba Igazgatósági Tag részére megküldött levél 


