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Tárgy: Konzultáció kezdeményezése 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Hivatkozva a 2017. április 28. napján kelt levelemben foglaltakra, ezúton sajnos arról kell 

tájékoztatnom, hogy a Tatabányai Erőmű Kft. menedzsmentje 2017. május 19. napján azonnali 

hatályú felmondással megszűntette Kovács Ferenc, a Villamosenergia-ipari Munkavállalók 

Érdekvédelmi Szakszervezetének elnökének munkaviszonyát annak ellenére, hogy kértük az Ön 

közbenjárását is. 

 

Álláspontunk szerint az azonnali hatályú felmondásban rögzített indoklás nem alapozza meg az 

azonnali hatályú felmondást és mind Kovács Ferenc úr ellen folytatott előző eljárás (írásbeli 

figyelmeztetés), mind a felmondást megelőző eljárás csak arra irányult, hogy okot találjon, illetve 

kreáljon a szakszervezeti vezető munkaviszonyának megszűntetésére. A szakszervezeti vezető 

munkaviszonyának megszűntetésére egyébként egy olyan időszakban került sor, amikor éppen 

bértárgyalás zajlik a társaságnál és a munkavállalói igények alátámasztására aláírásgyűjtés 

folyik. 

 

Ezt nem engedhetjük meg! 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. 

  



 
          

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 

(EVDSZ) 

Postacím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. Székhely: 1039 Bp., Kossuth Lajos üdülőpart 108. 

 Telefon: +361/202-1092    Fax: +361/202-1534       Honlap: www.vd.hu        E-mail: evdsz@vd.hu 

         

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Álláspontunk szerint a kialakult helyzetért és annak kezeléséért Önöket, a Tatabánya Megyei 

Jogú Város Önkormányzatát, mint tulajdonost is felelősség terheli, ezért egyeztetést 

kezdeményezünk Önnel és a másik két tulajdonossal. 

 

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. 

 

Tájékoztatásként megküldöm az ügyvezető asszonynak írt levelemet. 

 

 

Budapest, 2017. május 22. 

 

 

   Tisztelettel: 

 

dr. Szilágyi József 

    EVDSZ elnök 

 

 

 

Melléklet: 

 Tatabánya Erőmű Kft. Dr. Sámuel Emese Ügyvezető Asszony részére küldött levél 

 Tatabánya Erőmű Kft. Kele József Igazgatósági Tag részére megküldött levél 

 Tatabánya Erőmű Kft. Pomázi Csaba Igazgatósági Tag részére megküldött levél 

 

 
 


