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Tatabánya Megyei Jogú Város 
Képviselő Testület Tagja részére 
 
 
 
Tárgy: Közbenjárás kérése 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
Kovács Ferencnek, a Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete 

elnökének (a Tatabánya Erőmű Kft-nél működő szakszervezetünk vezetője és az 

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége vezetőségi tagja) 

munkaviszonyát a munkáltató – a 2017. évi bértárgyalások alatt – azonnali hatályú 

felmondással 2017. május 19-én megszüntette. Az intézkedés a munkavállalók, a 

szervezett dolgozók és vezetőik jogos felháborodását váltotta ki! 

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) 

tiltakozik a munkáltatói arrogancia, a munkáltatói önkény ellen! 

 
Szeretnénk az Ön figyelmét is ráirányítani arra, hogy 2017. május 22-én levélben 
kerestük meg a Tatabánya Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosait: 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Schmidt Csaba Polgármesterét, Kele 
József, Pomázi Csaba Igazgatósági Tagokat és a Munkáltatót (Dr. Sámuel Emese 
Ügyvezetőt), melyben tiltakozásunkat fejeztük ki Kovács Ferenc szakszervezeti elnök 
azonnali hatályú munkaviszony megszűntetésével szemben és konzultációt 
kezdeményeztünk intézkedés ellen! 
 
Sajnálatos módon, az ügyvezető esetében a konzultáció (2017. május 25.) 
eredménytelenül zárult, míg a folytatásban a Polgármester Úrral tervezett 
találkozóra 2017. június 06-án 10:00 órától kerül sor. (Az ügyvezető számára már a 
szóbeli egyeztetésen is nyilvánvalóvá tettük, hogy minden kapcsolatrendszerünket, az 
érdekérvényesítés minden eszközét fel fogjuk használni, hogy a munkáltatói intézkedés 
orvoslása megtörténjen.) 
 

Önhöz, mint önkormányzati képviselőhöz – a város Képviselő-testülete tagjához – 
levélben fordulunk, arra kérve, hogy közbenjárásával segítse elő az ügy megoldását! 
 
Egyebekben közvetlenül is jelezni kívánjuk, hogy – bírva az iparági szakszervezetek 
szolidaritását – az országgyűlésben lévő pártok vezetői, az érintett országgyűlési 
képviselők, a nemzetközi és az országos (konföderációs) szakszervezetek vezetői és a 
sajtónyilvánosság felé is megkereséssel élünk! 
Azt sem titkoljuk, hogy az ügy rendezése érdekében, nem zárkózunk el az 
érdekérvényesítés egyéb eszközeinek – mint a demonstrációk szervezése –bevetésétől 
sem.  
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Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!  

 

Szeretnénk megerősíteni, hogy a munkáltató intézkedéseit szakszervezet elleni 

támadásnak tekintjük. Kérjük az Ön közbenjárását is, hogy ez a villamosenergia-

iparban példa nélküli és felháborító eset, a konfliktusok további eszkalálódása 

nélkül megoldódjon! 

 

Szerintünk, az ügyvezető ismételt a konfrontációja – akár csak korábban, amikor 

mondvacsinált okból írásbeli figyelmeztetésben részesítették az elnök urat, és amely 

miatt jelenleg is per van folyamatban – koholt vádakra épül, és csak az érdekképviselet 

munkájának megnehezítését, ellehetetlenítését szolgálja. 

 
Bízunk abban, hogy a fentiekben jelzett konfliktus elkerülése érdekében az Ön(ök) 
segítségével – munkajogi, bírói eljárások nélkül – a szociális párbeszéd keretein belül is 
megoldást találhatunk a felmerült problémák kezelésére. 
 

Tájékoztatásként jelezzük, hogy jelen levelünket a Képviselő-testület minden tagjának 

megküldjük. 

 

 

Budapest, 2017. május 30. 
 
 

      Tisztelettel:  

dr. Szilágyi József 
EVDSZ elnök 

 

 

 

Melléklet: 
- Tatabánya Erőmű Kft. Dr. Sámuel Emese Ügyvezető Asszony részére küldött 

levél 
- Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Schmidt Csaba Polgármester Úr 

részére küldött levél 
 

 


