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A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és az Egyesült 

Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) 
Á L L Á S F O G L A L Á S A 

a Vértesi Erımő Zrt. Igazgatóság 2010. május 18–ai Közgyőlés 
napirendjérıl 

 
 
A Vértesi Erımő Zrt. Igazgatósága 2010. május 18–ra hívta össze a Társaság 
közgyőlését. A BDSZ és az EVDSZ a napirendi pontok közül a cég tıke 
leszállítására, csıdeljárásra, felszámolásra, végelszámolásra tett új napirendi 
pont javaslatot és az ehhez kapcsolódó pontokat - egyetértésben a helyi 
szakszervezetekkel és üzemi tanáccsal – nem fogadta el és a napirendek 
visszavonását kérte a 2010. május 11-én részletes indoklással a Magyar 
Villamos Mővek Zrt.-t igazgatóságának tagjainak megküldött levelében. 
Ezért szükségesnek tartjuk egy közös állásfoglalás kiadását is, a döntéshozó 
tulajdonos MVM Zrt Igazgatóság 2010. május 17-ei ülése elıtt:  
 
 

1. A BDSZ és az EVDSZ a Vértesi Erımő Zrt. legalább 2014–ig történı 
mőködését – összhangban a cégre vonatkozó kormányhatározatokkal - 
feltétlenül szükségesnek tartja, amit foglalkoztatási, környezeti és 
villamos energia ellátás biztonsági okok is indokolnak. A cég 
végelszámolása nem csak bányászati és erımővi dolgozókat, hanem 
további 2500-3000 családot is érintene, mert a bezárás beszállítók, 
szolgáltatást biztosítók munkahelyének, vállalkozásainak elvesztését is 
jelentené.  Az egyetlen mélymőveléső szénbánya megkutatott ásvány-
vagyona a további mőködést akár 2020-ig is biztosíthatja, olcsó hazai 
tüzelıanyagot ad az erımőnek, csökkentve a közel 80 %-os 
energiaellátási függıséget.  
A Vértesi Erımő Zrt. a múlt évben jelentıs összeget, 8,6 mrdFt-ot fizetett 
be közteherként a költségvetésbe és közel 400 mFt-ot a helyi adókra.  
 
 

2. Amennyiben a 2010. május 18-án a Vértesi Erımő Zrt. közgyőlése a 
meghirdetett napirendi pontoknak megfelelıen döntéseket hoz, az 
álláspontunk szerint jogi szempontból nem elfogadható. Ennek oka az, 
hogy sem a Vértesi Erımő Zrt. üzemi tanácsa, sem pedig az illetékes helyi 
szakszervezetek nem kapták meg a Munka Törvénykönyvébıl fakadó 
tájékoztatást és e miatt nem tudták érvényesíteni véleményezési jogukat 
sem.  
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3. A Vértesi Erımő Zrt. további mőködtetésével kapcsolatosan különbözı 

állásfoglalások ismertek. Ezek közül a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy 
az érintett szakszervezeteken kívül a térségi polgármesterek, valamint a 
FIDESZ megválasztott országgyőlési képviselıje, Czunyiné dr. Bertalan 
Judit és az eddigi képviselı, a szocialista Keleti György is azt az 
álláspontot képviseli, hogy a Vértesi Erımő Zrt. azonnali bezárása 
elfogadhatatlan. Oroszlány és Bokod települések távfőtése okán a 
továbbmőködtetés szükségszerő. A helyzet megoldását tárgyalásos úton 
kell a jövıben tisztázni. 
Az EVDSZ és a BDSZ a helyi szakszervezeti és üzemi tanácsi eddigi 
állásfoglalásokat és a megtett intézkedéseket támogatja és úgy ítéli meg, 
hogy indokolt az Oroszlányi Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezetének és a Dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszer-
vezetnek a határozott fellépésre tett javaslatai. Támogatjuk, hogy szükség 
esetén a Közgyőlés napján országos tiltakozó akció kerüljön 
lebonyolításra a Vértesi Erımő Zrt. Közgyőlésének határozati 
javaslataival szemben.  
Szakszervezeteink korábban is már új munkahelyeket követeltek a 
villamosenergia-iparba, a közgyőlési döntés ez ellen hatna.  
Mind a BDSZ, mind az EVDSZ szervezetei részt vesznek a 2010. május 
18–ára tervezett demonstráción, melynek helyszíne: Vértesi Erımő Zrt. 
Külterület, parkoló).  
 

4. Kedvezıtlen közgyőlési döntés esetén a Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetsége bejelenti: a szakszervezeti, munkavállalói 
érdekérvényesítés területén együtt kíván fellépni.  

 
 
 
Budapest, 2010. május 13. 
 
 
 
   Rabi Ferenc                                                                       Gál Rezsı 
a BDSZ elnöke                                                              az EVDSZ elnöke 


