
 
2010. május 10-én a Vért területén mőködı reprezentatív szakszervezetek (DUVISZ, 

OBEDSZ), a kistérségi polgármesterekkel közös Fórumot tartottak, melyet részvételével 
megtisztelt Czunyiné dr. Bertalan Judit térségi országgyőlési képviselı asszony is. 

 
A részvevık áttekintették a Vért körül kialakult rendkívüli helyzetet, figyelemmel 

2010. május 18-ára összehívott rendkívüli közgyőlés által meghirdetett napirendi pontokra. 
A Fórum résztvevıi elhatározták, hogy közös állásfoglalást tesznek a térséget súlyosan érintı 
Bánya-, Erımő – tulajdonos által tervezett – bezárás vonatkozásában. 
 

– a Bánya és Erımő bezárása a kistérségekre nézve szinte kezelhetetlen foglalkoztatási 
és szociális terhet jelentene, ezért számukra a Vért azonnali bezárása elfogadhatatlan, 

– állásfoglalásunk szerint, elkerülhetetlen a térség hosszú távú foglalkoztatási 
stratégiájának kimunkálása, melynek feltétele a Vértesi Erımő ZRt. legalább 2014-ig 
történı mőködésének biztosítása, 

– Oroszlány város és Bokod község távfőtés kényszerüzemeltetésének elkerülése 
érdekében is szükséges az erımő további mőködtetése; mert más főtéstechnológiai 
rendszerek kialakítása, csak hosszabb távon valósítható meg, 

– a Vért további mőködése, számos – a térség, településeit érintı – rekultivációs feladat 
jövıbeni megoldását is biztosíthatja. 

 
Részvevık egyetértettek abban, hogy a szerkezetátalakítás befejezéséig, továbbra is fent kell 
tartani a „Szénfillér” rendszerét. A Vért azonnali bezárása, lerövidíti a felkészülés idıszakát, 
ami ellehetetleníti a Részvénytársaság telephelyének jövıbeni hasznosítását. 
 
Résztvevık egyetértettek abban is, hogy egymást folyamatosan tájékoztatják és a 
munkavállalók, valamint a kistérségben élı polgárok érdekének képviseletében közösen 
lépnek fel. 
Részvevık bizalmukról és támogatásukról biztosították a térség Országgyőlési Képviselı 
Asszonyát – bízva abban, hogy közös együttmőködésük megoldást jelenthet a térségi 
problémák vonatkozásában.  
 
Oroszlány, 2010. május 10. 
 
 
Alulírottak, az állásfoglalással egyetértettek: 
 

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyőlési 
képviselı 

Lisztmayer János OBEDSZ és a Koordinációs 
Tanács elnöke 

Rajnai Gábor Oroszlány polgármestere, 
Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 
Merkatz László Pusztavám polgármestere, 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás 
elnökhelyettese 
Szőcs Attiláné Dad polgármester asszonya 
Grúber Zoltán Kecskéd polgármestere 
Valter Alajos Bokod polgármestere 
Lazók Zoltán OSZ ZRt. vezérigazgatója 

Illés Róbert OBEDSZ elnökhelyettese 
Téglás József DUVISZ és a Központi Üzemi 
Tanács elnöke 
Kárpáti Béla Vért Központi Üzemi Tanács 
elnökhelyettes 
Ácsi Péter Vért Felügyelı Bizottsági tagja és a 
DUVISZ elnökhelyettese 
Helmeczi József Vért Felügyelı Bizottsági tagja, 
 

 
 


