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Tisztelt Horváth Péter Úr!  

Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

Hivatkozva 2011. március 24. napján megküldött kérelmünkre, annak kiegészítésül az 

alábbiakról tájékoztatom: 

 

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (továbbiakban 

EVDSZ) tagjai a VDSZSZ AES – Tisza Erőmű Kft. Tagszakszervezet, valamint a VDSZSZ 

Borsodi Energetikai Kft Tagszakszervezet, amely szervezetek szakszervezeti tagsággal 

rendelkeznek az AES Borsodi Energetikai Kft-nél. 

 

Az AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Hőerőmű hivatalos helyiségében 

egyeztetésre került sor 2011. március 7-én. Ezen az EVDSZ elnöke és elnökhelyettese is részt 

vett. Ennek jegyzőkönyvét csatolom. A tárgyaláson Steve Corwell, az AES képviselője 

jelezte, hogy átmeneti működés felfüggesztést kért a társaság a Magyar Energia Hivataltól és 

azt sem zárta ki, hogy az AES Borsodi Energetikai Kft. felszámolására is sor kerülhet. 

 

Bejelentette továbbá, hogy semmilyen kötelezettséget nem tudnak vállalni (munkavilágát 

illetően) és az anyacég megtagadta a végkielégítés kifizetésére vonatkozó finanszírozást. Ez a 

kijelentés rendkívül aggályos és a munkavállalók körében nagy felháborodást váltott ki, 

hiszen az elmúlt 15 évben az AES jelentős osztalékot vitt ki Magyarországról, folyamatosan. 

A munkavállalók felé a „becsület és tisztesség” jelszavát hangoztatta és most gyakorlatilag 

bejelenti, hogy a törvényben biztosított (Munka Törvénykönyve, Villamosenergia-ipari 

Ágazati Kollektív Szerződés) szerinti járandóságot nem tudja kifizetni.  Ennek kapcsán 

várható EVDSZ jogi úton kívánja érvényesíteni azt, hogy az AES, tegyen eleget fizetési 

kötelezettségeinek. 

 

Ezt követően a Magyar Energia Hivatal képviselőjével folytatott személyes konzultáció 

keretén belül megtudtuk, hogy a társaság már jogutód nélküli megszűntetésre vonatkozó 

kérelmet is előterjesztett a Magyar Energia Hivatalnál. 

 

Tagszakszervezeteink felkértek Bennünket, hogy képviseljük őket, illetve tagjaikat az AES 

Borsod Energetikai Kft.-vel való – társaság megszűntetésével kapcsolatos - tárgyalások során 

és az esetleg sorra kerülő jogi eljárásban. 
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Fentiekre hivatkozással ismételten kérjük az AES Borsod Energetikai Kft. vonatkozásában az 

Önök hivatalos tájékoztatását a jogutód nélküli tevékenység megszüntetés kapcsán, mely 

számunkra munkaügyi eljárások során jelent fontos dokumentumot. Kérjük tehát a beadott 

dokumentumokról szóló tájékoztatót valamint a várható események leírását. 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Kérjük a dokumentumok soron kívüli megküldését számunkra, hivatkozva közöttünk meg 

lévő Együttműködési Megállapodásra is. 

 

 

Budapest, 2011. március 30. 
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Az AES Borsod Energetikai Kft. 2011. március 7-én felvett jegyzőkönyv 


