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Tárgy: Egyeztetés az AES Borsodi Energetikai Kft. béren kívüli 

juttatások elmaradásáról, valamint a Borsodi Hőerőmű 
eladása, ideiglenes leállítása, illetve a társaság tervezett 
felszámolása kapcsán 

 
 
Szabó Zoltán, az AES Borsodi Energetikai Kft. ügyvezető igazgatója köszönti a 
megbeszélés résztvevőit és egyben kéri az egyeztetés megkezdését.  
 
Matula Sándor Az ebben az évben elmaradt béren kívüli juttatásokat (nyugdíj- 
és Fillér József: pénztári hozzájárulás, étkezési tikett) a vállalat kívánja-e 

utólag rendezni vagy esetleg egy külön megállapodás 
keretében dönt a kérdés rendezéséről? 

 
Szabó Zoltán: Az AES Borsodi Energetikai Kft az elmúlt 3 évben nagyon 

nehéz gazdasági körülmények között üzemelt és ennek 
sajnálatos eredménye az lett, hogy ebben az időszakban a 
társaság gazdálkodása veszteséges volt. A 2011-es év sem 
hozott pozitív változásokat azokon a piacokon, ahonnan az 
erőművek bevételeiket tudják realizálni. A Tiszapalkonyai 
Hőerőmű esetében felhasználásra kerülő szén ára közel 30%-
kal növekedett, míg a villamos energia nagykereskedelmi ára 
alig emelkedett 10%-kal. Ezek mellett, a 2008. januárban 
elindult EU ETS II. fázisa hátrányosan érintette a régi, 
alacsony hatásfokkal üzemelő szenes erőműveket, így ebben 
az évben az erőmű által megtermelt villamos energia ára közel 
100 EUR/MWh, míg a jelenlegi piaci árak megközelítőleg 50 
EUR/MWh szinten vannak. A Borsodi Hőerőmű esetében is 
hasonló tendenciák tapasztalhatóak, az erőmű által 
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megvásárolt biomassza árak változása az elmúlt 4 évben 
magasabb volt, mint az értékesített villamos energia ára. 
Ezeken túlmenően, több olyan adó jellegű költségtétel változott 
a társaság számára hátrányosan, melyekre a fedezetet 
nagyon nehéz előteremteni. Tekintettel az AES Borsodi 
Energetikai Kft. jelenlegi nehéz gazdasági helyzetére, 
kénytelenek voltunk a béren kívüli juttatások kifizetését 
felfüggeszteni. 

 
Fillér József: 2009. és 2010. is nehéz gazdasági évnek bizonyult, de 

mégsem került sor a megkötött bérmegállapodás 
megszegésére, nem valószínű, hogy a tavalyi év végén derült 
ki, hogy a Kft. ilyen nehéz helyzetben van. 

 
Dr. Sipőcz B.: Sajnos 2011-re egyik telephelyen sem rendelkezünk olyan 

szerződésekkel, mint 2009- vagy 2010-ben. Valamennyi erőmű 
a nagykereskedelmi piacra termel, kapacitáslekötési szerződés 
nélkül. Ez a tény alapvetően befolyásolja a telephelyek 
életképességét. Elegendő csak arra utalni, hogy a termelési 
önköltség majdnem kétszeresen haladja meg a 
nagykereskedelmi piacon elérhető értékesítési árakat. 

 
Fillér József: Az elmúlt időszakban mindhárom telephelyre érvényesek 

voltak az éves bér- és béren kívüli juttatásokról szóló 
megállapodások. 

 
Péntek Olivérné: Külön megállapodás született a tavalyi évben is mindkét AES 

társaság szakszervezeti szervezetével, igaz ugyanolyan 
feltételekkel. 

 
Fillér József: Eddig semmiféle változtatásra nem volt a cég részéről 

kezdeményezés. 
 
Szabó Zoltán: Valóban nem született írásbeli megállapodás, de ezen 

kérdések kommunikációját már korábban elkezdtük, így ezek 
az intézkedések nem érhettek senkit meglepetésszerűen. 

   
Matula Sándor: Tudomásul vettük az elhangzott indokokat, viszont a kérdésem 

az, hogy születhetne-e egy olyan megállapodás, amely 
tartalmazza az elmaradt béren kívüli juttatások rendezését, 
vállalnak-e garanciát a későbbi kifizetésre vagy nem? Nem 
hosszú távú garanciavállalásra gondoltunk, hiszen eddigi 
információnk szerint a Tiszapalkonyai Hőerőmű 1-2 hónapon 
belül bezár. 

 
Dr. Sipőcz B.: Készítünk egy megállapodást, amiben a felmerült kérdéseket 

rendezni kívánjuk, és ezt a megállapodás-tervezetet minden 
résztvevőnek eljuttatjuk. 

 
Matula Sándor: Ebben a kérdésben közöttünk véleménykülönbség van, nem 

tudunk olyan választ elfogadni, ami azt jelenti, hogy a cég nem 
fizeti ki az elmaradt juttatásokat, hiszen erről ágazati 
megállapodás is született. 
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Dr. Sipőcz B.: A megállapodás kiküldése után újabb egyeztetések 
következnek majd. 

 
Szabó Zoltán: Ezen a héten elkészül ennek a megállapodásnak a tervezete. 
 
Fillér József: Korábban az Üzemi Tanáccsal folytatott megegyezés úgy 

érzem megakadt, az előzőekben felvett két jegyzőkönyvben 
adott határidők elcsúsztak (értesítőlevelek kiküldése). 

 
Szabó Zoltán: Elsődleges érvünk az, hogy a Kft-nek nincs pénze, a 

munkáltatónak el kell gondolkodnia, hogy milyen irányba 
induljon. Én amellett vagyok, hogy elsődlegesen tartsuk meg a 
kollégákat, ha kompromisszumok árán is. 

 
Matula Sándor: 2011. március 31-e volt a termelés beszüntetésének határideje 

mindkét telephelyen, értesüléseink szerint nem akarnak 
végkielégítést fizetni. Ez az információnk helytálló-e? 

 
Szabó Zoltán: Tiszapalkonya vonatkozásában valóban elhangzott a március 

31. 
 
Steve Corwell: Megerősítem, hogy kértem segítséget az anyavállalattól, de 

nem is ők, mint inkább a részvényesek visszautasították ezt a 
kérést a végkielégítés kifizetésére, így helyi szinten vagyunk 
kénytelenek tovább folytatni a megoldás keresését. Az egyik 
mód a Kft. eszközeinek értékesítése lenne és az abból befolyt 
összegből fizetnénk ki a végkielégítéseket.  

 
Novák Sándor: A dolgozókat meddig szándékoznak megtartani? A kiértesítő 

levelet senki nem kapta meg. 
 
Steve Corwell: A Magyar Energia Hivataltól átmeneti működés-felfüggesztést 

kértünk. A jóváhagyásig a törvényi háttér figyelembevétele 
miatt nem küldtük ki az értesítéseket, erről a vállalat 
vezetésével még a héten egyeztetünk. 

 
Novák Sándor: Így kitolódik a határidő az elbocsátások ütemezését illetően is. 
 
Steve Corwell: Igen, közben változott a helyzet, sőt még most is nagyon 

képlékeny, nem döntöttük el, hogy merre haladjunk tovább, a 
héten sort kerítünk ezeknek a kérdéseknek a megvitatására is. 
Ha a felmondások mellett döntünk, be fogjuk tartani a 
törvényes utat. Mind a Tiszapalkonyai, mind a Borsodi 
telephelyet értékesíteni kívánjuk, vannak fejlemények ez 
ügyben. Nehéz időszak ez mindenki számára, de ígéretemhez 
híven folyamatosan tájékoztatjuk az embereket a változásokról 
és megértem az Önök álláspontját is. 

 
Novák Sándor: Ha sikerül az erőművet eladni, mi lesz az emberek sorsa? 
 
Steve Corwell: Minden az értékesítéstől függ, a legjobb megoldás az lenne, ha 

az egész Kft-t együtt értékesítenénk, de lehetne külön-külön is 
vagy egyet, vagy egyet sem. 
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Fillér József: Kivel folytatnak egyeztetéseket a héten? 
 
Steve Corwell: A vállalatvezetéssel. 
 
Fillér József: A korábban megkötött egyezségek még érvényesek, csak az 

időpont változott? 
 
Steve Corwell: Jelen pillanatban nem tudom. 
 
Fillér József: A 30-napos felmondás továbbra is él? A bezárás hogy lesz 

megoldva? 
 
Steve Corwell: A 30-napos felmondás él, amíg a társaságnak van pénze, a 

dolgozók meg fogják kapni a bérüket. 
 
Fillér József: Áprilisban már nem valószínű, hogy lesz Tiszapalkonyának 

bevétele, akkor is megkapják a dolgozók a fizetésüket? 
 
Steve Corwell: Ezt még nem tudom jelen pillanatban. 
 
Fillér József: Az előző egyeztetési jegyzőkönyvben szerepel, hogy az 

állásidőre küldött 22 fő végkielégítését nem befolyásolja majd 
az új szerződésmódosításuk. 

 
Péntek Olivérné: Mind a 22 munkavállaló ügyét rendezni fogjuk. 
 
Szabó Zoltán: Akikkel ilyen szerződésmódosítás jött létre, nem kerülhetnek 

hátrányos helyzetbe. 
 
Fillér József: A korábban felvett jegyzőkönyv kijelentései változatlanul 

érvényben vannak? 
 

Steve Corwell: Igen 
 

Matula Sándor: Várunk egy ajánlatot és egy tájékoztatást írásban az AES 
Borsodi Energetikai Kft. jövőjével, a bezárással, üzemszünettel, 
juttatásokkal kapcsolatban. 

 
Steve Corwell: Tisztázni szeretném, hogy a korábbi egyeztetések idején abban 

a hiszemben voltunk, hogy az anyacég kifizeti a 
végkielégítéseket, sajnálatos módon megdöbbenésünkre, ezt a 
finanszírozást megtagadták tőlünk. Legjobb megoldás mindkét 
telephely eladása lenne, így az értékesítésből származó 
bevételt kötelezettségeink teljesítésére tudnánk fordítani. Ha 
nem sikerül, hasonló helyzetbe kerülünk, mint a Vértesi Erőmű. 
Ott viszont az állam közreműködik, a mi esetünkben azonban 
nem fog segíteni, így a Kft. felszámolása is bekövetkezhet. 
Jelen nehéz helyzetben semmilyen kötelezettséget nem tudunk 
vállalni, mert nem tudjuk, milyen irányba indulnak el a dolgok, 
de folyamatos tájékoztatást adunk a helyzet alakulásáról. 

 
Fillér József: Mikor került beadásra a MEH-hez az üzem felfüggesztésével 

kapcsolatos kérelem? Borsodra vonatkozóan is beadták? 
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Steve Corwell: A kommunikációs értekezlet után, február 24-én adtuk be a 
kérelmet. Borsod esetében még a konzultációs eljárás van 
folyamatban, egyébként a MEH-hez olyan kéréssel is 
fordultunk, hogy a felszámolást elkezdhessük, hiszen ehhez a 
MEH hozzájárulása is szükséges, bár hangsúlyozom, sokkal 
inkább az értékesítés lenne célravezető, mint a felszámolás. A 
Kft. sajnos még mindig veszteséges és a részvényesek 
elveszítették a türelmüket. Teljes képet szerettem volna 
vázolni, ezért is mondtam el mindezeket. 

 
Fillér József: Mikortól kell rekultiválni a felszámolás után? 
 
Steve Corwell: Felszámoláskor minden a felszámoló-biztoson múlik, minden 

döntés az ő kezében van.  
 
Novák Sándor: Mennyi esély van a Tiszapalkonyai Hőerőmű értékesítésére? 
 
Steve Corwell: Jelen pillanatban két esélyes érdeklődő van, de a konkrét 

feltételekről még nem tárgyaltunk. 
 
Novák Sándor: Mikor záródnak le az eladási tárgyalások? 
 
Steve Corwell: Amíg nem írunk alá valamilyen nyilatkozatot, nem lehetünk 

teljesen biztosak abban, hogy az adás-vétel megtörténik. 
 
További kérdés, észrevétel hiányában Szabó Zoltán megköszöni a jelenlévők aktív 
részvételét és bezárja a megbeszélést. 
 
 
 

k.m.f. 


