
                                                                                                                                                           
 

Gulyás Gergely úr 

Miniszterelnökséget vezető Miniszter 

 

Palkovics László úr 

Innovációs és Technológiai Miniszter 

 

Szijjártó Péter úr 

Külgazdasági és Külügyminiszter  

 

 

Tisztelt Miniszter Urak! 

  

Aggódva figyeljük a Dunaferr Társaságcsoportnál zajló eseményeket. Saját bőrünkön érezzük, hogy a 

termeléssel, a törvényes működéssel valami nincs rendben. Ez a munkavállalókon kívülálló okok miatt 

van így. 

 

Röviden szeretnénk ismertetni a tényeket: 

A Dunaferr az elmúlt tíz évben - kivéve a 2017-es és 2018-as éveket - folyamatosan veszteséges. A 

munkavállalók munkahelyük megtartása érdekében évek óta folyamatosan mondanak le egyes 

juttatásaikról azzal a feltétellel, hogy azokat egy későbbi időpontban a szakszervezetek és a menedzsment 

által kötött megállapodás alapján megkapják. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a munkavállalók szinte 

minden évben anyagi ellentételezés nélkül hoztak áldozatokat. Mind a munkavállalókat, mind a 

szakszervezeteket megdöbbentette az a tény, hogy a menedzsment 2020. augusztus 14-én felmondta a 

Dunaferr-nél több évtizede érvényben lévő kollektív szerződéseket. 

 

Az ISD Dunaferr Zrt. Igazgatósága 2020. szeptember 30-ára közgyűlést hívott össze, amelynek napirendi 

pontjai a következők voltak:  

• az Igazgatósági tagok megválasztása,  

• a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása,   

• a cégvezető kinevezése.  

 

A közgyűlésen a többségi részvény tulajdonosi képviselő nem jelent meg, ezért az határozatképtelen volt. 

Az eredeti meghívó szerint a közgyűlést változatlan napirendi pontokkal 2020. október 20-ára ismét 

összehívták. A megismételt közgyűlés - a többségi részvény tulajdonosi képviselő távolmaradása miatt - 

ismét határozatképtelen volt. 

 

Véleményünk szerint a magyar törvényeknek az ISD Dunaferr Zrt. működése jelenleg nem felel 

meg, mivel sem Igazgatósága, sem Felügyelő Bizottsága, sem cégvezetője nincs.  

 

Ennek következményeként a korábbi cégvezető most legfőbb,- általános vezérigazgató helyettesként 

rendelkezik. Pozíciójából adódóan 2020. október 6-án a munkavállalókat arról tájékoztatta, hogy csak két 

részletben fizeti ki a szeptemberi munkabérüket úgy, hogy a törvényben előírt tárgyhót követő hónap 10-

ig 200.000 Ft/fő nettó összeget fizet ki, a fennmaradó összeget a tárgyhót követő hónap 22-ig fizeti meg.  

 

A 2020. októberi munkabérek kifizetésével kapcsolatban a munkavállalókat ismételten 2020. november 

3-án arról tájékoztatta a legfőbb,- általános vezérigazgató helyettes, hogy a törvényben előírt tárgyhót 

követő hónap 10-ig ismét 200.000 Ft/fő nettó összeget fizet ki, a fennmaradó összeget, a tárgyhót követő 

hónap 27-ig fizeti meg. 
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A Munka Törvénykönyv 157. § (1) és a Dunaferr Társaságcsoport Kollektív Szerződés sorozatos 

megsértésével a bér-, a béren felüli juttatások nem határidőre történő kifizetésével a 

munkavállalókat folyamatosan nehéz helyzetbe hozza a menedzsment.  

 

Már második hónapja nem történik meg a bérek határidőre történő teljes kifizetése! 

 

A munkáltató magatartása következményeként - bizonyos munkakörökben - megkezdődött a munkaerő 

elvándorlása, ami komoly veszélyt jelenthet a Dunaferr jövőbeni működésére.  

 

A munkabérek kifizetésének átütemezéséből, és a jelenlegi termelési szintből feltételezhető, hogy a 

szeretet ünnepére sem készülhetnek felhőtlenül azok a munkavállalók, akik a Covid-19 vírus által 

nehezített körülmények között is erejükön felül teljesítenek.  

 

Felháborítónak tartjuk és elítéljük, hogy a Dunaferr vezetése szándékosan és tudatosan lábbal 

tiporja a magyar törvényeket és fennhéjázó módon, törvényen felülinek érzi magát. Ezzel a 

Dunaferr dolgozóinak, családtagjainak, a térségben és a régióban élő embereknek a megélhetését 

veszélyeztetik. 

 

Úgy gondoljuk, hogy a befizetett adók és járulékok nagyságrendje, a kiáramló béreken, valamint a 

szolgáltatók felé fizetett működési kiadásokon keresztül oly mértékben hat a nemzetgazdaságra, amely 

mindenképpen az állam számára fontos kell, hogy legyen. Nem lehet kérdés, hogy a nemzetgazdaságnak 

szüksége van erre az acélgyárra, szükség van azokra a munkavállalókra, akik erejüket és olykor 

egészségüket nem kímélve mindent megtesznek azért, hogy a Dunaferr működjön.  

 

Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk: a menedzsmenttel többször próbáltunk egyeztetni, 

demonstráltunk az Orosz Föderáció Nagykövetsége előtt, demonstráltunk Dunaújvárosban a kohászat 

jelképének számító Martinász szobor előtt. Szerettük volna, ha hangunk elér a tulajdonosokhoz. Sajnos 

eddig ennek semmi jelét nem tapasztaltuk. 

 

Kérjük Önöket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a Dunaferr, valamint az ahhoz 

kapcsolódó vállalkozások, az azokban érdekelt dunaújvárosiak, a térség lakói ne tapasztalják meg azt, 

amit a korábbi években Ózdon, vagy Diósgyőrben élők.  Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Dunaferr 

technológiája megkíván bizonyos folyamatos működést és az ehhez szükséges alapanyag ellátás 

biztosítását. (A folyékony fázis egyes berendezései a kihűlést követően nem, vagy csak irreálisan 

magas költséggel indíthatóak újra.)  

 

Reméljük, hogy segélykiáltásunk elér Önökhöz, és mindent megtesznek azért, hogy a Dunaferr 

munkavállalóinak munkahelye megmaradjon és a csaknem 100 ezer érintett magyar állampolgár 

megélhetése, jövője biztosított legyen. 

 

Dunaújvárosban egyre többször hangzik el az a mondat: 

 

„HA ÉL A GYÁR, ÉL A VÁROS” 

 

Úgy érezzük, a gyár haldoklik! 

 

Dunaújváros, 2020. november 18. 

 

 

Dunaújváros, a régió és minden érintett ember nevében köszönettel: 

 

 

 

Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség                      DUNAFERR Ifjúsági Szervezet 


