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Nemzetközi konzultáció 
 

 

Tisztelt Energia Biztos úr! 

 

A magyarok 2010-ben elhatározták, hogy minden fontos kérdést megbeszélnek egymással, 

mielőtt döntéseket hoznának. Ezért indították a nemzeti konzultációt. 

 

Mi, a paksi atomerőműben dolgozó szakszervezetek úgy gondoljuk, hogy most szükség van 

ügyünkben nemzeti konzultációra, sőt, mivel az energetikai kérdések túlnyúlnak a határokon, 

nemzetközi konzultációra is. Ezért vagyunk most itt Brüsszelben, és bízunk abban, hogy 

Magyarországon is megindulnak a tárgyalások a döntéshozók és a szakszervezetek között.  

 

A Paksi Atomerőmű munkavállalói érdekeinek képviseletében ezúton jelezzük Ön felé 

problémáinkat, bízva az Ön segítőkész együttműködésében. 

 

Veszélyeztetve érezzük magunkat, hiszen Orbán Viktor Miniszterelnökünk 2014. decemberben 

a következő képen nyilatkozott: 

„Magyarország függetlensége támadás alatt áll, a magyar sikeres rezsicsökkentést Brüsszelben 

a teljes energiapolitikánkkal együtt súlyos támadások érték. December közepén a 

miniszterelnöki csúcs egyik témája az energetika lesz. Szabadságharcot vívunk, s komoly 

küzdelmek várhatóak Brüsszellel.” 

 

Az elmúlt hónapokban folyamatosan azt hallottuk, olvastuk, Brüsszel energetika ügyben az 

„átláthatóságot”kéri számon Magyarországtól.  

2014 decemberében Brüsszelben tartott csúcstalálkozót követően a magyar sajtóban az alábbi 

hír jelent meg: „Magyarországon arra készülnek, hogy lefejezzék az atomerőművet, 800 főt 

elbocsájtanak a Paksi Atomerőműből. … A vállalat jelenlegi menedzsmentje az elbocsátásokat 

megvalósíthatatlannak tartja, illetve olyan lépésnek, mely veszélyeztetné az erőmű 

biztonságát.” 

Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter 2015. május 14-én bejelentette: az 

„átláthatóság” azt kívánja, cseréljék le a jelenlegi magyar menedzsmentet nyugat-európai 

menedzserekre, melyek toborzásához nemzetközi fejvadász céget szerződtetnek. 

Kérjük Önt, fogalmazza meg részünkre a Brüsszel által kívánt „átláthatósági” követelményeket 

a működő atomerőmű kapcsolatában, melyből e fenti döntés fakadt. 

 

Miután mi nem értünk egyet a kormány vonatkozó álláspontjával, levélben fordultunk a 

magyar Miniszterelnökhöz is, kérve a tárgyalások, konzultációk megkezdését. 

 

 



   

 

 

 

Ennek kapcsán - az európai értékrendek alapján - azt kérjük, hogy 

 

 a munkavállalók és a szakszervezetek tájékoztatást kapjanak, hogy a vonzatok 

(következmények) világosak legyenek 

 az átláthatóság jelenjen meg a tárgyalások menetében 

 egyértelmű legyen számunkra, hogy milyen következmények várhatóak, és hogyan 

tudjuk az esetlegesen keletkező problémákat a szociális párbeszéd útján kezelni. 

Köszönettel vennénk, ha segítené tisztánlátásunkat, álláspontját megosztaná velünk. 

 

Számítunk a véleményére. 

 

 

Brüsszel, 2015. május 22. 

 

Tisztelettel az érintett szakszervezetek: 

 

 

 

 


