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„… a biztonság színvonala kitűnő” 
– A Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolójába látogatott a TEIT 
Ellenőrző Bizottsága

Folyik a szabályzó és biztonság
védelmi rendszer rekonstrukciója 
a Paksi Atomerőműben

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában tett látogatást a TeiT ellenőrző 
bizottsága. fülöp János elnök beszámolója szerint, a kazetták beszállí-
tásáról, a biztonsági berendezésekről és intézkedésekről tájékozódtak. 

Az mVm Paksi Atomerőmű zrt. műszaki 
vezérigazgató-helyettese, Pekárik Géza arról 
tájékoztatott, hogy az üzemidő hosszabbí-
tást követő egyik kurrens feladat a folyamat-
irányítási rendszerek felújítása, hiszen ezek 
a 60-70-es évek műszaki színvonalát képvi-
selik.
A folyamatirányítási rendszerek egyik fon-
tos eleme a szabályozó és biztonságvédelmi 
rendszer, ami a védelmi berendezésektől a 
szabályzórudak irányába továbbítja a jeleket. 

folyt.5. old.

folyt. 2. old.

A TEIT Ellenőrző Bizottsága a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában tett látogatást. 
(fotó: Vida Tünde)
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A Társadalmi Ellenőrző, Információs 
és Településfejlesztési Társulás tucat
nyi település részvételével 25 éve 
gyakorolja a civil kontrollt a terüle
tén lévő nukleáris létesítményekben. 
Az alapítás után röviddel létrehozott 
Ellenőrző Bizottság életre hívásával az 
volt a cél, hogy egy rugalmasabb, mo
bilabb grémium segítse az ellenőrző 
tevékenységet.
– Én azt látom, hogy jól felkészült 
szakemberek, megbízható technoló
gia van itt. A Kiégett Kazetták Át
meneti Tárolója nagy kockázatot a 
környezetére nem jelent. Idén ugyan 
most ellenőriztünk itt először, de nyu
godtan aludtam az év első felében is a 
tároló felöl – foglalta össze tapaszta
latait Fülöp János elnök, Fadd pol
gármestere hozzáfűzve, hogy 20 évet 
dolgozott az atomerőműben, van rá
látása a létesítményekben történtekre. 
Úgy látja, szigorodnak a szabályok, 
mindent elkövetnek, hogy a leg
kisebb hibák bekövetkezésének esélyét  
is minimálisra csökkentsék. – Koráb
ban is, most is azt láttuk, hogy az épü
let megbízható, földrengésbiztos, a ke
ze lőszemélyzet érti a dolgát, ugyanezt az 
erőműről is el tudjuk mondani.
Fülöp János arról is beszélt, hogy van
nak új tagok a bizottságban, akik még 
nem látták a kazetták beszállítását, 
ezért most elsősorban erre voltak 
kíváncsiak, illetve a biztonsági intéz
kedéseket is részletesen elmagyarázták 
vendéglátóik. Az Ellenőrző Bizottság 
elnöke megjegyezte, hogy a TEIT fi
gyelemmel kíséri a tároló bővítését 
célzó építkezést is.
Füri Bálint a bizottság alelnöke, Duna
szentbenedek korábbi polgármestere  

„… a biztonság színvonala kitűnő” 
– A Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolójába látogatott a TEIT 
Ellenőrző Bizottsága
Folytatás az  1. oldalról

fotók: Vida Tünde



TEIT

pozitív tapasztalatokkal gazdagodott. 
Mint elmondta, részt vett a TEIT 
alapításában, az ellenőrző bizottság 
életre hívásában, az évek során sok 
nukleáris létesítményben járt: ezen ta
pasztalatok birtokában állítja, hogy a 
biztonság színvonala kitűnő. 
Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatja a 
látogatásról a társulást, de tagjai, akik 
között nemcsak polgármesterek van
nak, hanem különböző foglalkozású 
lakói a tagtelepüléseknek, közvetlenül 
is tudnak beszélni tapasztalataikról. 
Fülöp János hangsúlyozta, az elle
nőrzések során együttműködő part
nerre találtak mind az RHK Kft., mind 
pedig az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezetőiben, munkatársaiban, ami 
a társaságok nyitottságát jelzi. – Ez 
bizalomerősítő – összegezte. 
Az Ellenőrző Bizottság legközelebb a 
Paksi Atomerőműben végzi munkáját, 
látogatásukat a négyes blokk éves kar
bantartására szeretnék időzíteni.

Vida Tünde

TudTA-E
hogy ...
harold eugene edgerton hetven éve fejlesz-
tette ki a „rapatronic” kamerát, amely 10 nano-
szekundum expozíciós időtartamú állóképek 
felvételére is képes? Az atomrobbanások 
kezdeti pillanatainak megragadása – a fizikai 
hatások és a jelenség rövid időtartama miatt 
– komoly kihívás elé állította a fényképészt. 
Az exponálás ideje a másodperc százmil-
liomod része volt, amely olyan rövid, hogy 
itt hagyományos mechanikai zárszerkezetet 
nem lehetett alkalmazni. Két forgó polarizált 
lencse körül mágneses mezőt hoztak létre, 
amely lehetővé tette a fény optikai rendszeren 
történő áthaladását. A felvételek tudományos 
dokumentáció számára készültek, de a rend-
kívüli erőhatás és a nyers energia képei drámai 
hatást keltenek.

TEIT HÍREK / 3
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Ezzel a kapcsolással Paks 1760 MWos villamosteljesít
ménnyel járult hozzá az ország villamosenergiaellátásához.  
A tervek szerint befejeződött az építkezés első üteme. 
Az „avató ünnepségre” 1987. augusztus 16án, vasárnap 
délelőtt került sor. A 7. turbina párhuzamos kapcsolása 11 
óra 27 perckor történt.
A 8. turbógépcsoport hálózatra kapcsolása a délutáni „E” 
műszak feladata volt, amelyet 15 óra 15 perckor végre is haj
tottak. A megyei lap másnap címlapon hozta az eseményről 
való tudósítást. 1987ben befejeződött a XX. század leg
nagyobb hazai villamosenergiaipari beruházása, a Paksi 
Atomerőmű építése. 

harminc évvel ezelőtt, 1987. augusztus 16-án az 
országos hálózatra kapcsolták a Paksi Atomerőmű 
4. blokkját.

Befejeződött az évszázad építkezése

Fizikai indítás előtti egyeztetések.  
fotó: Atomenergetikai Múzeum

TudTA-E
hogy ...
idén 100 éves a kalocsai fűszerpaprika-
kutatás? A Kalocsai Paprika és Vegykísérleti  
Állomást 1917-ben, a Szegedi Paprika és Vegy-
kísérleti Állomást 1927-ben létesítették a két 
fűszerpaprika termelési körzetben azzal a 
feladattal, hogy az egyre nagyobb mértékben 
exportált fűszerpaprika őrleményeket vegyi-
leg megvizsgálja, és minősítő bizonylattal lássa 
el. emellett alapvető feladatául jelölték meg a 
növénynemesítő tevékenységet, a termelők 
nemesített vetőmaggal történő ellátását. 
feladata volt a szakszerű termelés, feldolgozás 
területén a termelők szaktanácsadással, szak-
mai kiadványok útján történő oktatása, hogy 
e két speciális tájkörzet minél jobb minőségű, 
exportképes terméket állítson elő. A paprika 
fűszerként való használata török közvetítéssel 
terjedt el a 18. században a balkán félszigeten, 
majd hazánkban is. Termesztésére vonat-
kozó első adatok Kalocsa és Szeged vidékéről 
származnak. 
(forrás: Érseki Kincstár Kalocsa)
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E rendszeren keresztül mozgatják a rudakat, változtatják a 
reaktor teljesítményét, és szükség esetén ez a rendszer végzi 
a reaktor vészleállítását is. – A folyamatirányítási rendszerek 
nagyon fontos és bonyolult rendszerek, mert – ahogy a 
vezérigazgatóhelyettes kifejtette – mint a vérerek az em
beri testet, a folyamatirányítási rendszerek úgy szövik át az 
egész erőművet. Cseréjük azért is esedékes, mert a tervezési 
élettartamukat elérték, a szükséges alkatrészek utánpótlása 
egyre kevésbé biztosítható. Az újonnan kiépített digitális 
rendszereknek valamelyest rövidebb ugyan az élettarta
ma, mint az analóg technikának, de a meghosszabbított 
üzemidővel számolva is ki fogják szolgálni az atomerőművet, 
így újabb cserére már nem lesz szükség. 
Pekárik Géza azt mondta, ugyanabba a kubatúrába sokkal 
szélesebb körű funkcionalitással bíró rendszereket építenek 
be. Az új, digitális rendszer üzemeltetési, karbantartási, lé
tesítési feladatok tekintetében is jelentősen eltér elődjétől. 
Az újonnan telepített digitális rendszerek szolgáltatásai és 
megbízhatósága messze meghaladja a korábbi technika 
nyújtotta lehetőségeket. Az új rendszerek képesek ön
maguk működését ellenőrizni, jelzik a meghibásodást, a 

rendelkezésre állásuk lényegesen magasabb, a karbantartási 
szükséglet viszont minimális, így hatékonyabb működést 
várnak tőlük. A rekonstrukció a digitális technika összes 
előnyét magával hozza, ezáltal óriási lépést jelent a mostani, 
négy blokkra vetített tízmilliárd forintos nagyságrendű 
beruházás. 
A közbeszerzési eljárás keretében megbízott SKODA, 
alvállalkozójával közösen, a Dukovany erőműben siker
rel végrehajtotta már ezt a rekonstrukciót. Ennek ellenére 
nem pontosan egyezik meg a két feladat, mert a Paksi 
Atomerőműben a paksi követelményeket kielégítő, itteni 
sajátosságokat figyelembe vevő, adaptált rendszert várják 
el. A knowhow a tervezői, fővállalkozói szerepben lévő 
Skodáé és alvállalkozójáé a ZATé, a szekrények, készülékek 
is az ő gyártóműhelyeikben készülnek, majd a teljes körű 
tesztelés után a beépítést az MVM Ovit Zrt. szakemberei 
végzik – tájékoztatott a vezérigazgatóhelyettes. 
Tavaly a kettes, idén az egyes blokk szabályzó és biztonság
védelmi rendszerét cserélték, ezeket a hátra lévő kettő blokk 
évenkénti ütemezésben követi.

Vida Tünde

Folyik a szabályzó és biztonság védelmi 
rendszer rekonstrukciója a Paksi 
Atomerőműben Folytatás az  1. oldalról

Újabb másfél milliárdnyi forrás érkezik Paks térségébe,  
hogy a város és környezete fejlesztését szolgálja. A kormány 
– mint Süli János miniszter is megerősítette – a Jövőnk  
Energiája Térségfejlesztési Alapítványon keresztül juttat 
másfél milliárd forintot térségfejlesztésre.
Az alapítvány az eddigi gyakorlathoz hasonlóan még idén 
meghirdeti a pályázatot, de a kifizetésekre minden bizony
nyal már csak jövőre kerül sor – tette hozzá a miniszter.
Süli János emlékeztetett rá, hogy Lázár János, Miniszterel
nökséget vezető miniszter tavasszal, paksi látogatása során 
beszélt arról, hogy a tavaly elmaradt egymilliárdos kereten 
felül, az idei esztendőre másfél milliárd forintot juttat a 
kor mányzat az alapítványnak.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kiírásai
ra negyvenegy település önkormányzatai pályázhatnak 
főként a Paks II. projekttel összefüggő fejlesztéseik meg
valósítására. 
Ebben az évben már egymilliárd forint felosztásáról 
döntött a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. 
Az összegből százegy – a kiírásban foglalt feltételnek min
denben megfelelő – igényt támogattak pályázati úton. A 
bírálatnál fontos szempont volt, hogy olyan fejlesztésekhez 
nyújtson vissza nem térítendő forrást az alapítvány, ame
ly ek előmozdítják a térség felkészítését a küszöbön álló 
nagyberuházásra. 

Vida Tünde

másfél milliárd forint térségfejlesztésre  
– A jETA még idén kiírja a pályázatot
Negyvenegy település önkormányzatai pályázhatnak a Jövőnk energiája Térségfejlesztési Alapítvány 
(JeTA) másfél milliárd forintos keretösszegű támogatására. Várhatóan még az idei évben kiírják a pályáza-
tot, és a nyertesek jövőre részesülnének a pályázati forrásból, melyet elsősorban a Paks ii. gigaberuházással 
kapcsolatos fejlesztéseik megvalósítására használhatnának fel.
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Évről évre érkeznek határon túli magyar diákok a Paksi 
Atomerőműbe nyári szakmai gyakorlatra. Nem maradt 
ez el az idei évben sem. Összesen 24 erdélyi és felvi
déki, magyar anyanyelvű, műszaki szakirányon tanuló 
diák jött, két csoportban, kétszer két hetes időtartamra. 
Ezalatt betekintést nyerhettek az atomerőmű működésébe 
és technológiájába, megismerkedtek az atomerőmű szá
mos látnivalójával. Az első három napban általános, át
fogó ismereteket szereztek, ezt követően szakmai konzu
lensekkel találkoztak, szakirányuknak megfelelő gyakorla
ton vettek részt. A kéthetes szakmai gyakorlat program
jának összeállításakor az atomerőmű technológiájának 

szakszerű ismertetése mellett a hangsúly az üzemeltetési ta
pasztalatok átadására, és a technológiai részletek testközeli 
megismertetésére helyeződött. A szakmai foglalkozásokat 
közös kikapcsolódás és kulturális programok követték. A 
szervezők változatos kikapcsolódási lehetőségeket biztosí
tottak a diákok számára: délutánonként strand, mozi, és 
az izgalmas sárkányhajózás után természetesen a tábortűz 
sem maradhatott el. A hétvégék pihenéssel teltek a Balaton 
partján, valamint Budapesten. 
A visszajelzések alapján a hallgatók érdekesnek tartották a 
szakmai és szabadidős programokat, valamint hasznos is
mereteket szereztek itt tartózkodásuk alatt. 

határon túli diákok látogatása 
a Paksi Atomerőműben
A Paksi Atomerőmű hosszú évek óta fogad határon túli, magyar anyanyelvű egyetemi hallgatókat.  A prog-
ram célja, hogy a diákok szakmai tudása fejlődjön, és tartalmas időtöltés során közelebbről megismerjék az 
atomerőművet. 

fotó: KGYK
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A Botteniöböl partján, a festői Kalajokiban a 
magyarokkal együtt össze sen 70 finn, orosz, cseh, 
szlovák és bolgár 1016 éves gyermek üdült a 
többnyelvűséget és a gyerekek kreativi tásának kibon
takoztatását elősegítő táborban. A pihenés mel
lett számos érdekes programot szerveztek az orosz  
és finn pedagógusok a gyerekeknek, akik játékos 
formában fejleszthették kommunikációs képes
ségeiket.

forrás: atomenergiainfo.hu

Finnországban táboroztak
Két hetet töltött finnországban, a balti-tengernél a roszatom és a rosszotrudnicsesztvo együttműködé-
sében létrejött, a roszatom iskolájának nemzetközi táborában tizenkét magyar diák Paksról és Gerjenből. 

TudTA-E
hogy ...
Új védőburkolatot kapott a csernobili 
atomerőmű harminc esztendeje felrobbant, 
4. számú reaktorblokkja – különleges hangárt 
helyeztek a szerencsétlenség után sebtében 
épített vasbeton szarkofág fölé, mert azon 
repedések, rések keletkeztek. A korszerű, 
acélszerkezetű kupola különleges borítása 
megakadályozza, hogy külső behatás érje 
az egykori reaktorblokkot, illetve onnan 
bármilyen szennyező anyag a környezetbe 
kerüljön. Az építményt magas technológiájú 
szellőzőrendszerrel, hőmérséklet-, valamint 
páratartalom-szabályozóval is ellátták. Így 
az a szakemberek szerint száz évre megoldja 
az alatta levő 200 tonnányi atomfűtőanyag-
maradvány, 43 ezer köbméter erősen sugárzó 
és 630 ezer tonna alacsonyabb aktivitású 
radio aktív hulladék, valamint négy tonna 
radioaktív por elszigetelését. A hangárt táv-
irányítású darukkal és más szerkezetekkel  
is felszerelték, hogy a segítségükkel idővel 
lebonthassák a régi szarkofágot.
forrás: atomenergiainfo.hu



Dr. Kovács Antal, az MVM Pak
si Atomerőmű Zrt. kommunikációs 
igazgatója elmondta, éppen annyi 
vendég érkezett, ahány nap van egy 
esztendőben. Számukra a már jól is
mert és jól bevált programokkal 
készültek, lehetett például horgászni, a 
kisebbeknek kézműveskedni és – ami 
mindig a legnépszerűbb – rendhagyó 
üzemlátogatást szerveztek: kerékpárral 
és városnéző kisvasúttal járták körbe az 
érdeklődők az atomerőmű számtalan 
zegzugát. A tapasztalat az, hogy ma
gasabb a létesítmény támogatottsága  
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Biciklivel az atomerőműben – 
Szedres, Pálfa és dunatetétlen 
lakóinak szerveztek nyílt napot
ismét szélesre tárta kapuit az atomerőmű, hogy a környezetében élők számára lehetőséget biztosítson a 
személyes tapasztalatszerzésen alapuló véleményalkotásra. ezt szolgálja a hosszú évek óta szervezett nyílt 
nap, amelyre idén Szedres, Pálfa és Dunatetétlen lakosságát hívták. 



azok körében, akik személyesen lát
ták. Úgy a települések, mint vezetőik 
megerősítették, örömmel fogadták 
a meghívást, értékelik az erőmű nyi
tottságát. 

Bengő Anikó Dunatetétlenről érkezett, 
és mint elmondta: nincs ismerete, így 
semmilyen véleménye, főként nem 
előítélete az atomerőműről. – Abszo
lút jó lehetőség, hogy betekinthetünk az 

erőmű életébe, az meg különösen, hogy  
kerékpárral mehetünk. Remélem sok in
formációt kapunk és jól érezzük ma
gunkat együtt – fogalmazott mielőtt 
néhány tucatnyi társával, Tóth Zol
tán vezetésével erőműbejáró kerék
pártúrára indult. – Nagyon hasznos
nak tartom, hogy lehetőséget kapunk 
közelebbről megismerni az erőművet. 
Ez egy jelentős létesítmény, nagy be
ruházásra készülnek, fontos, hogy tisz
tában legyenek az itt élők mindezzel  
– vélekedett Patkós Attila, a pálfai 
küldöttség tagja. Véleménye szerint a 
közvetlen élmény segít jobban megis
merni, megítélni az erőművet, éppen  
ezért mindenkinek javasolja, ha lesz 
lehetősége, látogassa meg a Paksi 
Atomerőművet.

Vida Tünde

ATomErőmű
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TudTA-E
hogy ...
negyven éve, 1977. szeptember 5-én indítot-
ták útra a Voyager–1 amerikai űrszondát? 
feladata a Naprendszer külső bolygóinak (a 
Jupiternek, a Szaturnusznak, az Uránusznak 
és a Neptunusznak) a megfigyelése volt. bár 
eredeti küldetését 1989-ben befejezte, azóta 
is kitartóan halad az űrben olyannyira, hogy 
2012 augusztusában átlépett a csillagközi 
térbe, túljutott a helioszféra határán, vagyis 
elhagyta a Naprendszer azon tartományát, 
amelyet a Nap részecskesugárzása, a nap-
szél tölt ki. 2017 augusztusában távolsága a 
Naptól 139 csillagászati egység (32 milliárd km) 
volt. A földtől legtávolabb lévő űreszköz, az 
egyenletes energiaellátását biztosító radio
izotópos termoelektromos generátorának 
gyengülése miatt, még mintegy három évig 
tud tudományos méréseket végezni. ezen felül 
körülbelül még öt évig lesz elég energiája arra, 
hogy rádiójeleket küldjön a földre.
forrás: nasa.gov



Tapasztalt színházi szakemberek segítségével három hét 
alatt állították színre a Csak egy nyári eső című musi
calt. A történet egy fiatalemberről szól, akit szülei jogi 
pályára szánnak, ám ő ahelyett, hogy Londonba menne 

tanulni, otthon marad, és a táncot választ ja. Ahogy a 
musicalekben szokásos, nem maradhat ki a szerelmi szál 
sem. Az előadást orosz és angol nyelven adják elő a gye
rekek, köztük a magyar szereplők.  
A Nuclear Kids nemzetközi gyer mekművészeti projekt 
2009ben indult, célja egyebek között, hogy elősegítse 
az atomipari ágazatban dolgozók gyermekei közötti 
barátságot, ablakot nyisson a kü lönböző országokból 
érkezett gye re keknek egymásra, tágítva a látókörüket. 
2014ben rendhagyó módon, Magyarországon, 
Keszthe lyen zajlottak a próbák és ott került sor a be
mutatóra.  A paksi közönség negyedszerre tapsolhat az 
Atom Kölyköknek, s idén először Kalocsá ra is eljutott 
a projekt. 

Vida Tünde

ATomErőmű
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Szentpétervár, Szárov és Nyizs nyij Novgorod után Paksra érkezett a Nuclear Kids színházi produkció-
ja. A roszatom állami konszern nemzetközi gyermekművészeti projektje idén 75 orosz és külföldi 
gyermeknek, köztük négy magyar fiatalnak nyújtott lehetőséget arra, hogy színpadra vigyenek egy 
látványos musicalt. 

Atom Kölykök: Csak egy nyári eső 
– Színdarab orosz és angol  
nyelven, magyar szereplőkkel
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A válogatás tematikája kitér az 1954es obnyinszki első, 
villamos energiát termelő reaktor indítására, az 1955ös 
első genfi atomkonferenciára, a Paksi Atomerőmű Válla
lat 1975ös alapkőletételére és a teljesség igénye nélkül a  
4. blokk 1987es indítására is. 
Ring István hozzávetőleg húsz éve gyűjti a kártyanap
tárakat: mára 28 200 különböző naptár büszke tulajdo
nosa. A gyűjtemény különleges darabja az 1943as kia
dású, sörgyárat reklámozó kiadvány. A gyűjtés tematikája 
elsősorban az időrendiség, de fellelhetők a gyűjteményben 
sorozatok is, úgymint sportolók, színészek, buszok, újságok 
és az akkori szocialista relációban használatos gépkocsik is.
A kiállítás szeptember végéig látogatható a múzeum nyit
vatartási idejében.

Kártyanaptárakon az atom
energetika főbb korszakai
Az Atomenergetikai múzeum harmadik negyedéves kamarakiállításának anyaga a retró témakörét dol-
gozza fel. A gyűjtő, ring istván által kiállított kártyanaptárak évjáratai, példányai szorosan kapcsolódnak az 
atomerőmű, illetve az atomenergetika történetének fontosabb eseményeihez.



PAKS II.
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A kiállításon, amelyet idén 50 százalékkal többen keres
tek fel a korábbi nyári körúthoz képest, a látogatók in
teraktív táblákon, gazdagon illusztrált tájékoztató anyag 
segítségével ismerkedhettek meg az atomenergia békés célú 
felhasználásával, a Paksi Atomerőműben üzemelő négy, il
letve a tervezett két új atomerőművi blokk legfontosabb  
jellemzőivel. A nyolc fesztiválállomáson mintegy 18 ezren 
tájékozódtak a Paks II. projekt jelentőségéről, társadal
mi és gazdasági szerepéről – számolt be dr. Mészáros 
György igazgatósági elnök paksi sajtótájékoztatóján 
szeptember 5én. Az érdeklődők kisfilmek segítségével 
megismerhették többek között a Pakson is hamarosan 
megépülő VVER1200as reaktortípust, valamint vir

tuális sétát tehettek egy, a Paksra tervezetthez hasonló 
atomerőműben. A kamionra látogatók részletes tájékoz
tatást kaptak a radioaktív hulladékok kezelésének 
rendjéről, gyakorlatáról és a legmodernebb nukleáris 
biztonsági megoldásokról is, amelyeket Paks II.nél is 
alkalmazni fognak. 
A vendégek egy kérdőívet is kitölthettek a kiállítás 
megtekintése után. Az interaktív kamion kimagasló láto
gatószáma mellett fontos visszajelzés, hogy a válaszadók 
több mint 80 százaléka szerint az atomenergia olcsó és 
klímabarát, 90 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy 
új információhoz jutott az interaktív kiállításon. 
A tájékoztató kamion 2009ben kezdte meg ország járását, 

egymásnak adták a kilincset a Paks ii. interaktív kamionjában a fesztiválozók, idén nyolc rendezvé-
nyen ugyanis mintegy 18 ezren keresték fel a mobil kiállítást. A fiatalok körében felmérést is végeztek, 
amelyből kiderült: a kérdőívet kitöltők több mint 80 százaléka szerint az atomenergia olcsó és klíma-
barát.

Közel húszezren keresték fel  
Paks II. interaktív kiállítását  
a nyári fesztiválokon
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azóta Magyarország minden, ötezer főnél na gyobb lélek
számú településén járt, és több mint 270 ezer vendéget 
fogadott – tette hozzá Mittler István, a projekttársaság 
kommunikációs igazgatója. A jármű a korábbi években 
is feltűnt már a népszerű hazai rendezvényeken, kulturá
lis és családi fesztiválokon. Idén a kívülbelül megújult 
Paks II. kamion a soproni VOLT Fesztiválon mutatko
zott be, és már itt több mint háromezren keresték fel az 
eseményre látogatók közül. Júliusban járt Zamárdiban a 
Balaton Soundon, Velencén az EFOTTon, a debreceni 
Campus Fesztiválon, majd begördült a mezőtúri East
Festre is. Augusztusban a Sziget Fesztiválon és a Debre
ceni Virágkarneválon találkozhattak vele az érdeklődők, 
a nyár utolsó állomása pedig a Szegedi Ifjúsági Napok 
volt.
A jármű ősszel is folytatja útját: szeptember első napjaiban 
a hazai radioaktívhulladékkezelésben fontos szerepet 
betöltő térségeket kereste fel: ellátogatott a Pest megyei 

Püspökszilágyra és a környező településekre, majd a 
NyugatMecsekbe, illetve Bátaapátiba és környékére. 
Ősszel a kiállítás északmagyarországi túrába kezd, amely  
Nógrád, Heves és BorsodAbaújZemplén megyéket 
érinti.

Az MVM Paks II. Zrt. megbízásából, 
2017ben készült országosan reprezen
tatív közvéleménykutatás eredményei 
alapján a megkérdezettek 54 százalé
ka támogatja, hogy Pakson új, modern  
és biztonságos atomerőművi blokkok 
épüljenek a meglévő egységek pótlására, 
mindössze 36 százalék pedig nem. 
A megkérdezettek 10 százaléka nem 
foglalt állást a kérdésben – tájékoztat
ta szerkesztőségünket Mittler István, 
a cég kommunikációs igazgatója. A 
felmérésben a magyarok 51 százalé
ka úgy nyilatkozott: nem lenne haj
landó többet fizetni az áramért, ha azt 
megújuló energiaforrásokkal állítanák 
elő atomenergia helyett. A lakosság 

többsége emellett úgy véli: az atom
energia biztosítja ma leginkább az 
ország és a lakosság biztonságos és fo
lyamatos áramellátását.
A közvéleménykutatás eredményei  
alapján a lakosság kétharmada egyet
ért azzal, hogy az új blokkok épí
tése csökkenti Magyarország energia
függőségét. A teljes felnőtt lakosságra 
reprezentatív kutatásban a válaszadók 
fele azzal is tisztában van, hogy az 
atomerőművek működése nem jár a 
légkört szennyező széndioxidkibo
csátással.
Mittler István hangsúlyozta: az MVM 
Paks II. Zrt. kommunikációja során 
kiemelt figyelmet fordít a teljes hazai 

közvélemény folyamatos, közérthető 
tájékoztatására. A kommunikációs 
tevékenység hatékony tervezhetősége 
érdekében a társaság alapítása óta min
den évben felméri a lakosság vélemé
nyét a tervezett új atomerőművi blok
kok megítélésével kapcsolatban. 
Az 10002000 fő megkérdezésé
vel készülő közvéleménykutatások 
koráb ban telefonos, később személyes 
lekérde zéssel történtek.
A közvéleménykutatásokat 2013 és 
2015 között a Századvég Alapítvány 
végezte, 2016tól pedig a Network 
360 Kft. készíti. A kutatást végző 
cégek minden esetben közbeszerzési 
eljáráson kerültek kiválasztásra.

A magyarok többsége támogatja 
a Paksi Atomerőmű kapacitás
fenntartását
A magyar lakosság 54 százaléka támogatja az új paksi blokkok építését – derül ki az mVm Paks ii. Atomerőmű 
fejlesztő zrt. megbízásából készült reprezentatív közvélemény-kutatásból. mittler istván, a cég kommu-
nikációs igazgatója kiemelte: a válaszadók többsége szerint az atomenergia biztosítja ma leginkább az 
ország biztonságos és folyamatos áramellátását; kétharmaduk pedig úgy látja, az új atomerőművi blokkok 
megépítése csökkenti magyarország energiafüggőségét.
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jelentősebb nagy aktivitású tároló programok Európában
Finnországban az olkiluoto telephelyen 2022-re tervezik 450 méteres mélységben, gránitos kőzetben a 
nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának megnyitását, amely 90 éven át üzemel majd. 

Svédország szintén gránitos kőzetben, 2030-ban szeretné megkezdeni a mélységi geológiai tároló 
működtetését. 

Franciaországban agyagos kőzetrétegben tervezik a létesítményt a kiégett fűtőelemeknek és a nagy 
aktivitású radioaktív hulladékoknak, amely várhatóan 2025-re lép üzembe, és egészen 2125-ig működik 
majd.

Svájcban is agyagos kőzeteket kutatnak. Jelenleg az ország északi részén folyik a telephely-kiválasztási 
program. A nagy aktivitású hulladékok tárolója a tervek szerint 2060 körül kezd üzemelni.

NagyBritanniában 2040-ben, Spanyolországban pedig 2069-ben tervezik a nagy aktivitású radioaktív 
hulladékok tárolójának megnyitását.

Csehországban várhatóan 2018-ban jelölik ki a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezé-
sére szolgáló létesítmény helyét, a tároló megnyitását pedig a 2060-as évek közepére datálják.

magyarországon, amennyiben a kutatási program eredménye és minden más feltétel lehetővé teszi, 
2064-ben kezdheti meg működését a kiégett fűtőelemek végleges tárolója a Nyugat-mecsekben, agyagkő 
formációban.

radioaktív hulladék a nagyvilágban

Tudnunk kell, hogy a tudomány jelen állása szerint a világ 
növekvő energiaigényének kielégítéséhez még hosszú ide
ig szükség lesz atomerőművekre. Ugyanakkor az ezen lé
tesítményekben keletkező hulladékokról erre feljogosított, 
szakavatott szervezetek gondoskodnak, szigorú hatósági 
felügyelet mellett. (Magyarországon ez a cég a Radioak
tív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. – az 
RHK Kft.).  A szervezetek a radioaktív hulladékokról pon
tos nyil vántartást vezetnek, és azokat biztonságos körülmé
nyek között tárolják.
Az Európai Unió minden tagállamában keletkeznek radio
aktív hulladékok. A kis és közepes aktivitásúak végleges el
helyezését már szinte mindenütt megoldották. (Nálunk 
Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladéktároló nem
zetközileg is elismert létesítménye szolgál erre a célra).
Huszonegy európai országban (köztük Magyarországon) az 
atomerőművi kiégett üzemanyagkazetták kezelését és biz
tonságos átmeneti tárolását is végzik. Finnországban, Fran
ciaországban, valamint Svédországban már a nagy aktivi
tású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére is kijelöl
ték a mélységi geológiai tároló helyszínét. Ezeket a felszín 
alatt 4501000 méter mélységben épülő létesítményeket 
várhatóan 2022 és 2030 között helyezik majd üzembe.
Szinte minden nukleáris iparral rendelkező ország foglal
kozik azzal, hogy nagy aktivitású hulladékainak egy mély

ségi geológiai formációban találjon végleges helyet, és jó 
néhányban kutatják azokat a lehetőségeket is, amelyekkel 
csökkenthető ezeknek az anyagoknak a mennyisége, veszé
lyessége. 
Mai tudásunk szerint nincs olyan technológia, amely teljes 
mértékben kiválthatná a mélységi geológiai tárolókat a 
kiégett fűtőelemek feldolgozási termékeinek végleges el
helyezésére. Ráadásul mindenképpen gondoskodni kell 
az atomerőművek leszerelésekor keletkező nagy aktivi
tású, illetve a hosszú élettartamú radioaktív hulladékok
hosszú távú, biztonságos elzárásáról és elszigeteléséről a 
környezettől.
A mélységi geológiai tárolók befogadó kőzetének több tí
pusát vizsgálták. A 60as években elsőként a kősó jött szó
ba, azóta az agyagot, a gránitot és a vulkáni kőzeteket is ku
tatják. Svédország a gránitban való elhelyezés koncepcióját 
dolgozta ki, a műszaki gátak egész rendszerével. (Nálunk a 
bodai agyagkő formációt vizsgálják a szakemberek a Nyu
gatMecsekben).
A geológiai elhelyezés alkalmazhatóságát és megbíz ható
ságát a nemzetközi atomenergetikai szervezetek is igazol
ták, és a kezdetektől rendszeresen értékelik az ezzel kapcso
latos kutatások eredményeit, külön figyelmet szentelve a 
hatósági szabályozással kapcsolatos kérdéseknek. 
A nagy aktivitású radioaktívhulladéktárolók létesítése 

Az atomenergiáról, illetve a radioaktív hulladékról szólva néhány tényt fontos szem előtt tartanunk.
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jóval hosszabb időt vesz igénybe, mint a kis és közepes 
aktivitásúaknak szánt létesítményeké, hiszen lényegesen  
hosszabb időre – több százezer évre – kell a biztonságos 
elszigetelést megoldaniuk. Ebben a folyamatban min
den egyes kutatási fázis akár több évtizedig is eltarthat, 
lehetőséget biztosítva a társadalmi vitára, a szigorú hatósá
gi ellenőrzésre. A lépésről lépésre haladó folyamat során 
a kiválasztott területen – és annak környékén – végzett 

vizsgálatokból összegyűjtött információk szükségesek ah
hoz, hogy jobban megértsék, és egyre pontosabban fel
térképezzék a majdani tárolót befogadó geológiai szer
kezeteket. Csak amikor minden előírt feltétel teljesült, ak
kor lépnek tovább a programban. Amíg a mélységi geoló
giai létesítmény el nem készül, az átmeneti tárolók nyújta
nak biztonságos elhelyezést a kiégett kazetták számára. 

TudTA-E
hogy ...
magyarországon már ötvennyolc éve üze-
mel atomreaktor? Az mTA Központi fizikai 
Kutató intézetében (KfKi) – budapest Xii. 
kerület, Csillebérc városrész – 1959. március 
25-én helyezték üzembe a szovjet gyárt-
mányú, tudományos kutatásokat szolgáló 
budapesti Kutatóreaktort (bKr). A harminc-
éves üzemidőre tervezett reaktort 1986-ban 
leállították és megkezdték a rekonstrukcióját, 
majd 1993. július elején helyezték ismét 
üzembe. A kutatóreaktor az alap- és alkalma-
zott kutatások számára nagyteljesítményű 
neutronforrásként szolgál (a reaktorban 
keletkező neutronokat különböző anyagok 
vizsgálatára lehet felhasználni), és innen látják 
el magyarországot radioaktív izotópokkal, 
amelyeket elsősorban a gyógyászat területén 
alkalmaznak. A budapesti Kutatóreaktor 
műszerközpont (bKm) közvetítésével  
magyar és külföldi kutatóintézetek, egyete-
mek nagyszámú kutatója végzett, illetve 
végez méréseket a reaktornál. Az évtizedek 
alatt felhalmozott szaktudás, tapasztalat és 
biztonsági kultúra birtokában, a kutatóreaktort 
üzemeltető magyar Tudományos Akadémia 
KfKi Atomenergia Kutatóintézete (AeKi) a 
Paksi Atomerőmű tudományos bázisintézmé-
nyeként és az országos Atomenergia hivatal 
(oAh) műszaki szakértő intézményeként vesz 
részt a hazai atomenergetika legkülönbözőbb 
problémáinak megoldásában.
forrás: kfki.hu
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