
PAKS II. 

8 KÉRDÉS – 8 VÁLASZ 

1.  Miért szükséges új atomerőművi blokkok építése 

Magyarországon? 

2013-ban a Paksi Atomerőmű adta a hazai villamosenergia-termelés 

felét, ám a működő blokkokat 2032-2037 között le kell állítani. Ezt a 

termelőkapacitást feltétlenül pótolni kell. Magyarország kevés saját 

energiahordozóval (szénnel, kőolajjal, földgázzal) rendelkezik, emiatt 

energiaszükségletünk nagy részét importból fedezzük. Az import 

mennyisége és ára bizonytalansági tényező, viszont az atomerőművi 

blokkok üzemanyaga viszonylag stabil áron, előre, hosszú időre 

beszerezhető és kis helyen tárolható, így szavatolhatjuk a folyamatos 

termelést. Magyarország biztonságos és olcsó villamosenergia-ellátása 

szempontjából kockázatot hordoz a ma meglehetősen magas részarányt 

jelentő áramimport. A fogyasztás mintegy harmadát külföldi termelőktől 

szerezzük be, ráadásul nagyrészt széntüzelésű erőművekből, főként 

Ukrajnából, Lengyelországból és Csehországból. 

2.  Hány blokkot terveznek? 

Magyarország a meglévő 4 db, egyenként 500 MW-os atomerőművi 

blokk mellé további két blokk építését tervezi, blokkonként 1200 MW-os 

bruttó villamos teljesítménnyel. Célszerű több blokk egy projekten belüli 

megépítése, mert így a beruházási költségek alacsonyabbak az 

egymástól függetlenül épülő blokkok költségeihez képest. 

 



3.  Hol épülnek az új blokkok? Miért ott? 

Az Országgyűlés döntése értelmében Pakson létesítik az új blokkokat, 

mivel itt megtervezett, előkészített, építési infrastruktúrával rendelkező 

terület található. 

A telephely felmért, több évtizedes adatsorok állnak rendelkezésre. 

Ezért az engedélyezési folyamat gyorsabb, olcsóbb, mint egy 

zöldmezős beruházásnál lenne. Pakson rendelkezésre áll a műszaki 

kultúra és a humán erőforrás, valamint a térség lakosságának 

támogatása is. 

 

4. Milyen típusú blokkok épülnek? 

Az egyik legkorszerűbb, 3+ generációs, nyomottvizes blokktípus, 

amelynek tervezésénél elsődleges szempont volt a biztonság, valamint 

a gazdaságos üzemeltetés, és a 60 éves tervezett üzemidő.  

 

5. Mi fogja garantálni a biztonságos működést? 

Az atomerőművek építését nemzetközi és hazai szervezetek egyaránt 

szabályozzák. A létesítés legfontosabb, megkerülhetetlen kritériuma a 

biztonság. A tervezett erőműben úgynevezett 3+ generációs reaktorok 

üzemelnek majd, amelyek a második generációs reaktorok 

továbbfejlesztései. A legnagyobb különbség a két generáció között a 

biztonságban van. Ennek oka, hogy a biztonsági rendszereket tovább 

bővítették, mivel olyan elemek is bekerültek a tervezési követelmények 



(tervezési alap) közé, amelyeket eddig nem vettek figyelembe a 

bekövetkezésük kis valószínűsége miatt. A tervezéskor kiemelten 

törekedtek a rendszerek egyszerűsítésére, különös hangsúlyt fektetve 

a súlyos balesetek megelőzésére, a lehetséges következmények 

csökkentésére. Ennek szellemében az új tervezésű blokkokba olyan 

korszerű megoldások épültek be, amelyek még egy feltételezett súlyos 

baleset során is megakadályozzák a radioaktív anyagok kijutását a 

környezetbe. 

 

6. Ha megépülnek az új blokkok, mi lesz a 

régiekkel? 

A Paksi Atomerőmű jelenleg üzemelő 4 blokkjának állapota – 

köszönhetően a gondos üzemeltetési és karbantartási gyakorlatnak, 

illetve a számos felújításnak és biztonságnövelő intézkedésnek – 

lehetővé teszi az eredetileg 30 évre tervezett üzemidő 20 évvel történő 

meghosszabbítását, figyelembe véve mindenekelőtt a biztonságos 

üzemeltetést. Ez azt jelenti, hogy a blokkokat – amennyiben a 2. 3. és 

4. blokk is megkapja az üzemidő hosszabbítási engedélyt – 2032 és 

2037 között kell leállítani. 

 

 

 

 



7. Rendelkezésre áll-e elegendő üzemanyag az új 

blokkok számára is? 

Igen. Oroszországon kívül Franciaország, Nagy-Britannia és az 

Amerikai Egyesült Államok is szállít az atomerőművek működéséhez 

szükséges fűtőelemeket. Ráadásul a nukleáris üzemanyagból 

könnyebben lehet akár évekre elégséges készleteket felhalmozni: a 

Paksi Atomerőmű jelenleg két évre elegendő üzemanyagot raktároz 

egy nagyobb szoba méretű területen, és ez a készlet szükség esetén 

könnyen növelhető. 

8. Biztonságos-e a jelenleg üzemelő 4 blokk? 

Igen, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem a hazai iparágtól és 

Magyarországtól független szervezetek – például az Európai Uniós 

szakértők, akik az ún. Célzott Biztonsági Felülvizsgálat nemzeti 

jelentését felülvizsgálták. Az egyik legalaposabban vizsgáltnak találták 

a magyart, az atomerőművet pedig az egyik legjobban megfeleltnek az 

összes európai blokk közül. A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat 

megállapította, hogy a Paksi Atomerőmű a Duna extrém magas és 

extrém alacsony vízállásán túl számos más lehetőség mellett is 

biztonságosan üzemeltethető. A Paksi Atomerőmű szakemberei szinte 

a kezdetektől folyamatosan bővítették, fejlesztették az erőmű 

biztonságát. A közvélekedéssel ellentétben ez az atomerőmű, ezek a 

blokkok már nem azok, amelyeket harminc évvel ezelőtt üzembe 

helyeztek, bármelyik hasonló korú nyugat-európai atomerőmű műszaki-

biztonsági színvonalának megfelelnek. 

Forrás: http://www.mvmpaks2.hu/hu/technikai-

menupontok/gyik/Lapok/default.aspx   
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