
 

 

Üzeml{togat{s - Paksi Atomerőmű 

 

2010. febru{r 22-én, kora reggel indultunk autóbuszokkal Paksra. Az időj{r{s 

is t{mogatta a körülbelül 70 fős csoportot, mert az előző napok ködös 

reggeleihez képest jó l{t{si viszonyok közt utaztunk és napsütésben 

érkeztünk meg az Atomerőműbe. 

A L{togatóközpontban szigorú ellenőrzésen estünk {t, majd ezut{n a 

nagy létsz{m miatt kettéosztott{k a csoportot. A csoport egyik része a 

Karbantartó és Gyakorló Központba ment, a m{sik fele pedig a 

L{togatóközpontban maradt. Mindkét helyszínen szakavatott vezetők 

kíséretében zajlott az üzeml{togat{s. 

A L{togatóközpontban végigvezettek bennünket a bemutatótermen, 

ahol fotókon, képeken, {br{kon, grafikonokon keresztül megismerkedhettünk 

az Erőmű létesítésének egyes f{zisaival, múltj{val és jelenével. A érthető és 

élvezhető ismertetés kitért a külföldi létesítményekre is, tov{bb{ gazdas{gi, 

környezetvédelmi és m{s technológi{kkal való összehasonlít{sra. A jelenlegi 

termelési és gazdas{gi adatok, illetve a jövő fejlesztési tervei is sorra kerültek. 

A bőséges ismertetés sor{n lehetőség nyílt kérdezni, ami szakmai oldalról és 

laikus érdeklődők részéről egyar{nt megnyilv{nult. 

A L{togatóközpont ut{n az Erőmű bej{r{s{ra indultunk el. Az ipari 

területre való bejut{st szigorú beléptetés előzte meg. Az ipari területen 

szigorú felügyelet alatt vonult {t a csoport a 4-es blokkn{l kiépített 

l{togatófolyosóhoz. L{ttuk az erőmű „eszét”, a vezénylőtermet ezernyi 

zölden-pirosan jelző l{mp{j{val és a monitorok előtt ülő p{r emberrel, akik 

l{tszólag nem csin{ltak semmit. Vezetőnk elmagyar{zta, hogy ez olyan, mint 

a repülőgép pilótafülkéje: robotpilóta csin{l mindent, de a személyzetnek 

tudnia kell és készen kell {llni b{rmelyik pillanatban beavatkozni, ha 

szükséges. Tov{bb haladva a 33 méteres szintre fellépcsőzve l{ttuk a „primer 

kört”. Itt tal{lható a 3-4-es blokk csarnoka. Megcsod{lhattuk a reaktort és az 

egyes kisegítő berendezéseket. Mindezt természetesen teljes biztons{gban, 

egy üvegfalon keresztül. Itt is voltak szemléltető {br{k és a vezetőnk remek 

magyar{zata sem maradt el. Itt a kérdések m{r főleg a szakma értői részéről 

 



hangzottak el. Ezt követően következett a „szekunder kör”: gener{torok, 

turbin{k, kondenz{torok, tart{lyok és közöttük kanyargó csővezetékek. A 

szekunderkör csarnoka egybe van építve, mind a négy blokk szekunderköri 

főberendezéseit tartalmazza így m{r érthető a csarnok hossza, amely közel 

500 méter. Az ipari terület bej{r{sa ut{n az Erőmű éttermébe mentünk, ahol 

egy kiadós ebéddel vendégeltek meg bennünket. Ebéd ut{na vezetőnk 

elköszönt tőlünk, mi pedig buszra sz{lltunk és {tgurultunk a Karbantartó és 

Gyakorló Központba. 

 A Karbantartó és Gyakorló Központ épületébe is csak ellenőrzés ut{n 

mehettünk be. Műanyag cipővédőt és fehér köpenyt öltöttünk magunkra, úgy 

j{rtuk körbe a termeket. Itt az üzemelő berendezésekkel egy az egyben 

megegyező méretű és anyagú berendezéseken, inaktív – besug{rozatlan - 

környezetben tanulj{k és gyakorolj{k a szakemberek a karbantart{s lépéseit. 

Különös érzés volt l{tni és megérinteni olyan üzemanyag kazett{t, amelyhez 

hasonlóval p{rsz{z méterrel odébb villamosenergi{t {llítanak elő. A l{togat{s 

sor{n volt lehetőség egy gőzfejlesztő tüzetes megtekintésére is, a b{trabbak 

pedig bele is m{szhattak! Befejezve l{togat{sunkat újból egyesült a nap elején 

kettév{lt csoport egy kép erejéig. Ezut{n mindenki visszasz{llt a buszra, majd 

valamivel később mit 18:00 megérkeztünk Budapestre. 

Összegezve élményeimet: mindenkinek azt aj{nlom, hogy menjen el, 

nézzen, kérdezzen, és azok ut{n foglaljon {ll{st az atomenergia ügyében. 

Olyan helyiségeket és berendezéseket l{ttunk, amelyeket a lakoss{g körében 

enyhe félelem övez. Ezek ut{n {llítom, hogy a félelem oka az ismeretek 

hi{nya. 

V{gó Tam{s 
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