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A Magyar Atomfórum Egyesület 
megalakítása 

Az Egyesületet 1999. július 7-én olyan gazdálkodó szervezetek alakítottak, amelyek aktív szerepet 
játszottak a magyar nukleáris iparban,  

Ezért a tagok egyesületi tevékenységüket üzleti felelősségük tudatában végzik, véleményük és 
állásfoglalásaik szakmailag megalapozottak és gazdasági eredményességükkel igazoltak,  

A kezdeti létszám 49 volt, és azóta is a tagok száma a 40 és 50 között változik. Jelenleg 43 tagunk 
van.  
Villamosenergia-ipari vállalatok: Paksi Atomerőmű, Paks II., MVM, ERBE stb. 
Gépészeti berendezéseket gyártó, szerelő és karbantartó vállalatok: pl. GE HUNGRY, SIEMENS, GÉPSZER, KÓPIS 

ÉS TSA, EMERSON 

Mérnök-szolgáltató vállalatok: ERŐTERV, SOM SYSTEMS, TS ENERCON,VEIKI Energia+, VEIKI VNL, TRAMPUS ÉS 
TSA. stb. 

Építőipari vállalatok: pl. KÉSZ HOLDING, PARTNER   
Kutatóintézetek: MTA Energiatudományi Kutatóközpontont, NUBIKI 
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Célok és tevékenységi területek 
Az atomenergia békés felhasználására irányuló fejlődés elősegítése és elfogadtatása a politikai, a 
gazdasági és a közélet, valamint a civil társadalom szereplőivel, továbbá a hazai közvéleménnyel.  

Az atomenergia társadalmi elfogadtatását segítő kommunikáció és tájékoztatás, az energiatudatosság 
erősitése. 

A magyar nukleáris ipar támogatása új üzleti lehetőségek feltárásával, tájékoztatással és 
információcserével. Fórum biztosítása kapcsolatok létesítésére, konzultációkra és tagjainak kollektív 
tevékenységére,  

A magyar nukleáris ipar képviselete a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekben.  

Szakmai támogatás és konzultáció az energetikával és ezen belül az atomenergiával kapcsolatos 
kormányzati és iparági döntések megalapozásához, a nemzetközi egyeztetések lefolytatásához 

 

2021. 02. 18. 4 



Magyar Atomfórum 
Egyesület 

Atomenergia az alapításkor 

Biztonságnövelő intézkedések – az AGNES program (1991-1995) 
eredményeire támaszkodva 
szovjet tervezési megoldások újraértékelése nyugati szemléletre alapozva 

a telephely átfogó földrengés-veszélyeztetettségi felülvizsgálata – megerősítések, 
átalakítások 

A paksi atomerőmű első nemzetközi felülvizsgálata NAÜ – OSART 1988.  

Európai Uniós értékelés a láthatáron. 

A tervezési élettartam felénél felvetődik a berendezések öregedéskezelése, és 
az üzemidő-hosszabbítás lehetősége 

A nemzetközi, elsősorban európai nukleáris ipar növekvő érdeklődése 
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Paksi atomerőmű – megbízható, 
biztonságos és megfizethető villamos 

energia 

2020 május – a négy blokk teljes 
termelése meghaladta az 500 millió GWh-t 
(a világ villamosenergia-fogyasztása egy hét 
alatt, Magyarország áramfogyasztása 12 év 
alatt) 
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Paksi atomerőmű – korszerű 
biztonság 

Biztonságnövelő program (1996 - 2002), majd folyamatos fejlesztés, 2011 után 
stressz teszt. Kedvező nemzetközi értékelések 
A paksi atomerőmű biztonságának igazolása nyugati elemzési módszerekkel 
Tervezésen túli üzemzavarok elemzése és balesetkezelési eljárások kidolgozása 

Földrengés elleni megerősítés – két szakaszban, 2002-ben fejeződött be. 
a földrengésveszély elemzése 0,25 g maximális vízszintes gyorsulással jellemezhető     10 -4/év 

valószínűséget meghaladó földrengésre, 
ennek alapján a megerősítések tervezése, 
a megerősítések kivitelezése (többek között 2500 tonna acélszerkezet beépítése) és ezután az 

erőmű szeizmikus minősítésének elvégzése. 

Az eredmények és az átalakítások független felülvizsgálata nemzetközi auditok során  
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Paksi atomerőmű – folyamatos 
innováció 

Üzemidőhosszabbítás - a magyar szaktudás 
legösszetettebb gyakorlati alkalmazása 

Tervezési üzemidő 30 év. Lehetséges még 20 év. 

Kedvező nemzetközi tapasztalatok,  

Követelmények: 
biztosítani és igazolni kell az atomerőmű biztonságát,  
fenn kell tartani az erőmű megkövetelt műszaki 

állapotát,  
Versenyképesség,  
 társadalomi elfogadottság 
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USA: 80-asok klubja 

Elkezdődött a második üzemidőhosszabbítás 60-ról 
80 évre.  

 két atomerőmű négy reaktora (Turkey Point erőmű 
3 és 4 blokkja, Peach Bottom 2 és 3 blokkja), 
megkapta a 80 éves működéshez szükséges 
engedélyt.  

 Két további blokk esetében az engedélyezési 
eljárás jelenleg is folyik.  

 Az üzemeltető vállalatoktól eredő információ 
szerint az idén 3, jövőre pedig újabb 3 
engedélykérelem beadása várható. 
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Paksi atomerőmű – folyamatos 
innováció 

Teljesítmény növelés 

Az eredeti blokk teljesítmény 440 MW.  

Külföldi példák a teljesítménynövelésre: USA 146 blokk + 6800 MW, Loviisa – 510 MW. 

90-es évek szekunder köri rekonstrukció és turbinaátalakítás: kb. +4%  

Számitások igazolták, hogy további teljesítménynövelés lehetséges 

Főbb átalakítások: új üzemanyag, reaktorvédelemi rekonstrukció, üzemzavari hűtő 
endszer, turbina-átalakítás, -szabályozás 

2010 elejétől 2000 MW, vagyis 134 MW új, CO2 mentes atomerőmű kapacitás létesült, 
sokkal olcsóbban mintha lignit-, földgáz-, szél- vagy biomassza-erőműben létesült volna. 

2009: Magyar Innovációs Nagydíj 
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Paksi atomerőmű – folyamatos 
innováció 

15 hónapos üzemelési ciklus 

Korábbi gyakorlat:  

 üzemanyagcsere 325 naponként,  

 Egy alkalommal 84 kazetta cseréje.  

 Az üzemanyag átlagosan 4 évig van a reaktorban 

A folyamatos működés (kampány) meghosszabbítása 415-420 napra  

 villamosenergia-termelés többlet: 80 ezer háztartás fogyasztása,  

 kisebb karbantartási költség,  

  hatékonyabbá az üzemanyag-felhasználás (3%-kal kevesebb kiégett 
fűtőelem, 20%.-kal kevesebb hulladék 

 Évi négy blokkleállás helyett csak három 
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Új blokkok – a nagy kihívás 

Miért kell Magyarországon új alaperőműveket 
építeni? 

 A villamosenergia-igény hosszabb távon is növekedni fog (évi 
0.5-1.0% között különböző növekedési változatokban 

 Nagy az áram import aránya (időnként az 1/3-ot is 
meghaladja) 

 Öregedő hagyományos erőművek leállítása 

 Erős függés az orosz gázellátástól (80%) 

 Időjárásfüggő megújuló források önmagukban nem 
elegendőek 

 A paksi atomerőmű reaktorainak üzemeltetési engedélye 
2032-2037 között lejár 
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Új blokkok – a nagy kihívás 

Miért atomerőművet? 
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Új blokkok – a nagy kihívás 
Előkészítés és megalapozás 

 2009. március: országgyűlési határozat a bővítés elvi jóváhagyásáról (330 - igen, 6 – 
nem, 10 – tartózkodás) 

 2009. július: Lévai projekt (el készítési feladatok) 

 2012. július: megalakul a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 

 2014. január – magyar-orosz megállapodás két VVER-1200 típusú blokk építéséről.  
 3+ generációs atomerőmű, korszerű biztonsági megoldások, 
 fix ár, Roszatom fővállalkozás, orosz hitel: az építési költség 80% 

 magyar beszállítási hányad: 40%, EU – 55% 

 rugalmas üzemmódok, tervezési élettartam 60 év 

 Környezetvédelmi engedély – 2016. szeptember, jogerős 2017. április 

 Telephelyengedély – 2017. március 

  Szerződéses keretrendszer EU vizsgálatának lezárása – 2017. március 
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Új blokkok – a nagy kihívás 
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Beszállítási lehetőségek 

 Tervezés, engedélyezés 5% 

 Beruházás szervezés, beszerzés 7% 

 Construction and installation works:   
       Nukleáris rész  28% 

       Hagyományos erőművi rész 15% 

       Egyéb  18% 

 Telephely előkészítés, építés 20% 

 Szállítás   2% 

 Üzembehelyezés,   5%     
első üzemanyag töltet  

Becsült munka volumenek 

 Felhasznált beton: 300 ezer m3 

 Felhasznált vas és acél: 90 ezer tonna 

 Szivattyúk: 400+ 

 Szerelvények: 10 000+ 

 Kábelek: 4000+ km 

 Csővezetékek: 400+ km 

 Hegesztési varratok: 100 000 

 Foglalkoztatottság az építés alatt: 70 000 ember*év 
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Új blokkok – a nagy kihívás 
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Egyéb berendezések Főberendezések 

Reaktor 

Primerköri 
csővezeték 

Főkeringtető 
szivattyú 

Gőzfejlesztő 

Hermetikus  
tér 

Emelőgépek,  
polárdaru 

Turbina- 
sziget 

Szivattyúk 

Diesel generátorok 

Irányitástechnika 

Átrakógép 

Roszatom szállítás Külső szállító 

 Radioaktív hulladékkezelő 
berendezések 

 Kiégett fűtőanyag kezelő 
berendezések 

 

Részben külső szállító 

 Ventilátorok  
 Villamos berendezések, 

kábelek, műszerezés 
 Emelőgépek, daruk 
 Kompresszorok 
 Tartályok 
 Hőcserélő berendezések 
 Szerelvények 
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FORATOM – az európai nukleáris 
ipar szervezete 
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15 európai 
atomipari 
szervezet 

Belga Atomfórum 
Bolgár Atomfórum 
Finn Energia Egyesülés 
Francia Atomipari Egyesület 
Magyar Atomfórum Egyesület 
Olasz Atomfórum 
Nucleair Nederland 
Atomipari Egyesület (UK) 
 

Román Atomfórum 
Szlovák Atomfórum 
Szlovén Atomfórum 
Spanyol Atomipari Fórum 
Svéd Atomfórum 
Svájci Atomfórum 
Ukrán Atomfórum Egyesület 
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FORATOM – az európai nukleáris 
ipar szervezete 
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Legfontosabb tevékenységi területek 

 A nukleáris ipar képviselete az Európai Unió különféle intézményeiben és nemzetközi 
szervezetekben (ENEF, ENSREG, SNETP, ENS, EHRON, IGDTP, IAEA, OECD/NEA) 

 Az atomenergiával kapcsolatos témák követése az EU döntéshozó szerveiben 

 Tájékoztatás az atomenergia szerepéről 

 Iparági állásfoglalások kezdeményezése és közvetítése 

 Sajtóanyagok és tájékoztatók készítése, kapcsolattartás a szakújságírókkal és a 
véleményformálókkal 

 Részvétel a nyilvános EU konzultációkon 

 Az atomenergia társadalmi elfogadottságának elősegítése, a közvélemény monitorozása 

 Hálózatépítés és az üzleti kapcsolatok kialakításának támogatása 

  Nukleáris létesítmények látogatása 

 

Yves Desbazeille 
vezérigazgató 

Esa Hyvärinen 
elnök 
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FORATOM – az európai nukleáris 
ipar szervezete 
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FORATOM – az európai nukleáris 
ipar szervezete 
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A nukleáris ipar Európában 

800 000  
embernek ad munkát 

év 

Üzemidő alatt  
az atomerőmű 
két generáció 
számára ad 

nagy szaktudást 
igénylő 
munkát  

Egy új atomerőmű 
építése az Európai 
Unióban 12 000 

közvetlen és 
közvetett 

munkahelyet hoz 
létre  

Munkahelyek az európai nukleáris iparban 
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FORATOM – az európai nukleáris 
ipar szervezete 
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Aktuális európai ügyek 

 energiaellátás biztonsága,  

 versenyképesség, gazdaságosság 

 a nukleáris biztonság,  

 a nukleáris kárfelelősség,  

 radioaktív hulladékok, a leszerelés,  

 radioaktív anyagok szállítása 

 új atomerőmű építési projektek 

 kutatás és fejlesztés,  

 EURATOM-szerződés,  

 vészhelyzetekre való felkészülés. 
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Európai Green Deal és a karbonmentes gazdaság 

 Cél: klímasemleges Európa 2050-re 

 Intézkedési ütemterv 
 tiszta, körforgásos gazdaságra való átállás 

 a biológiai sokféleség helyreállítása és a környezetszennyezés 
csökkentése 

 Gazdasági ágazatok feladatai: 
 beruházás a környezetbarát technológiákba; 

 az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében; 

 tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedés; 

 az energiaágazat széntelenítése; 

 az épületek energiahatékonyságának biztosítása; 

 nemzetközi együttműködés a környezetvédelmi szabványok javítása 
érdekében 
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A „zöld” beruházás ismérvei – finanszírozásii 
taxonómia 

 Kritériumok: 
 a klímaváltozás csökkentése; 

 alkalmazkodás a klíma megváltozásához; 

 a víz és a tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; 
 körkörös gazdaság, a hulladékok csökkentése és újrahasznosítása; 

 a szennyezés megelőzése és ellenőrzése, 
 az ökoszisztémák és a biodiverzitás védelme. 

 Az atomenergiát az EU egyelőre nem tekinti fenntarthatónak – 
kizárta a taxonómiából 

 

 

 

Pedig az atomenergia: 

 jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez 
nem bocsát ki CO2-t .  

 Nem érzékeny az időjárási változásokra 

 Nagyon korlátozott hatással van a vízre és a tengeri 
erőforrásokra.  

 Sokkal kevesebb nyersanyagra van szüksége ugyanolyan 
mennyiségű energia előállításához, mint karbonszegény 
forrásoknak.  

 Korlátozott mennyiségű és szigorúan kezelt hulladék 

 Nagyon korlátozott a földhasználata és a biológiai sokféleség 
lábnyoma, 

 

 


