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A II. Murád szultánnal 1444. június 12-én Drinápolyban kötött béke ellenére az Ulászló és Hunyadi János vezette keresztény had 
1444. szeptember 22-én támadást indított a törökök ellen. II. Murad azonban a vártnál gyorsabban reagált, és 1444. november 
10-én a várnai csatában döntő vereséget mért a támadókra. A csatában életét vesztette Ulászló király is. A vereségben állítólag 
az is közrejátszott, hogy az 1443. június 5-i Zólyom-megyei földrengés hírére, amely súlyos károkat okozott Selmecbányán, de a 
rengés hatása elérte még Szilézia városait és Krakkót is, egyes oláh martalócok nem segítettek Hunyadinak, mondván a 
drinápolyi eskű megszegése miatt bűntette a magyarokat az Isten a földrengéssel. 
(Nota Bene! A hírek akkor lassan terjedtek, s történetben a dátumok sincsenek összhangban a vélekedéssel.)  
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A magyar gazdaság és a 
villamosenergia-ipar

• Export-orientált gazdaság
• Energiaimport-függő 

gazdaság (ma >70%, ~90%  
2015-ben)

• Rendkívüli magas az egy 
forrásból származó gáz 
aránya

A magyar nemzetgazdaság 
sebezhetősége

A villamosenergia-szektor erős és 
gyenge oldala
 A primer források és a 

technológiák tekintetében diverz 
(gáz, nukleáris, szén) 

 A megújuló források kihasználása 
fejlődik

 Az import gáz aránya magas
 Fejlesztésre van szükség:

 az elöregedett erőművek 
kiváltására

 az igénynövekedés miatt

Az elmúlt húsz évben a villamosenergia-felhasználás gyorsabban nőtt, mint a teljes energia-igény, de 
a ~3300kWh/fő/év jóval alacsonyabb, mint a fejlett országokban, további növekedés várható még a 
gazdaság mérsékelt fejlődése és a fokozódó energiatakarékosság és hatékonyság esetén is.

3



A paksi atomerőmű értéke
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1982.12.28.

1984.08.26

1986.09.15.

1987.08.09.

~2000 MW villamos teljesítmény, a teljes hazai kapacitás ~20%-a 

a hazai termelés ~ 37,2% (14 818 GWh), 2008-ban



A legolcsóbb és a legnagyobb termelő,  az 
önköltség indexe mindig alacsonyabb, mint az 
átlagos árindex

>5,6 millió tonna CO2 kibocsátást takarít meg évente; 
az externális költségek internalizáltak, 
27 év üzemidő igazolja, hogy nincs káros környezeti hatás

A biztonság az azonos korú nyugati PWR-ek színvonalán
Igen magas rendelkezésre állás (>86%)

Két évig a hazai igény harmadát fedezi, 
ha minden csapot lezárnak is

High-tech munkahelyek, műszaki-
tudományos infrastruktúra
Szociális hatás - a legnagyobb regionális 
foglalkoztató

A paksi atomerőmű értéke
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Fejlesztési lehetőségek
• Közösségi kötelezettségek:

– 3x 20%

• Nemzeti érdekek:
– Ellátásbiztonság (a primer források és piacok 

diverzifikálása)
– Olcsó és megbízható villamosenergia-

termelés
– Hatékony intézkedések a fenntarthatóság 

érdekében

• Az iparág és a befektetők magatartása: 
– Kis kockázatú projektek – főképp 

gáztüzelésű erőművekre, negligálva a 
stratégiai függőség növekedését, egy projekt 
van hazai lignitre

– Hullámlovaglás - a támogatások 
kihasználása (ez a megújuló kapacitások 
létesítésének fő hajtóereje)  
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Távlatok: 2020 - 2025 után
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Lassú gazdasági növekedés: 0,5%/év villamosenergia-igény 
növekedéssel

Mérsékelt gazdasági növekedés: 1,5%/év villamosenergia-
igény növekedéssel

Miért nem csak megújulók? Minden lehetőséget ki kell használni, de 
a technológiák érettsége, az ország teherviselő képessége 
korlátokat szab ép úgy, mint a természeti adottságok. 
A nukleáris és a megújulók szembeállítása csak a gázfüggőség 
növekedését eredményezi.

VAN HELYE ÚJ ATOMERŐMŰNEK !



Miért lenne jó?
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Előnyök:

 Ellátás-biztonsági előny, uralhatóvá válik az 
importfüggőség

 Kibocsátás-mentes technológia
 Kiszámítható ár, egyértelmű versenyképesség 
 Megvalósítható piaci alapon
 2 x 1000-1600 MW integrálható a 

villamosenergia-rendszerbe
 60 év üzemidő, magas rendelkezésre állás, 

terhelés-követés
 Nagyszabású projekt, a műszaki-tudományos 

fejlődést motiválja, munka a létesítés egy 
évtizedére a beszállító és építőipari cégeknek

 A paksi telephely: megfelelő infrastruktúra, 
kihasználható szinergiák

 Üzemeltetői tudás,  műszaki-tudományos 
háttér rendelkezésre áll

 Jogi, szabályozási keretek és intézmények 
adottak

Hátrányok:
• Magas fajlagos tőkeigény és finanszírozási 

költségek – befektetői kockázatok
• Hosszú (elhúzódó) 

– engedélyezési és
– megvalósítási idő

• Az üzemelés során viszonylag kevés, de 
különleges kezelést, gondos elhelyezést és 
hosszú távú tárolást igénylő radioaktív 
hulladék keletkezik

Világméretű verseny folyik az új kapacitások 
létesítésében. Nem fog ránk várni senki!



Az ütemezés
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létesítéstervezés üzembe helyezés

40/2008. (IV.17.) OGY határozat: A Kormány
f) kezdje meg az új atomerőmű kapacitásokra vonatkozó döntés-
előkészítő munkát. A szakmai, környezetvédelmi és társadalmi 
megalapozást követően a beruházás szükségességére, feltételeire, az 
erőmű típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait kellő időben 
terjessze az Országgyűlés elé;

2009. március 30-án 330 igen szavazattal (95,3%) : Az Országgyűlés 
előzetes, elvi hozzájárulást ad az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 
törvény 7. § (2) bekezdése alapján – összhangban a 2008-2020 közötti 
időszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV.17.) OGY 
határozat 12. f) pontjával –, a paksi atomerőmű telephelyén új blokk(ok) 
létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez.

érdemi üzleti, 
műszaki előkészítés



A projekt jellemzői

• 2009-ig 300 mérnökév az 
előkészítésre

• 2009-2013 előkészítés, 
telephely és 
környezetvédelmi 
engedélyezés

• 2013-tól tervezés, a 
létesítés engedélyezése, 

• Létesítés ~7000 fő
• 6-8 milliárd EUR

• 150-200 önkormányzat, 

• 40-60 oktatási intézmény,

• 200-300 potenciális 
vállalkozó, 

• 15-20 bedolgozó projekt-
partner,

• A létesítésben minimum 
40% magyar beszállítói 
hányad
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Kapcsolatok

Triviális kapcsolatok:
• Villamos, gépész, építész, 

vegyész, 
atomenergetikai/nukleáris, 
radiokémiai, IT

• A létesítés kiszolgálása 
(például tolmácsok, fordítók, 
egészségügyi, kutúrális és 
oktatási igények kielégítése)

Nem triviális kapcsolatok:
• telephely és környezetvédelmi 

engedélyezés, amelyben 
szeizmológustól a 
szociológusig, a szakterületek 
sokasága
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A telephely vizsgálat 
tudományos kérdései
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Földtani alkalmasság 
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Bekövetkezhet-e a telephelyen permanens felszíni elmozdulás?



Földtani alkalmasság 
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Szeizmikus tervezési alap
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Valószínűségi földrengés-veszély elemzés - PSHA



Szeizmikus kutatás
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Tervezési, biztonsági elemzési 
alapadatok a telephelyről
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Időtávlat = 60 év + ? 
gyakorlatilag az egész XXI. század
drámai perspektíva



A biztonság értékelése
• Vitathatatlanul nagy potenciális kockázat, s elhanyagolható normálüzemi hatások 

• A kockázatot az alábbi triplet fejezi ki:

R={〈Si│pi│Xi〉}
Si – az i-ik szcenárió leírása, 

pi – az i-ik szcenárió valószínűsége 

Xi – az i-ik szcenárió következményeinek mértéke

• Az elfogadható kockázat igen alacsony, lényegében alacsonyabb, mint a konvencionális 
veszélyes iparágak esetében <10-6/év a nagy kibocsátásokra, ami azt jelenti, hogy a tervezési 
alapban 10-6/év gyakoriságú eseményeket is figyelembe kell venni, a biztonsági elemzésekben 
pedig az ennél kisebb valószínűségűeket is

• Korlátozott az extrém kis valószínűségű események experimentális vizsgálatának lehetősége

• A valószínűség-elmélet legkorszerűbb módszereit kell fejleszteni/alkalmazni a jelenségek 
leírására (intervallum, p-box)

18



Összefoglalás
• A példák sokaságát lehet sorolni a közvetlen erőműves 

szakterületek foglalkoztatásától az akvatikus biota 
vizsgálatáig, valamint a projekt szociológia, ökonomiai 
hatásának vizsgálatáig, amelyek mind tudományos igényű 
munkát követelnek, sőt új tudományos eredményeket is 
hozhatnak, alapul szolgálhatnak iskolák kifejlődésének 

• Egy nagy projekt nem csak inspirálója, fogyasztója a 
tudománynak, de hivatkozási alap is az új kutatások 
indítását tekintve 

• Egy ilyen léptékű projekt, mint az új atomerőmű építése  
egyenértékű egy olimpia megszervezésével 

• Egy nagy projekt nem csak megrendelő, de mecénás is 
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Kell atomerőmű, mert

• tiszta, olcsó, stabil és megbízható forrás

• csökkenti a kiszolgáltatottságunkat

• serkenti a gazdasági növekedést és 

• az ország műszaki-tudományos fejlődését
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