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MIÉRT VAN SZÜKSÉG PAKS II-RE?

► A jelenlegi paksi blokkokat a 2030-as években le kell állítani.

► A leállításra kerülő magyarországi erőművek pótlására 2027-ig 

mintegy 5500 megawatt, 2032-re 7000 megawatt új hazai 

termelőkapacitás létesítésére lesz szükség.

► Folyamatosan növekszik a villamosenergia-igény (az elmúlt 

fűtési időszakban és 2017 nyarán is rekord fogyasztást mértek).
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NUKLEÁRIS ÉS MEGÚJULÓ!

Az atom- és a megújuló energiatermelés előnyös tulajdonságait kombinálva, hosszú távon

kivezetve az elavult, környezetszennyező fosszilis erőműveket, garantálható hazánk

biztonságos, megfizethető és környezetkímélő áramellátása.

NUKLEÁRIS

► Olcsó – a leggazdaságosabban 

termelő alaperőmű.

► Biztonságos – a VVER-1200 

blokk megfelel az európai és a 

nemzetközi biztonsági 

követelményeknek.

► Klímabarát – nem bocsát ki 

üvegházhatású gázt, ezzel 

hozzájárul a klíma védelméhez.

► Alaperőmű – nem függ az 

időjárástól.

► Hosszú üzemidő – legalább 60 

évre tervezték.

MEGÚJULÓ

► Olcsó – a fejlődő technológiának 

köszönhetően csökkenő ár.

► Klímabarát – nem bocsát ki 

üvegházhatású gázt, ezzel 

hozzájárul a klíma védelméhez.

► Időjárásfüggő, nehezen 

tervezhető

► 20-25 éves üzemidő 

► Nem megoldott az áram ipari 

szintű tárolása.



4

► Azokban az európai országokban, ahol meghatározó 

az atomenergia részaránya, olcsó, megfizethető 

árú villamos energia áll rendelkezésre. 

► Magyarországon a villamosenergia-felhasználás 

harmadát biztosítja a Paksi Atomerőmű. Hazánkban a 

villamos energia fogyasztói ára 35 forint kW/h-ként. 

► Ezzel szemben az atomenergiát elutasító 

Németországban, illetve a több mint 30%-os 

arányban megújuló energiát használó Dániában 

éppen az időjárásfüggő termelőknek biztosított 

támogatási rendszer eredményeként a fogyasztói ár 

átszámítva mintegy 94 forint.

OLCSÓ
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► Az atomerőművek működésük során nem 

bocsátanak ki üvegházhatású gázokat, így a 

klímavédelmi célok elérésének alappillérei 

► A Párizsi Klímaegyezmény célja csak akkor 

teljesíthető, ha a nukleáris energia részaránya a 

világ áramtermelésében minimum 15 % lesz. 

(International Energy Association – World Energy

Outlook 2017)

► Németország Energiewende-politikája rontott a 

klímahelyzeten: miután a németek bezárták a 

széndioxid-kibocsátásmentes atomerőműveket, a 

százmilliárdos befektetések és a támogatási 

rendszer dacára évtizedekre a széntüzeléstől való 

függőséghez láncolták magukat. (Energy for

Humanity – European Climate Leadership Report 

2017, Measuring the Metrics that Matter)

KLÍMABARÁT
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MAGYARORSZÁGI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA 2017-BEN

► A MAVIR előzetes adatai szerint 

Magyarország 2017-ben 45 057,4 

GWh villamos energiát használt 

fel, ami történelmi rekord. 

► Ez 2,6%-os növekedést jelent a 

2016-os évhez képest.

► Az Európai Unió tagországai közül

Magyarország az áramimportnak leginkább

kitett országok egyike. Ellátás-biztonsági szempontból kockázatos a magas 

importarány.

► Importunk tipikusan lengyel, ukrán és cseh szénerőművekből származik, 

amelyek a következő 10-15 évben le fognak állni.

► 2016-ban volt olyan időszak, amikor az 54 %-ot is elérte az import mértéke. 

2018 júniusában a havi átlag importarány közel 43% volt (2018-ban az első 

féléves átlag importarány 35,82%) !
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MAGYARORSZÁGI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS MEGOSZLÁSA 2017-BEN

25,2%

14,9%

50%

9,9%

Szénhidrogén

Szén/lignit

Nukleáris

Megújuló
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TÖRTÉNELMI CSÚCSOT DÖNTÖTT AZ ÁRAMIGÉNY

► Rekordot döntött az ország áramszükséglete 

2018. március 2-án: a rendszer terhelése 

elérte a 6835 MW-ot.

► A villamosenergia-szükséglet 22,28%-át a 

Paksi Atomerőmű állította elő. 

► További források: 

 6,29 % szén/lignit, illetve biomassza;

 21,66 % földgáz;

 2,57 % megújuló (ebből 0,02% nap,

0,14% szél, 0,47% víz, 1,95%

hulladék és egyéb megújuló). 

 import: 47,2% !
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A PAKS II. PROJEKTTÁRSASÁG

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Az Országgyűlés nagy 

többséggel döntött az új 

blokkok előkészítési 

munkáinak elindításáról.

Az MVM Cégcsoporton 

belül megalakul az MVM 

Paks II. Atomerőmű 

Fejlesztő Zrt.

Magyar–orosz kormányközi 

megállapodás születik a két 

új reaktor megépítéséről.

A cég kiválik az MVM 

Csoportból

Új korszak: a 

megvalósítás szakaszába 

lép a beruházás. Új név: 

Paks II. Atomerőmű Zrt.
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TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ÉS SZERVEZETE

► Dr. Aszódi Attila

a Paksi Atomerőmű kapacitásának

fenntartásáért felelős államtitkár

► Dr. Becskeházi Attila Csaba

a Paksi Atomerőmű kapacitásának

fenntartásához kapcsolódó infra-

struktúra-fejlesztésért, innovációért

és lokalizációért felelős államtitkár

► Süli János

a paksi atomerőmű két új blokkja

tervezéséért, megépítéséért és üzembe

helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

► Lenkei István

A Paks II. Atomerőmű Zrt., az

új blokkok felépítéséért felelős

társaság vezérigazgatója

Lenkei
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A PAKS II. ATOMERŐMŰ ZRT. IRÁNYÍTÁSI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Feladata: az új blokkok terveztetése, létesítése, üzembe helyezése, 

üzemeltetése, a karbantartás és leszerelés előkészítése.
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FŐBB EREDMÉNYEK ÉS MÉRFÖLDKÖVEK

► Több mint 300 engedélyt megszerzett a Társaság.

► Jogerős és végrehajtható a környezetvédelmi engedély, a projekt megkapta 

a telephelyengedélyt, az elvi vízjogi engedélyt és a hálózathoz történő 

csatlakozáshoz szükséges elvi kapcsolódási engedélyt. 

► Következő mérföldkő: a létesítési engedély iránti kérelem benyújtása.

Létesítési 

engedély

megszerzése

Elvi vízjogi engedély

megszerzése:

2017. június 12.
Környezetvédelmi 

engedély megszerzése:

2017. április. 18.

Uniós vizsgálatok 

lezárása:

2017. március 6.

Telephely engedély

megszerzése:

2017. március 30.

Elvi hálózati csatlakozási 

engedély megszerzése:

2017. október 12.



UNIÓS ZÖLD LÁMPÁK

2014:
Az Európai 

Bizottság jelzi, 

hogy nincs 

kifogása az 

kormányközi 

megállapodás 

aláírása ellen 

2015:
Az Euratom 

Ellátási 

Ügynökség 

(ESA) harmadik 

félként aláírja az 

üzemanyag-

szerződést

2015:
Az EB 

bejelenti, hogy 

Paks II. teljesíti 

az Euratom-

szerződés 

célkitűzéseit

2016:
Az EB Paks II. 

projektörvény 

adatnyilvános-

ságra vonatkozó 

részére irányuló 

vizsgálata

lezárult.

2016:
Az EB nem vitatja 

Magyarország 

azon jogát, hogy 

Oroszországgal a 

Paks II. 

megépítésével és 

hitelfelvétellel 

kapcsolatban 

államközi 

megállapodást 

kössön.

2017:
Az EB lezárja 

a Paks II. 

beruházás 

állami 

támogatásával  

kapcsolatos 

vizsgálatot.
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UTOLSÓ ZÖLD LÁMPA AZ UNIÓTÓL

► Az Európai Bizottság 2017. március 6-án utolsó 

vizsgálatát is lezárta. 

► Az Unió elfogadta, hogy: 

 a projekt visszahozza a befektetett összeget és

ezen felül évi 7,35% profitot (nyereséget) termel,

 az új blokkok megépítésére szükség van, mivel

Paks II. nélkül nincs hosszú távú, biztonságos és

klímabarát áramellátás M-on.

 Az új blokkok által termelt bevételek elegendőek

lesznek a költségek fedezésére,

 a projekt pedig összhangban van az EURATOM

szerződés célkitűzéseivel,

 A projekt erősíti az uniós ellátásbiztonságot a

villamosenergia piacon.
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE – 2017. MÁRCIUS 6.

… Magyarország bizonyította, hogy az intézkedés nem okoz indokolatlan

torzulást a magyar energiapiacon. Mindenekelőtt számos jelentős kötelezettséget

vállalt a verseny potenciális torzulásainak korlátozása érdekében:

A. A Paks II. működése túlkompenzációjának elkerülése érdekében a Paks II. által

elért nyereség kizárólag Magyarország befektetésének megtérítésére vagy

Paks II. normál üzemeltetési költségeinek fedezésére fordítható. A nyereség

további termelési kapacitás megépítésébe vagy megvásárlásába történő újra

befektetése nem lehetséges.

B. A piaci koncentráció megelőzése érdekében Paks II. funkcionálisan és

jogilag független lesz a Paksi Atomerőmű üzemeltetőjétől (jelenleg a Magyar

Villamos Művek Zrt.) és annak bármilyen esetleges jogutódjától vagy más

állami tulajdonú energetikai vállalatoktól.

C. A piaci likviditás biztosítása érdekében Paks II. a teljes villamosenergia-

termelésének legalább 30%-át nyílt villamosenergia-tőzsdén értékesíti

majd. A villamosenergia-termelés fennmaradó részét objektív, átlátható és

megkülönböztetés mentes módon, árverések útján fogja értékesíteni.
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EPC CONTRACT – „TURN-KEY” SZERZŐDÉS

A Szállító minden szükséges berendezéssel és tartozékkal együtt szállítja le az 

atomerőművet – kivéve az ún. Owner’s Scope létesítményeket (400 kV alállomás, 

kiszolgáló infrastruktúra, biztonságvédelmi kerítés, stb.): 

► rögzített műszaki tartalommal, 

kereskedelmi üzemre kész állapotban, 

► előírt minőségben, 

► fix áron,

► kötött határidőre.

De: az atomerőműért a nukleáris biztonság vonatkozásában az

Engedélyes - a Paks II. Atomerőmű Zrt. - a kizárólagos felelős. 
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A VVER-1200-ES BLOKKTÍPUS

► Nyomottvizes reaktor 

► Fejlesztő: Atomenergoproekt

► A VVER-1000 blokktípus evolúciója, fejlesztése

► Referenciablokk:

VVER-1200; Leningrád II-1 és II-2 

(Finnország, Hanhikivi-1, Fennovoima)

► Rendelkezésre állás:

 >90% kihasználtsági tényező

 rövid (<20 nap) átrakások; 12/18 hónap

► Terheléskövető teljesítményszabályozás Gőzfejlesztő beemelése a Leningrád II-1. blokkon
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NUKLEÁRIS BIZTONSÁG

► Bizonyítottan kipróbált tervezési alapelvek és 

berendezések 

► Nagy teherbírású duplafalú konténment

► Négy független aktív biztonsági rendszer

► A tervezési alap kiterjesztésébe tartozó komplex 

üzemzavarok, balesetek kezelése passzív 

rendszerek (olvadékcsapda, H2 rekombinátorok, 

passzív üzemzavari hűtés) bevonásával

► Megnövelt földrengésállóság

► 72 óra függetlenség a külső villamos betáplálástól

► A rendszerelemek a konténmenten belül 

helyezkednek el

► Maximális diverzitás és funkcionális redundancia

► Az emberi tényező minimalizálása
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FELVONULÁSI TERÜLET (CEB)

A beruházás megvalósításához 80 felvonulási létesítményre van szükség, egyebek 

mellett összeszerelő műhelyekre, betonkeverő üzemekre, speciális festőüzemekre, 

irodaépületekre, tároló területekre, stb. 

irodák

raktárak,
szerelőcsarnokok
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MUNKATERÜLET BIZTOSÍTÁSA

► 2018. február 27-én a Paks II. Zrt. (PA 

Zrt. közreműködéssel) biztosította a 

munkaterületet a fővállalkozó ASE 

Engineering Company számára az első 

felvonulási létesítmények építéséhez. 

► Megkezdődhet a mintegy 80 egységből 

álló kiszolgáló épületegyüttes 

létesítményeinek építése.

► Három épületre az engedélyezési 

folyamat indítva – egy épületre az 

engedély kiadva

► Kiviteli tervezési és kivitelezési tender 

kiírva
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OWNER’S SCOPE LÉTESÍTÉSEK 

► 2018. júliusában 

megkezdődtek a 22/11 kV-os 

felvonulási transzformátor 

állomás építési munkái 

► 2018. augusztusban 

megkezdődtek a 22/11 kV-os 

felvonulási transzformátor 

állomás villamos betáplálási 

vezetékeinek fektetési munkái

► Terület előkészítés: 

távhővezeték bontásának 

megkezdése (PA Zrt.)
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PAKS II. ÉPÍTÉSE

► Célkitűzés: 40%-os hazai részvétel.

► Mindezidáig több száz hazai kis- és 

közepes vállalkozás jelezte részvételi 

szándékát a projektben.

► Külön államtitkár felel a lokalizációért 

dr. Becskeházi Attila személyében.

40%
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PAKS II. ÉPÍTÉSE

► Az orosz fél vállalása: a projekt beszállítóinak 

55%-át az európai uniós jog alá tartozó 

területen, nyílt közbeszerzés formájában 

választja ki. 

► Ezeken a tendereken a Roszatom-kontroll

alá tartozó cégek/szervezetek nem 

vehetnek részt.

► Turbogépcsoport (Arabella) szállító 

kiválasztása megtörtént – GE Hungary
55%
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A FENNOVOIMA-VAL

A Paks II. és a Fennovoima között 2018. január 24-én aláírt 

együttműködési megállapodás:

► célja a legjobb és legbiztonságosabb blokkok 

megépítése és a projektek hatékony

megvalósítása.

► a felek érdeke a napi munka szintjére

lefordítani a megállapodást és az

abból levezethető előnyöket. 
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SZAKMAI TÁMOGATÁST NYÚJTÓ NEMZETKÖZI NUKLEÁRIS SZERVEZETEK

► IAEA: szakmai támogatás a Paks II. projekt számára és értékelő misszió az OAH 

munkájának segítésére

► OECD NEA: szakmai támogatás a Paks II. projekt számára
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PAKSIHOZ HASONLÓ ÉPÍTKEZÉSEK KÉPEKBEN

NOVOVORONYEZS

SZENTPÉTERVÁR

OSZTROVEC

TIANWAN
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KÖZÉP-EURÓPAI KITEKINTÉS

+1

► Csehország: 2017 tavaszán jelentették be, hogy új 

reaktorokat építenek Dukovanyban és Temelinben.

► Szlovákiában: befejezés előtt álló építkezés 

(Mohovce 3-4).

► Románia: kínai tőke bevonásával fejleszti 

Cernavodát (CANDU).

► Szlovénia/Horvátország: a krskói atomerőmű 

létesítmény üzemidő-hosszabbításáról döntött

► Lengyelország: öt energetikai reaktor építését 

tervezi a leállításra kerülő szénerőművek pótlására.

+

► Franciaország: öt EPR reaktor építésével 

számolnak (?).

► Szerbia: békés célú nukleáris energetikai együttműködési 

megállapodást kötött Oroszországgal   

+2
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FŐBB EREDMÉNYEK ÉS MÉRFÖLDKÖVEK

► Több mint 300 engedélyt megszerzett a Társaság.

► Jogerős és végrehajtható a környezetvédelmi engedély, a projekt megkapta 

a telephelyengedélyt, az elvi vízjogi engedélyt és a hálózathoz történő 

csatlakozáshoz szükséges elvi kapcsolódási engedélyt. 

► Következő mérföldkő: a létesítési engedély iránti kérelem benyújtása.

Létesítési 

engedély

megszerzése

Elvi vízjogi engedély

megszerzése:

2017. június 12.
Környezetvédelmi 

engedély megszerzése:

2017. április. 18.

Uniós vizsgálatok 

lezárása:

2017. március 6.

Telephely engedély

megszerzése:

2017. március 30.

Elvi hálózati csatlakozási 

engedély megszerzése:

2017. október 12.

További 

engedélyezések 

előkészítése
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LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT

► Nukleáris területen a legkomplexebb 

engedélykérelem. 

► Azt kell bizonyítani, hogy az összes 

nukleáris biztonsági követelményt 

képesek teljesíteni az új blokkok. 

► Több mint 250 ezer oldalas 

dokumentumcsomag. 

► Készítési időtartam: min. 2 év

► Elbírálási időtartam: 12+3 hónap

► Indokolt esetben egyszer módosítható, 

további változás esetén új eljárást kell 

indítani.
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TOVÁBBI ENGEDÉLYEK – 6000 DB

► Építési engedélyek – minden épületre 

külön-külön 

► Nagyberendezés gyártási engedélyek 

– hosszú gyártási idejű berendezések

► Gyártási, beszerzési engedélyek –

minden eszköztípusra külön-külön

► Szerelési engedélyek – funkcionális 

rendszerekre és berendezésekre 

► Üzembe helyezési engedélyek –

berendezésekre és rendszerekre 

► Üzemeltetési engedélyek – rendszerekre 

és az blokkokra. 
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LÁTVÁNYTERV MADÁRTÁVLATBÓL



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


