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➢ A Paks II. Atomerőmű kulcsrakész modell, amely azt jelenti, hogy a szerződő fél, a JSC 

ASE EC minden szükséges berendezéssel és tartozékkal együtt szállítja le az 

atomerőművet: 

• fix műszaki tartalommal, 

• kereskedelmi üzemre kész állapotban,

• fix minőséggel, 

• fix áron.

A PAKS II. PROJEKT

TURN KEY SZERZŐDÉS
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➢ A Finnországban épülő blokknak (Hanhikivi-1, 

tulajdonos: Fennovoima) szintén ezek a 

referenciablokkjai.

➢ VVER-1200: Leningrád II-1 és II-2.

➢ Rendelkezésre állás:

• >90% kihasználtsági tényező,

• Rövid (<20 nap) átrakások; 12, majd 18 

hónapos kampányok.

➢ Terheléskövető teljesítményszabályozás.

➢ Nyomottvizes reaktor. 

➢ Fejlesztő: Atomenergoproekt.

➢ A VVER-1000 blokktípus terveinek evolúciójával, továbbfejlesztésével alakultak ki a 

műszaki megoldások.

Gőzfejlesztő installációja a Leningrad II. 1. blokkon

A PAKS II. PROJEKT

VVER-1200 BLOKKTÍPUS
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BIZTONSÁGOS

➢ Bizonyítottan kipróbált tervezési alapelvek és 

berendezések felhasználása.

➢ Duplafalú konténment.

➢ Négy független aktív biztonsági rendszer. 

➢ A tervezési alap kiterjesztésébe tartozó, komplex 

üzemzavarok, balesetek kezelése passzív 

rendszerek (olvadékcsapda, hidrogén 

rekombinátorok, passzív üzemzavari hűtés) 

bevonásával.

➢ Megnövelt földrengésállóság.

➢ 72 óra függetlenség a külső villamos 

betáplálástól.

➢ Főbb tartályok-medencék a konténmenten belül.

➢ Maximális diverzitás és funkcionális redundancia

kialakítása.

➢ Az emberi tényező minimalizálása.

A PAKS II. PROJEKT
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➢ Azokban az európai országokban, ahol 

meghatározó az atomenergia részaránya, 

megfizethető árú villamos energia áll 

rendelkezésre. 

➢ Hazánkban a villamos energia fogyasztói ára 

37 forint kilowattóránként. 

➢ A fogyasztói ár Németországban 108 forint, 

illetve a szintén megújuló energiát használó 

Dániában, az időjárásfüggő termelőknek 

biztosított támogatási rendszer 

eredményeként átszámítva mintegy 102 forint.

MEGFIZETHETŐ

A PAKS II. PROJEKT
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MÉRFÖLDKÖVEK

➢ Több mint 400 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. 

➢ Létesítési engedély iránti kérelem benyújtása 2020. június 30-án.

A PAKS II. PROJEKT
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ATOMERŐMŰ ÉPÜL

➢ Cél: a minél nagyobb arányú hazai részvétel.

➢ Több száz hazai kis- és közepes vállalkozás 

jelezte részvételi szándékát a projektben.

➢ Külön államtitkár felel a lokalizációért 

dr. Becskeházi Attila személyében.

A PAKS II. PROJEKT

➢ Az orosz fél vállalása: a projekt beszállítóinak 

55%-át az európai uniós jog alá tartozó 

területen, nyílt közbeszerzés formájában 

választja ki. 

➢ A tendereken a Roszatom-kontroll alá tartozó 

cégek/szervezetek nem vehetnek részt.

Friss tender-info: 

• A Framatome SAS-

Siemens AG konzorcium 

szállítja a felső szintű 

irányítástechnikai 

rendszert.

• Az amerikai GE végzi a 

turbinagenerátor egység 

beszállítását. 
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FELVONULÁSI TERÜLET

➢ A beruházás megvalósításához 80 felvonulási épületre van szükség:

• összeszerelő műhelyek,

• betonkeverő üzemek,

• speciális festőüzemek,

• irodaépületek létesülnek. 

A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ
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A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

AZ ATOMERŐMŰ - LÁTVÁNYTERV
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AZ ATOMERŐMŰ - LÁTVÁNYTERV

A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

Nem végleges, munkaközi látványterv

Reaktorépület
Szellőzőkémény

Frissüzemanyag

tároló

Biztonsági 

dízelgenerátorok

Biztonsági 

rendszerek épülete

Berendezés 

beemelő 

állványzat

Turbinagépház
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A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

IRODAÉPÜLETEK KIVITELEZÉSE A FELVONULÁSI TERÜLETEN - KÉPEKBEN
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A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

EURÓPAI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE

➢ Az Európai Bizottság jóváhagyta a Paks II. projekttel kapcsolatos terület-előkészítési 

munkákat is szabályozó kormányrendelet tervezett módosítását.

➢ Az uniós döntés alátámasztja, hogy a 

magyar kormány az európai 

gyakorlatnak és a nukleáris biztonsági 

előírásoknak megfelelően kívánja 

módosítani a Nukleáris Biztonsági 

Szabályzatot.

➢ A módosítás célja, hogy a paksi 

telephelyen az előkészítő földmunkák 

korábban - a létesítési engedély 

megszerzése előtt  -

megkezdődhessenek. 

Várhatóan 2021 elején kezdődhetnek a 
beruházás földmunkái.
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A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

ENGEDÉLYEZÉS

➢ A projekt megvalósításhoz több mint hatezer engedély szükséges.

➢ A nukleáris létesítmények meghatározó kérdéseiben az engedélyező hatóság az

Országos Atomenergia Hivatal.

➢ A környezetvédelmi engedélyt 2016. szeptember 29-én, a telephelyengedélyt 2017.

március 30-án kapta meg a Paks II. projekt.

➢ Magyarországon az atomenergia alkalmazásának szabályait az 1996. évi CXVI. törvény, 

az Atomtörvény rögzíti.
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MŰSZAKI TERVEK BEFOGADÁSA

➢ Az új blokkok műszaki terveit az orosz fővállalkozó 2019 októberében átadta. 

➢ Ezt követte a műszaki terv alapján a létesítési engedély iránti kérelem összeállítása 

és az ahhoz szükséges elemzések elkészítése. 

➢ A harmadik lépcső a létesítésiengedély-kérelem benyújtása.

A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ
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➢ A beruházás megvalósításának eddigi legfontosabb mérföldköve a műszaki dokumentáció 

elkészítése, majd a létesítésiengedély-kérelem benyújtása volt. 

➢ Ennek az engedélynek a birtokában kaphatja meg a Paks II. projekt azokat a további 

engedélyeket, amelyek alapján az új blokkok tényleges építési, gyártási, beszerzési és 

szerelési munkái megkezdhetők. 

A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS

➢ Nukleáris területen az eddigi legkomplexebb engedélyezési 

folyamat. 

➢ Azt kell igazolni, hogy az összes nukleáris biztonsági 

követelményt teljesítik az új blokkok. 

➢ Csaknem 300 ezer oldalas dokumentumcsomag.

➢ A Társaság benyújtotta a kérelmet 2020. június 30-án.

➢ Az engedélyezési dokumentáció ellenőrzésére a hatóságnak 

12 hónap áll rendelkezésére, amit 3 hónappal 

meghosszabbíthat.
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A létesítési engedély a létesítmény egészére vonatkozó engedély, amelyre alapozva még 

rengeteg további engedélyre lesz szükség.

A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS

A felvonulási területtel kapcsolatos feladatok

➢ Irodaépületek befejezése egy 100 fős konyhával együtt

➢ Betongyár, acélszerkezet-gyártó és -festő létesítmények 

kivitelezése

➢ Földmunkagépek-tároló területe a hozzátartozó irodaépülettel

➢ Emellett:

• belső utak 

• transzformátorállomások és kábelnyomvonalak

• esővíz-és ivóvíz tározók a szivattyútelepeikkel és 

csőrendszereik

• hőellátás

• terület-és útvilágítási villamos rendszerek

• hulladéktároló

A leendő üzemi területhez közvetlenül kapcsolódó 

feladatok

➢ Az északi bekötő út négysávosítása körforgalmi 

csomóponttal 

➢ bekötő út kiépítése 

➢ Sygnus II. kikötőhöz vezető út kiépítése a 6. sz főútról

➢ Az Atomerőmű–Biritópuszta összekötő út felújításának 

előkészítése 

➢ A vízközmű és szennyvízkezelés bővítésének 

előkészítése 

➢ A területről kitermelésre kerülő föld deponálására 

szolgáló terület előkészítése

Engedélyezésekkel és területelőkészítéssel kapcsolatos feladatok

➢ MEKH létesítési engedély megszerzése (MEKH)

➢ Fizikai Védelmi Terv elfogadása (OAH)

➢ Hosszú gyártási idejű berendezések gyártási engedélyének megszerzése (OAH)

➢ Terület-előkészítési tevékenységek építési engedélyének megszerzése (OAH)

➢ Első építési engedélyek megszerzése (OAH)

➢ Terület-előkészítési tevékenységek kapcsolódó vízjogi engedély (OKF)

➢ Terület-előkészítési tevékenységek végrehajtása 

➢ Terület-előkészítési tevékenységekhez kapcsolódó vízilétesítmények 

➢ Hosszú gyártási idejű berendezések gyártása
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A LÉTESÍTÉSI 

ENGEDÉLYEZÉS ELJÁRÁSA 

AZ ENGEDÉLYKÉRELEM 

BENYÚJTÁSÁVAL ELINDULT.
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A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS



19

➢ A létesítésiengedély-kérelem alapdokumentuma az Előzetes Biztonsági Jelentés, amelyben igazolni kell, hogy 

• a létesíteni tervezett atomerőmű a tervekben bemutatott műszaki kialakítással, 

• technológiai megoldásokkal, 

• üzemeltetési módszerekkel 

teljesíti a nukleáris biztonsági követelményeket, biztonságosan megépíthető és üzemeltethető.

➢ Az Előzetes Biztonsági Jelentés többéves összetett munka eredménye: 

• Az első lépésben a tervezési alapot kellett kidolgozni, amely az atomerőműre és annak rendszereire, 

rendszerelemeire meghatározta a nukleáris biztonsági és egyéb előírásokat, amelyeket a tervezés során 

figyelembe kell venni. 

• A tervezési alap véglegesítése után az előkészítő munka az atomerőmű műszaki terveinek kidolgozásával 

folytatódott. 

• Az atomerőmű építményeinek, rendszereinek és rendszerelemeinek műszaki tervei mellett elkészültek 

azok az elemzések, értékelések, amelyek alátámasztják a tervekben bemutatott műszaki kialakítások 

megfelelőségét. 

• Az Előzetes Biztonsági Jelentés a műszaki terv és a kapcsolódó értékelések alapján ismerteti a tervezett 

atomerőmű nukleáris biztonsági jellemzőit és tételesen igazolja a releváns nukleáris biztonsági 

követelmények teljesülését.

A PAKS II. PROJEKT - STÁTUSZ

LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS – ELŐZETES BIZTONSÁGI JELENTÉS
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➢ E-mobilitás program indul: 10-12 ezer munkavállaló szállítása a leginkább környezetkímélő 

módon, elektromos járművekkel történik majd.

A PAKS II. PROJEKT - TÉRSÉGFEJLESZTÉS

LOKALIZÁCIÓ

➢ Közúthálózat, vízi és vasúti közlekedés 

fejlesztése.

➢ Megépül a Paks – Kalocsa Duna-híd.

➢ Lakhatás biztosítása.

➢ Kalocsa: az egykori laktanyát újítják fel a 

vendégmunkásoknak.

➢ Fejlesztések az egészségügyben. 

➢ A térségbe nagy számban érkeznek orosz nyelvű munkavállalók: oroszul beszélő tanárokra 

is szükség van, ebben a pécsi és debreceni egyetemek a Társaság partnerei. 

➢ Fejlesztések az oktatási intézmények kapcsán.
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A PAKS II. PROJEKT - KARRIER

➢ A Társaság következő életciklusaihoz kapcsolódó humán erőforrás szükséglet több száz műszaki 

végzettségű szakembernek biztosít karrier lehetőséget:

• 42 fő instruktor, 385 fő kulcsszemélyzet (többek között a blokkvezénylői személyzet),

• 500 fő további üzemeltető személyzet felvétele a következő években.

➢ A fenti igények kielégítését két lehetséges forrásból valósul meg:

• Belső forrás - kollégáink képzése, átképzése, tervezhető, átlátható karrierutak kijelölése.

• Az egyes munkakörök betöltésének feltétele egyértelmű hatósági és szakmai 

követelményekhez kötött.

• A munkaköri szintek, a munkavállalók számára transzparens módon, a HAY munkakör 

értékelési rendszerrel kerülnek megállapításra, a munkakörhöz kapcsolódó felelősség, 

problémamegoldás és tudásigény alapján.

• Külső forrás: 2023-ig mintegy 100 fő felsőfokú végzettségű munkavállaló felvétele.

• A jövő szakembereit már a pályájuk korai szakaszában bevonjuk: „Ösztöndíjprogram” 

középiskolásoknak és felsőfokú tanulmányokat folytatóknak, „Szakmai gyakorlati 

lehetőség” BSc hallgatóknak, „Mérnök leszek a Paks II.-nél” program MSc hallgatóknak.

• Képezzük a szakma iránt érdeklődőket: Paks II. Akadémia.

• Munkaerőpiaci toborzásunkat széleskörű toborzási eszköztárra építjük: Társasági 

karrieroldal, toborzó szoftver, fejvadász, állásportál használata, állásbörzék, a toborzási 

programok és eszközök szinergiáinak hatékony kihasználása.

Unikális szakmai lehetőség az ország kiemelkedő beruházásában, tervezhető, átlátható 

karrierút, stabilitás, szakmai fejlődés, versenyképes juttatás.
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A PAKS II. PROJEKT - SZAKEMBERKÉPZÉS

➢ A Paks II. Zrt. gyakornoki programja hat éve zajlik.

➢ Célcsoport: főiskolai, egyetemi hallgatók.

➢ Évente tíz-tizenöt fiatal tölti szakmai gyakorlatát a 

Társaságnál. 

GYAKORNOKI PROGRAM

PAKS II. AKADÉMIA
➢ A Paks II. Zrt. hat felsőoktatási intézménnyel 

együttműködésben létrehozta a Paks II. Akadémiát, 

amelynek keretében 2019 őszén elindult az 

atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú 

továbbképzés. 

➢ Az egyetemek a Társaság anyagi támogatása mellett 

indítják a szakot, így a képzés a hallgatók számára 

térítésmentes. 

➢ A program 2020-ban és 2021-ben is folytatódik.
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A PAKS II. PROJEKT - SZAKEMBERKÉPZÉS

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

➢ A Paks II. Zrt. hét felsőoktatási intézmény hallgatói és egy 

középiskola tanulói számára ösztöndíjprogramot hirdetett.

➢ Az ösztöndíj mértéke: BSc, MSc képzésben félévente 

bruttó 300 000 forint, középiskolai programban félévente 

bruttó 75 000 forint. 

➢ A program a 2019/2020-as tanév sikere után, 2020/2021-

ben is elérhető.  

MÉRNÖK LESZEK A PAKS II.-NÉL

➢ A Paks II. Zrt. részmunkaidős lehetőséget kínál MSc diplomát 

szerző fizikus, mérnök-fizikus, energetikai mérnök, 

atomerőműves szakmérnök, vegyészmérnök, 

környezetmérnök vagy gépészmérnöki szakon tanulmányokat 

folytató hallgatók részére.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


