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Közeledik az év vége, a tanárok és diákok egyre fáradtabbak és várják már a szünidőt. A 
május-június híres arról, hogy ekkor elszaporodnak az osztály-és egyéb tanulmányi 
kirándulások, mindenki nagy örömére. 

A paksi atomerőmű látogatása is ebbe a körbe tartozott. A Kodolányi János Gimnázium és 
Szakgimnázium fizikatanára, Gubánné Ármai Erika hirdette ki és egyúttal szervezte meg a 
programot, melyre a 11. évfolyamosokat várt az iskolánkból. Mivel még volt szabad hely, így 
mi is lehetőséget kaptunk, hogy az utolsó ilyen szervezett kiránduláson részt vehessünk. 
Iskolánkból 40 embernek adódott meg a csodálatos lehetőség, hogy 2017. május 17-én részt 
vegyenek az üzemlátogatáson. Mondanom sem kell, mindenki izgatottan várta. És nem hiába, 
mivel olyan dolgokkal ismerkedhettünk meg, amik egyáltalán nem hétköznapiak. 

Bár az indulási időpont elsőre riasztónak tűnt számunkra (hajnali 7 óra), az izgatott várakozás 
végül mindenkit kiugrasztott az ágyból, így szerencsére időben odaértünk a Fehérvár Travel 
buszával a megbeszélt találkozóra. Magyarország egyetlen atomerőművében még egyikünk 
sem járt.  

 

Ahhoz, hogy megértsük mit is láttunk pontosan, muszáj némi ismerettel rendelkeznünk az 
atomerőmű felépítéséről. ˇ 
 
„Az atomerőművekben a hőenergiát maghasadás útján felszabaduló magenergia szolgáltatja, 
melynek felhasználásával vízgőzt állítanak elő… Az erőműben lejátszódó energiaátalakulási 
folyamatokat az atomerőmű elvi felépítésének blokksémája mutatja. Fontos megkülönböztetni 
az energiaátalakítással összefüggő három üzemi kört. Hermetikusan zárt primerkör: itt 
történik a maghasadás útján felszabaduló hőenergia elszállítása a reaktor aktív zónájából a 
szekunder kör gőzfejlesztőjébe. A szekunder körben a nyomás csökkentésével a turbinát 
meghajtó nagy nyomású gőzt állítanak elő. A harmadik (tercier) körben a turbina fáradt gőzét 
csapatják le vízhűtéssel.” 



 
 

 
Látogatásunk két részből állt: először körbejártuk Látogatóközpontot, majd megmutatták az 
üzemi területet is.  
 
A Látogatóközpontban bemutatták Paks történetét, illetve a Dunával való kapcsolatának a 
fontosságát.  Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy alaposan megismertessék az erőművet, de 
közben ügyeltek rá, hogy még mi, zöldfülűek is megértsük, átlátható és érdekes legyen. 
Megtudhattuk például, hogy miért van kiemelkedő szerepe a paksi atomerőműnek hazánk 
energiaellátásában, hogy alapvetően környezetbarát és biztonságos, hogy hogyan kezelik a 
radioaktív hulladékokat, vagy mennyi villamos áramot tudunk termelni két perc 
szobabiciklizéssel.  
 
 

 
 
 
A Látogatóközpont megtekintése után az üzem területére történő belépés előtt,  a szigorú 
előírásoknak megfelelően mindenki külön belépőkártyát kapott, és fémtárgyainktól (pl. kulcs, 
sörnyitó, rugós bicska, bozótvágó kés stb.) ideiglenesen megszabadulva elindultunk 
„felfedezőutunkra”. 
 
 



Az üzemi területre még egyéb óvintézkedésekkel léphettünk be: mindnyájan védősisakot és 
füldugókat kaptunk, így a vicces kinézet mellett úgy érezhettünk magunkat, mintha mi is itt 
dolgoznánk; beavatottak lettünk. Az eddig csak képeken látott generátorház és reaktorcsarnok 
testközelből még hatalmasabbnak és titokzatosabbnak tűnt, különösen azért, mert itt még nem 
osztott meg velünk információkat az idegenvezető, mivel a gépek zaja a legközelebb állók 
hangját is elnyomta. Itt végre megláttuk, hogy milyen is a valóságban a primer kör. 
 
 

 
 
 
Mindezeket végigjárva hasznos és érdekes információkkal gazdagodtunk, és az élményeinket 
másoknak is elmesélve sok tévhitet eloszlathatunk az atomerőművel kapcsolatban, ami az 
egyik legfontosabb célja volt a kirándulásnak. 
 
Persze az sem véletlen, hogy a 11. osztályosok vehettek részt a programban: a magfizika, s 
benne az atomerőművek működése év végi tananyag. 

 
Valószínűleg senki nem bánta meg ezt a kis kiruccanást és egy kicsit minden résztvevő 
közelebb került a fizikához.  
 
 
 

 

 


