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A finn FennoVoima tulajdonlási krízise 2015 nyarán

• Figyeljük a világban az új 
atomerőművek építése körüli 
fejleményeket.

• Finn előírás, hogy legalább 60%-ban 
hazai vagy EU/EFTA tulajdon legyen 
az új atomerőmű.

• Ez a korlát nyáron sérült, és a 
projekt teljes bukásával fenyegetett.

• A történet és előzményei jól 
vizualizálhatók.

• „Szárnypróbálgatásként” elkészült   
az első nukleáris infografikám, 
rögtön két nyelven is.

magyarul angolul



Német menedzsert Paksra?

• A szakma természetesen nem értett egyet vele.
• Az atomerőmű vezetése az érintettség miatt nem 

kereste a nyilvánosságot.
• Több hazai szakmai szervezet viszont nyilatkozott, 

kiállt a kormányzati felvetés ellen, lásd pl.:

2014. december 21.
Az MNT tiltakozik a paksi 
atomerőmű vezetésének 
lecserélése és az erőmű 
dolgozói létszámának 
csökkentése ellen. 

2015. május 15.
Az Energiapolitika 2000 
tiltakozik a külföldi 
menedzserek szerződtetése 
ellen a Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezetésében.

• De honnan is jönne a német menedzser?
• 2015 szeptemberében úgy gondoltam, hogy 

hasznos lenne egy infografikán ismertetni a 
kollégákkal a német atomenergetika közelmúltját.

• Nagyon jó volt a fogadtatása.



Infografika kiáltvány

• 2015 elejétől látszott, hogy 
a hazai  pro-nukleáris 
kommunikáció vesztésre áll.

• Az okok egyértelműen a 
túlpolitizáltság és 
következményei.

• Valamit tenni kellett 
mindenkinek saját 
eszközeivel.

• Ekkor szerveztem meg az 
MNT Infografikai Csapatát.

• Stílszerűen infografikával
toboroztunk, melyet kb. 400 
fő kapott meg

• Rövid időn belül tizenöten 
jelentkeztek.



Rövid leírás pár sorban

Aktualitás

Lehetséges címek

Alapvető üzenet(ek)

Kiinduló adatok 

(szöveg, számok, linkek)

Képi megvalósítás ötletei

Érdekesség, blikkfang

Verzió történet

Hogyan készül?

Formalizált előkészítés:
Adatlap

adat + üzenet + grafika 
jegyében

A Csapat
Szakmai összetétel - vegyes

BME NTI, MTA EK, MTA Wigner, 
MVM, Paks (I és II), fizikatanárok,
Nubiki, Pöyry Erőterv, Somos

Kor - öregek és fiatalok
Aktívak (nem radio:-) és visszafogottak
Kapcsolattartás - e-maiben

infografikára javasolt témák
verziók véleményezése, 
mit kihagyni, mit másképpen

ötlet adatlap v0   v1   v2   v3   v4

itt jönnek 
a kritikák

utolsó 
simítás



Honnan tanulunk, merítünk ötleteket?
Mindenhonnan…

…infografikát készíteni?



Az MNT hon- és        lapján gyűlnek munkáink
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Cél: 
havi egy. 

Fél év 
termése:



„Heti ötös” - a Csapat e-mailes tájékoztatója/továbbképzése.

Kína nyomul a Hualong 1 reaktorával.
Egy argentin lapról az ig, mert már nekik is beajánlották:

Pár példa.



További tervek
Elkezdett, elvetélt, ideiglenesen félretett, készülő infografikák

• TMI/Cserno/Fuku tanulságok
• A paksi C15 projektről
• Paks II külföldi közmeghallgatások (Espoo-i Egyezmény)
• Fenntartható Atomenergia Technológiai Platformról
• Atomerőművi szimulátorokról
• A kínai atomenergetikáról
• A FAZ cikk (alig követik a német Energiewende példáját)
• A Nukleáris (terrorizmus ellenei) Védettségi Konferenciáról

Aktualitásoknak megfelelően

javaslatok jöhetnek!
Garancia persze nincs rá,
hogy lesz is belőlük infografika…

?



Akkor lássuk a példákat!



A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap védelmében 

Az MNT úgy ítéli, hogy a KNPA megszüntetése vagy a befizetés 
felfüggesztése veszélyezteti az atomenergetikát, az utánunk jövő 
nemzedékeket és szemben áll nemzetközi kötelezettségeinkkel is.

Az Alap rendeltetése
• radioaktív hulladékok 

végleges elhelyezése, 
• kiégett üzemanyag 

átmeneti tárolása,
• nukleárisüzemanyag-

ciklus lezárása,
• nukleáris létesítmény 

leszerelése, 
• ellenőrző és 

információs 
önkormányzati 
társulások támogatása.

2014 végén az Alapban 243 milliárd Ft volt



Félelmek ellen meglepő tények

• Úgy érezzük, hogy 
otthon vagyunk a 
legnagyobb 
biztonságban.

• Mindenki beül       
az autóba, alig    
tart karamboltól. 

• A repülőgéptől már 
sokan félnek, mert 
lezuhanhat.

• Még többen hiszik 
úgy, hogy az 
atomerőmű 
rendkívül veszélyes.

A tények 
cáfolják 
előérzeteinket! Halálesetek egységnyi 

megtermelt villanyra



Az első atommáglya
Az önfenntartó láncreakció 73 évvel ezelőtti megvalósításának 
állítottunk
emléket.



Klímavédelem és atomenergetika

2015. december
A párizsi klímacsúcsra 
időzítve



Kiváltható-e Paks megújulókkal?
• A válasz: igen.
• De az ország pénzügyileg beledöglene és egyéb őrült dolgok 

történnének, lásd pl. ezt a részletet:

• A megújulókat mi is szeretjük, de nem más helyett, hanem mellett!
• Egy egészséges energiamixben/energiakoktélban igenis van helyük, 

sőt mai részesedésüket szerintünk is növelni kell!

• Számokkal, hiteles véleményekkel érvel ez az infografika is. 



Atomenergia - most

• A világ atomerőműveinek 
száma és beépített 
összteljesítménye 2015-
ben kissé tovább nőtt.

• A 2011-es német 
atomerőmű bezárások 
óta a nukleáris termelés 
újra bővül.

• A 64 épülő reaktorból 
21 kínai, 8 orosz, 6 indiai.

• A 4 paksi blokk most is a 
világ élvonalában, 
életkoruk közepes.

statisztikák, változások 2016 január elejéig



Vizsgálgattuk az anti-nukleáris álláspont gyökereit is
Nem egyszerű az átlagember helyzete, annyi impulzus éri.
Sajnos, könnyen félrevezethető.



WANO

• Most volt vizsgálat 
Pakson

• Word Association of 
Nuclear Operators

• Új design
• Pasztell színek, 

csíkos háttér



Paks II állásfoglalások

10 civil szervezet Európai Bizottságnak írt leveleiből

Uniós vizsgálat Paks II lehetséges állami támogatásáról



5 éve volt Fukusima
A történések 
mellett a 
tanulságokat 
hangsúlyoztuk.



A PINC-ről
Nuclear Illustrative Program
Alább csak egy része az infografikának:



30 éve volt Csernobil

• Pozitív üzenetet kívánunk 
eljuttatni a célközönségnek.

• Az új biztonságos fedél idén 
őszre készül el.

• Különleges kihívásoknak felel 
meg, rendkívüli mérnöki 
megoldásokat tartalmaz.

• Tömören elzárja a blokkot a 
külvilágtól, lehetővé teszi 
ellenőrzött lebontását. 



Pár dia a WiN továbbképzés előadásából



ezekről

Atomenergetika eddig és most,
átrendeződések

Térkép: építik, tervezik, fontolgatják

A fejlesztések mértéke és szereplői

Néhány országonkénti áttekintés.
A többiek: csak pár mondatban.

Fellelhető/saját infografikák alapján

Miről volt szó?
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Miért infografikákkal?

SMR



中国
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我不知道中国人吗？

Ti még nem tudtok kínaiul?

Kína 



Európa: pro/anti

• Az atom megosztja Európát
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támogatók
ellenzők

ma <-|-> a jövőben

eu_technologist.pdf
eu_technologist.pdf


Az orosz Leningrád II

• Ilyesmi lesz Pakson is:
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leningrad_ii.pdf
leningrad_ii.pdf


Japán biztonságnövelés

• Példa: Hamaoka-3,4
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CAREM, HTR-PM, P-AES
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Number of modules 2
Fuel enrichment 8.5%
Electrical power 211 MWe
Core thermal power 250 MW 
Core diameter 3 m
Core height 11 m
Core outlet temperature 750 ℃
Core inlet temperature 250 ℃
Helium pressure 70 bar
Steam pressure 132 bar
Steam temperature 567 ℃



Köszönöm a figyelmet!


