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Az állandósult változás – 30 éve indult a paksi atomerőmű 
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7031 Paks, Pf. 71. +3675 507 431 

 

Ennek az évnek az utolsó hónapjában lesz 30 éve, hogy a Paksi Atomerőmű első reaktora a fizikai indítás során életre kelt 
(1982. december 14.), majd a blokk az országos hálózatra kapcsolva (1982. december 28.) megkezdte a villamosenergia-
termelést. Ha visszatekintünk, azt kell mondanunk, hogy a mostani blokk már nem az a blokk. Ez nemcsak a műszaki állapotra 
értendő, hanem az üzemeltetési, karbantartási és biztonsági filozófiára is. Ezt az óriási változást próbálom érzékeltetni 
összefoglalómban. Ahányan vagyunk, annyi féleképpen emlékszünk. Én a leírtak szerint gondolok az elmúlt három évtizedre, a 
tények és adatok tiszteletben tartása mellett. 

 

Az építkezés történetét Szabó Benjamin, volt miniszteri- és 
kormánybiztos egy hatalmas monográfiában már feldolgozta 
[1]. A tisztelgés szándékával néhány epizód erejéig felidézem 
a múltat az általa lefedett és azt követő időszakra is. 
Budapesten, a Mártírok útján1 fogadta vendégeit a Paksi 
Halászcsárda. A finom paksi halászlé fogyasztása közben 
Endrődi László rajzoló fantáziáját is meglódította a hír, 
miszerint Pakson atomerőművet építenek. Ekkor született az 
alábbi karikatúra [2]: 

 
1. ábra: A paksi halászlé és az atom találkozása 

Az építkezés pedig 1969 tavaszán elindult, amelyet nagy 
várakozással fogadott Paks lakossága. Megfelelő szálloda 
hiányában – az IBUSZ segítségével – családi házaknál 
szállásolták el az építőket. Mivel a szálláson kívül étkezési 
lehetőségre is szükség volt, sokan megkezdték a 
disznóvágásokat, készítették a paksi szalámit és egyéb 
finomságokat. Aztán 1969 őszén beütött a mennykő: 

                                                   
1 Korábban és ma: Margit körút 

leállították az építkezést, amely csak 1973-ban indult újra.  
Az igazsághoz tartozik, hogy szerencsés volt a leállás, mert az 
újraindulás tárgya már egy korszerűbb erőmű volt: a VVER-
440/V-230-as változat helyett a V-213-as létesült. A XX. 
század legnagyobb hazai energetikai beruházása indult el, 
amelyről Németh Károly, az MSZMP KB titkára egy paksi 
látogatása alkalmával a következőket mondta: „… a paksi 
atomerőmű nemcsak egy beruházás megvalósítása, hanem 
egy új ipari ágazatnak a létrehozása is. A Magyar 
Népköztársaság, a magyar ipar ezzel a létesítménnyel lép be 
az atomkorszakba.” [3] 

 
2. ábra: Az atomerőmű helyén 1969-ben még gémeskút állt 

Az atomerőmű építésével párhuzamosan épült az ipari 
létesítményt befogadó település, Paks nagyközség. Olyan 
ütemben, hogy 1979. január 1-től ismét városi rangot kapott. 
A várossá váláshoz nagyban hozzájárult az a tervezői 
elképzelés, miszerint az építőket nem barakkokban kell 
elhelyezni – mint az előző nagy építkezéseken – hanem 
házgyári elemekből készült összkomfortos lakótömbökben, 
majd az építők elvonulása után, a felújítást követően az 
üzemeltetők költöznek a helyükre. Így jött létre a Kishegyen a 
lakótelep, amelynek tervezői a Pécsi Tervező Vállalat Ifjúsági 
Irodájának fiatal építészei, Csete György vezetésével. Az új 



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 126 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  2 

építészeti elképzelés kirobbantotta a „Tulipános” vitát, amely 
valójában országos építészeti vita volt. Ránk jellemzően, a 
kísérletet leállította az akkori építési miniszter az alábbi 
indokkal: „Hát jó, ha a szakma így látja, az egész ország 
szürkében lakik, miért legyenek a paksiak különbek nálunk? 
És egyébként is, mi lesz, ha mindenki ilyet akar?” [4]  

 
3. ábra: A híres tulipános házak, a volt laktanya területe 

Az erőmű építésénél más jellegű gondok voltak, köztük 
szakmunkások bevonása megfelelő számban és szakmai 
összetételben. Az egész ország területéről hívták a 
munkaerőt. KISZ-építkezéssé nyilvánították az 
atomerőművet, hogy a fiatalok hivatalosan toborozhatóak 
legyenek. Paksra vezényelték a Magyar Néphadsereg egyik 
építő műszaki zászlóalját (MN 2986). Ám országhatáron 
túlról is érkeztek szakemberek, így Lengyelországból, 
Csehszlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és 
természetesen Szovjetunióból.  
Új fejezet vette kezdetét, amikor az 1976. január 1-én alapított 
Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) az építési feladatai mellett 
megkezdte az üzemeltetési feladatait. A PAV szerepe ettől 
kezdve fokozatosan nőtt. 
Több átadási határidő módosítás után 1982. december 14-én, 
21 óra 45 perckor a fizikusok életre keltették az atomerőmű 
első reaktorát, majd december 28-án, 0 óra 13 perckor 
megtörtént az országos hálózatra való csatlakozás, ezzel az 1. 
blokk megkezdte a 30 éve tartó folyamatos villamosenergia-
termelést. [5] 

 
4. ábra: Bajsz József ügyeletes mérnök jelenti, hogy felkészültek a 

párhuzamos kapcsolásra 
Ezzel lezárult az építkezés első szakasza, mind az 
atomerőmű, mind pedig a város szempontjából.  

Egyre sűrűsödnek a határidős munkák, ezzel párhuzamosan 
a feszültségek is. A Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) 
1985. július 15-én döntött az ERBE és a PAV közötti 
feladatmegosztásról, amelyet így indokolt: „Megállapítást 
nyert, hogy a III. és IV. számú blokknál kialakult kritikus 
helyzet, a jelenlegi helyszíni operatív irányítási munkáknál 
jelentkező gondok, a különböző érdekek ütközése, a 
megfelelő és szükséges kompromisszumok realizálása, a 
kitűzött feladatok optimális megvalósulása szükségessé teszi 
a helyszíni feladatok egységes irányítási rendszerének 
megteremtését. Ennek érdekében a helyszíni operatív 
irányítás feladatai a PAV-hoz kerüljenek. Az ERBE az új 
berendezés-szállítások külkereskedelmi feladatait lássa el.” 
[6] Az átszervezést 1985. december 31-ig kellett végrehajtani. 
Az átszervezés után lassan nyugodtak meg a kedélyek, 
amelyek levezetéséhez nagyban hozzájárultak a bővítésről 
szóló hírek. Ugyanis 1986. augusztus 7-én Moszkvában 
aláírták azt a jegyzőkönyvet, amelyben megfogalmazódott 2 
db, 1000 MW-os blokk építése. A jegyzőkönyv rögzítette, 
hogy az 5. számú blokkot 1994-ben, a 6. számút pedig 1996-
ban kell üzembe helyezni.  Ezt követően a magyar kormány 
részéről Kapolyi László ipari miniszter, a szovjet kormány 
részéről Kutasev K. F. 1986. augusztus 15-én írta alá az 
egyezményt. 
Pár nappal később, Kapolyi László augusztus 25-én, Pakson 
felavatta a város új szakképzési célú középiskoláját. Az iskola 
kísérleti minősítésű, célja egy vállalati szakember-utánpótlási 
rendszerminta létrehozása, ami végül a vállalati önfejlesztés 
mintapéldája is lehet. Alapgondolata: tanítsd az utódodat! 

 
5. ábra: Középiskola avatása Pakson 

A bővítéssel kapcsolatos fejlemény nagy reményeket indukált 
a város vezetésében is, ekkor lett Makovecz Imre Paks 
főépítésze. Új elképzelések születtek a városrendezésben, a 
város és az atomerőmű új reneszánszát képzeltük el. A város 
annak lázában égett, hogy az 1987. augusztus 16-án 
villamosenergia-termelésre fogott 4. blokkal a XX. század 
legnagyobb építkezése nem zárult le teljesen és küszöbön áll 
a folytatás. Ezek az elképzelések tartották együtt a beruházást 
és üzemeltetést levezénylő – sokszor parkoló pályára került – 
mérnöki gárdát, mondván: maradjunk Pakson, hiszen 
folytatódik az építkezés. 
Ám 1987/89-ban már érzékelni lehetett az országos politikai 
változás előszelét. Bizonyos fokig ennek lett áldozata a 
Feked-Véménd-Ófalu térségében tervezett kis- és közepes 
aktivitású radioaktívhulladék-tároló. Erre az időszakra esik a 
három évtizednyi múlt harmadik szakasza, a nagy 
megtorpanás, a rendszerváltást megelőző átmeneti időszak. 
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Az elképzelt jövőt beárnyékolta, hogy az Állami 
Közegészségügyi és Járványügyi Főfelügyelőség 1988 
tavaszán, első fokon hozott határozatában elutasította a PAV 
által 1987 novemberében benyújtott létesítési kérelmet. Az 
akkori hangulatot jól tükrözi Rósa Géza: „Temetni jöttem” 
című könyve, amely 1988 nyarán jelent meg és tényszerűen, 
érzelemmentesen összegzi az elutasításhoz vezető utat.  Nem 
sokkal később, 1989 elején lát napvilágot Havasi János: 
„Izotópfalu” című munkája, amely a felkorbácsolt érzelmek 
tömegét önti az olvasó nyakába. 

 
6. ábra: Könyvek Ófaluról 

 

Az erőmű akkori vezetése megérti, hogy az ófalui ügy 
elveszett és vége annak a gyakorlatnak, amely szerint a 
lakossággal nem kommunikálunk. Ennek a felismerésnek 
volt eredménye az 1989. szeptember 1-én létrehozott 
Tájékoztatási Iroda. Az irodának igen hamar sikerült 
eredményt felmutatnia, hiszen még a megalakulásának 
évében egyezségre jutott Bátaapáti tanácsi vezetőivel, 
miszerint ők hozzájárulnak a közigazgatási területükön egy 
új kutatáshoz. Amennyiben a kutatási eredmények azt 
igazolják, hogy a terület alkalmas a végleges tároló 
megépítésére, akkor Bátaapáti lakossága népszavazáson fog 
dönteni az építési engedély kiadhatóságáról. A program 
koordinálására, a lakosság folyamatos tájékoztatására 1989 
decemberében Bátaapátiban megnyitotta tájékoztatási 
irodáját a PAV. Ezt a pozitív eredményt egy újabb döntés 
árnyékolta be, mégpedig a Minisztertanács 3072/1990.sz. 
határozata, amely felfüggesztette az 1986-ban aláírt szovjet 
bővítési programot. A határozatot Németh Miklós, a 
Minisztertanács elnöke írta alá 1990. március 12-én. 
 

Abban az időben (1989-90) az MVMT, a PAV és az Electricite 
de France együttműködésével készült egy újabb tanulmány a 
Paksi Atomerőmű 5-ös és 6-os egységének a megépítésére. Ez 
az elképzelés igen kedvező lett volna számunkra, mert az első 
elképzelés szerint a franciák finanszírozták volna. A két blokk 
egyike a franciáknak termelte volna a villamos energiát a 
beruházási költségek erejéig, a másik pedig nekünk.  Később 
úgy módosították az ajánlatot, hogy a magyar kormány 
szálljon be a költségek 30%-ával. Magyarország számára még 
ez az ajánlat is kedvező volt, ám a rendszerváltás elsodorta 
ezt a próbálkozást is. 

 
7. ábra: Egy soros bővítési kísérlet beruházási terve 

 

Gondot jelentett az erőműben keletkezett kis- és közepes 
aktivitású radioaktív hulladékok Püspökszilágyra 
szállításának a leállítása a lakosság tiltakozása miatt 1989-ben 
(amely csak 1992-ben indult újra, hogy aztán 1995-ben 
véglegesen leálljon).  

Ennek a keserű pirulának a lenyelésével véget ért a nagy 
megtorpanás időszaka és egy újabb fejezet vette kezdetét.  
Az első reménysugarat Teller Ede 1990. december 2-i 
látogatása gyújtotta meg, majd a kormány ipari és 
kereskedelmi miniszterének, Bod Péter Ákosnak a látogatása 
(1991), aki így nyilatkozott: „Hajlok az atom felé.” Az erőmű 
történetének a negyedik fejezete kezdődött, amelyben nincs 
szó a bővítésről, viszont igen fontos szervezeti változások 
zajlottak le, mint például a részvénytársasággá alakulás 
(1991.december 31.), továbbá jelentős általános és műszaki 
feladatokat oldottak meg a szakemberek. 

 
8. ábra: Teller Ede az ESZI-ben zongorázott 
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Az országos helyhatósági választásokat követően, 1991. 
március 29-én Pónya József vezérigazgató erőmű látogatásra 
hívta a 10-12 km-es körzetben lévő települések 
polgármestereit. Ezzel kezdetét vette a társadalmi 
kapcsolatok bővítése, majd 1992. június 30-án megalakult a 
Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT). 
Az atomerőműben kiégett fűtőelemeket 1989-től a 
Szovjetunióba szállítottuk ki későbbi reprocesszálásra, de egy 
időre megszakadtak a szállítások, csak 1992-től indultak újra. 
Ám a Szovjetunióban zajló változások bizonytalanná tették a 
kiszállítást, ezért egy biztosabb megoldást kellett találni. (A 
kiszállítást biztosító 1966-os alapszerződést 1994. április 1-én 
a két fél megújította az atomerőmű működésének teljes 
időtartamára.) Erről az 1991. augusztus 1-én, a paksi 
polgármesteri hivatalban megtartott tanácskozáson 
döntöttek, ahol átmeneti tároló építését határozták el. Az 
építést elindító szerződést az angol GEC-ALSTHOM céggel 
1992. szeptember 28-án írták alá. 

 
9. ábra: Szerződéskötés az átmeneti tároló építéséről 

 

Az átszervezések lázában jutott idő a tíz éve működő 1. blokk 
ünnepségeinek megszervezésére. Ezüst és bronz érmét 
készíttetett az erőmű. Az ezüst érmét minden olyan dolgozó 
megkapta, akinek tízéves munkaviszonya volt, a többi 
dolgozó bronzérmet kapott.  Az ünnepi rendezvényre 1992. 
november 30-án került sor, összekötve az „50 éves az 
atomreaktor” című megemlékezéssel. Természetesen a 20 
éves évfordulót is megünnepelte a szakma, ugyanis 2002. 
november 21-22-én jubileumi konferencia volt Pakson, 
amelynek anyaga könyv és CD formában is megjelent. A 
konferencia résztvevőinek megrázó, örök élményben volt 
részük a nagybetegen is előadó Marx György professzor 
visszaemlékezését hallgatva. Csak sejtettük, hogy ez volt az 
utolsó nyilvános fellépése az atomenergetika és az 
atomerőmű nagy elkötelezettjének, aki egy hétre rá, 
december 2-án elhunyt. Alakját nemcsak az emlékezet, 
hanem a paksi Disputa szoborparkban álló szobra is őrzi 
(2003. december 2.). 

 
10. ábra:  Marx György professzor bronz mellszobrával bővült a 

szoborpark 
 

A 25 éves évfordulót is konferenciával ünnepelte a szakma 
(2007. december 10.), amelynek anyaga szintén megjelent 
könyv alakban. A szerzők részletes összefoglalót adnak az 
atomerőmű biztonságáról (Bajsz József), az irányítástechnika 
korszerűsödésének 25 évéről (Túri Tamás), az üzemidő-
hosszabbításról és az új blokkok létesítésének elképzeléseiről 
(Kovács Ferenc). 
A kiégett kazetták átmeneti tárolója (KKÁT) építésének tervét 
az Országos Atomenergia Bizottság (OAB) elfogadta. Ezután 
1994-ben kezdődtek a földmunkák, majd 1995. március 22-én 
az alapozási munkákkal folytatódtak: Az I. ütem 1. fázisának 
építése – 1350 kazetta számára – 1997 decemberéig tartott. Ez 
az építkezés Ófalu után másodszor korbácsolta fel az 
atomerőmű-ellenes indulatokat. Pakson megalakult a 
„Szarkofág Nélküli Jövőért” nevű egyesület, amely tüntetést 
is szervezett a városháza előtti térre. Az erőmű vezetése 
folyamatosan tárgyalt az egyesület vezetőivel, majd a kellő 
mélységű tájékoztatói munka eredményeként az egyesület 
befejezte tevékenységét. Ez az esemény felgyorsította a 
Tájékoztató és Látogatóközpont építési munkáit és 1995. 
szeptember 28-án megtörtént a „Disputa” szoborpark és a 
Látogatóközpont felavatása. 

 
11. ábra: A KKÁT alapozása 
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A 4. blokk üzembe helyezése óta (1987. augusztus 16.) a 
másik nagy beruházás is ebben az időszakban indult, 
nevezetesen a gépész Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK) 
építése. A Lengyelországból érkezett reaktortartály (5. blokk) 
elhelyezését az 1994. július 21-én tartott sajtótájékoztatón 
jelentették be. Az építkezés 1992-ben kezdődött, majd a 
központ ünnepélyes megnyitására 1997. április 29-én került 
sor. 

 
12. ábra:  Valódi reaktortartályt kapott a KGYK   

Legalább a felsorolás szintjén, de szólni kell az 1990-es évek 
nagyobb fejlesztéseiről, például az 1991-94-ben zajló AGNES 
projektről, amelyben hazai szakemberek komplex elemzések 
keretében, korszerű eszközökkel újraértékelték a blokkok 
biztonságát és rangsorolták a jobbára már korábban 
megfogalmazott biztonságnövelő átalakításokat. 
A földrengés-veszélyeztetettségi vizsgálatok 1993-ban 
indultak és több évig tartottak, a szerkezeti megerősítéseket 
1994/95-ben végezték el. A 2007-ben megtartott 2. időszakos 
biztonsági felülvizsgálat megállapította: a 
földrengésbiztonság megfelel a hazai és a nemzetközi 
elvárásoknak. 
A reaktorvédelmi feladatokat 2002-re már mind a négy 
blokkon programozható digitális készülékek látják el. Ezen 
túl mikroprocesszorok szabályozzák a turbinák 
teljesítményét, vezérlik a dízelgenerátorokat. Korszerű, 
osztott intelligenciájú adatgyűjtők és folyamat-számítógépek 
látják el a technológiai információs feladatokat.  

Végül két nagyon fontos programról kell szólni, melyek 
teljesülése már átvezet egy majdnem újabb 30 év üzemelési 
szakaszába. A PA Rt. rendkívüli közgyűlése 2001. január 25-
én elfogadta az atomerőmű jövőkép-programját, amelynek 
két fő eleme a blokkok üzemidejének a meghosszabbítása 
(ÜH) és a teljesítményük növelése (TN). Ennek érdekében 
2001. október 1-én megalakult az ÜH és a TN projekt. A TN-
nel kapcsolatos, 1-4. blokkra vonatkozó elvi átalakítási 
engedélykérelmünket 2005. május 13-án nyújtottuk be az 
Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH), amelyet a hivatal 
november 26-án jóvá is hagyott. Először a 4. blokkon értük el 
a 108%-os teljesítményt 2006. szeptember 28-án, ezt követte 
az 1. blokk 2007. július 19-én, majd a 2. blokk 2008. december 
5-én. Végül a 3. blokkon 2009. november 13-án értük el a 
növelt teljesítményt. A blokkok ezután 500 MW 
teljesítményen üzemelnek. 
 Az üzemidő-hosszabbítási (ÜH) tervet 2005. november 21-én 
hagyta jóvá az Országgyűlés 96,6%-os támogatással, majd 
2006-ban elkészült a környezeti hatástanulmány. 

Közmeghallgatások voltak Burgenlandban (2006. június 6.), 
Eszéken (2006. október 5.), Nagyváradon (2006. augusztus 
31.), Pakson (2006. április 28.) és Kalocsán (2006. május18.). 

A négy blokkra vonatkozó programot 2008-ban nyújtottuk be 
az OAH-hoz, ahol 2009-ben elfogadták, majd 2011-ben az 1. 
blokkra vonatkozó nukleáris engedélykérelem 
dokumentációját átadtuk az OAH-nak.   

Az említett két programon túl napirendre került az 
atomerőmű bővítése, amelyet a 2008-ban életre hívott Teller 
Projekt készített elő. Az Országgyűlés 2009. március 30-án 
330 igen, 6 nem, 10 tartózkodással (95,4%) szavazta mag a 
határozati javaslatot, melynek nyomán a 25/2009.(IV.2.) OGY 
határozat elvi hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű 
telephelyén új blokk(ok) létesítését előkészítő tevékenység 
megkezdéséhez. A munkák a 2009. július 8-án megalakult 
Lévai Projekt keretében folytatódtak. Az 1196/2012. (VI.18.) 
Kormányhatározat kiemelt projektté nyilvánította az új 
atomerőművi blokk(ok) létesítését, majd a Magyar Villamos 
Művek Zrt. megalapította az MVM Paks II. Atomerőmű 
Fejlesztő Zrt. társaságot, ezzel ismét egy új fejezet vette 
kezdetét Paks városa és az atomerőmű életében.  

Meg kell említeni – ha csak vázlatosan is – a humán 
erőforrások alakulását. Az atomerőmű 1992-től megjelenő 
évkönyvei szerint a cég létszáma 1992-ben 3698 fő volt, 
viszont 2011-ben már csak 2504 fő. A folyamatosan csökkenő 
létszámot ellensúlyozza az atomerőmű által alapított Atomix 
Kft.-ben foglalkoztatottak száma, amely a „partos” státuszba 
kerülés előszobája.  Közben a nyugdíjasok száma 
folyamatosan emelkedik, jelenleg 1804 fő, és a híres 
„csikócsapat” tagjaiból már csak néhányan aktívak. 
A vállalat, illetve részvénytársaság figyelmet fordít a 
dolgozók egészségének megóvására, amelyet a kötelező 
időszakos orvosi vizsgálatok rendszerén keresztül ellenőriz. 
A tartalmas szabadidő eltöltése érdekében működteti az 
Atomerőmű Sport Egyesületet (ASE), amelynek hat 
szakosztálya van, köztük a szabadidős szakosztály. Az ASE 
eredményességét több egyéni olimpiai és világbajnoki 
aranyérem fémjelzi, és minden szakosztályban vannak 
országos elismertséget szerzett sportolók. 
Az eltelt 30 év sikerességének egyik legplasztikusabb 
mutatója az atomerőmű társadalmi elfogadottsági szintjének 
folyamatos 70% körüli aránya. Az erőmű olyan széles 
kapcsolatot alakított ki, ami sikeresen beágyazódott a 
befogadó és a környező települések társadalmi életébe, tudva 
azt, hogy a társadalmi elfogadottságot nagyban befolyásolják 
a lakossági érzelmek. 

A biztonságos és eredményes üzemvitel mellett fontos 
szerepe van a társadalmi elfogadottság megtartásában a 
Tájékoztató és Látogató Központnak (TLK), ahol évente 30 
ezer látogató fordul meg és pozitív élményekkel távozik. A 
központban és az üzemi területen szerezhető élmények köre 
a 2012. március 7-én megnyitott Atomenergetikai 
Múzeummal bővült. A múzeum további ismeretek 
megszerzésének lehetőségét teremti meg, ezzel is szűkítve az 
atomerőmű működésével kapcsolatos ismeretek hiányát, 
amely nagyban táplálja az atomerőmű ellenes 
megnyilvánulásokat. 
Befejezésül szólnom kell az Atomerőmű című üzemi lap 
szerepéről, amely 1978 novemberétől jelenik meg és hű 
krónikása volt az atomerőmű építésének. A változások a lap 
életében is többször bekövetkeztek, többek között 2006-ban, 



Nukleon 2012. december V. évf. (2012) 126 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  6 

amikor minden oldala színes lett és bővült a terjesztési köre. 
Tolna és Baranya megye 22 településének postaládáiba jut el 
a 35000 példányban havonta megjelenő újság és ezzel üzemi 
lapból regionális lappá nőtte ki magát. A lap életében az 
utolsó jelentős változás 2011 nyarán következett be, ugyanis 

az üzemi nyomda korszerűsítése lehetővé tette a lap helybeni 
nyomdai előállítását és ezzel egy időben formai váltás is 
történt. 

Mivel az atomerőmű végső soron villanygyár, álljon itt 
működése legfontosabb mutatója: 

 
13. ábra:  Az 1. blokk három évtizedes villamosenergia-termelése 
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