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Oktatási szervezet

Az első üzemeltetők még részt 
vettek külföldi betanulásban is, 
de a paksi 1. blokk 1982. decem-
beri indítását már a magyar elő-
írások szerint felkészített és vizs-
gáztatott személyzet végezte.

A Paksi Atomerőmű oktatási inf-
rastruktúrája és szervezete fo-
lyamatosan fejlődve nemzetközi 
mércével is kiváló színvonalú 
feltételeket biztosít a képzéshez. 
Ez lehetővé teszi, hogy az atom-
erőmű megfeleljen a nemzetközi 
ajánlásoknak és a hazai jogszabá-
lyi előírásoknak, biztosítva, hogy 
az atomerőműben munkát vég-
zők minden esetben rendelkezze-
nek a munkakörükhöz szükséges 
ismeretekkel és gyakorlati felké-
szültséggel, minősítésekkel és 
vizsgákkal, akár az erőmű saját 
dolgozójaként, akár külső szer-
ződéses partner munkavállalója-
ként tevékenykednek.

A képzési feladat óriási, a 2400 
fős saját személyzet mellett to-
vábbi több ezer időszakosan 
munkát végző dolgozó számára 
kell biztosítani a munkavégzés-
hez szükséges alap és az évente 
ismétlődő szintentartó képzése-
ket, vizsgákat.

A látványos és sok tekintetben 
a világon egyedülálló oktatási 
létesítmények a képzési felada-
tok ellátása mellett látogató 
csoportok fogadásával jelentős 
szerepet töltenek be a lakosság 
és a külföldi érdeklődők tájékoz-
tatásában. A látogatók a Karban-
tartó Gyakorló Központban test-
közelből ismerhetik meg a Paksi 
Atomerőműben üzemelő reak-
tort és a főberendezéseket, míg 
a szimulátoron láthatják, milyen 
környezetben és hogyan irányít-
ják az operátorok az erőmű reak-
torblokkjait.

Az oktatási létesítmények szá-
mos rangos hazai és nemzetközi 
rendezvénynek, konferenciának 
adnak helyet. Az oktatási szer-
vezet jelentős szerepet vállal a 
Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség műszaki együttműködési 
programjának támogatásában, 
de külföldi szakemberek számára 
kétoldalú kapcsolatok keretében 
is biztosít képzési programokat.

A Paksi Atomerőmű biztonságá-
nak és kiváló termelési eredmé-
nyeinek egyik kulcsfontosságú 
tényezője az erőműben dolgozók 
szakmai felkészültsége.

A magyar tudósok, intézetek 
nagyon korán bekapcsolódtak a 
nukleáris energia békés célú fel-
használását célzó kutatásokba, 
és már a hatvanas évek elején 
megkezdődött az atomenergeti-
kával kapcsolatos tárgyak okta-
tása a főiskolákon és az egyete-
meken. Ennek köszönhető, hogy 
Magyarország jól megalapozott 
tudományos, oktatási és ipa-
ri háttérrel készült a nukleáris 
technológia befogadására és az 
atomerőmű létesítésére.

Az atomerőmű korábbi vezeté-
sének döntése értelmében több 
mint negyed százada nyitotta 
meg kapuit Pakson az Energeti-
kai Szakközépiskola és Kollégi-
um, amely az erőmű bázisiskolá-
jaként feladatának tekinti, hogy 
az MVM cégcsoport tagjai, azon 
belül kiemelten az atomerőmű 
számára biztosítsa a középfokú 
szakemberek utánpótlását.

Egy atomerőmű üzemeltetésé-
hez azonban sok olyan ismeret-
re van szükség, amelyet a kö-
zépiskolai, egyetemi oktatásban 
nem lehet megszerezni, ezért az 
atomerőmű a kezdetek óta saját 
képzési rendszert és oktatási inf-
rastruktúrát tart fenn.

Tanulmányaik alatt az operáto-
rok minden tevékenységet be-
gyakorolhatnak, köztük olyano-
kat is, amelyekre munkájuk során 
nagyon ritkán vagy remélhetőleg 
soha nem kerül sor. A szimulátor 
lehetővé teszi, hogy a személy-
zet a legösszetettebb üzemzavar 
elhárítására is felkészüljön.

A szimulátor az oktatási felada-
tán túl jelentősen hozzájárul az 
atomerőműben végrehajtott mű-
szaki, technológiai fejlesztések-
hez, rekonstrukciókhoz, kutatási 
projektekhez. A fejlesztések vég-
eredményét a legtöbb esetben 
a szimulátoron lehet kockázat 
nélkül tesztelni, mielőtt az beépí-
tésre kerül az erőművi technoló-
giába.

Karbantartó 
Gyakorló Központ

Az erőmű építése alatt a beren-
dezések megismerésére és a kar-
bantartási folyamatok elsajátítá-
sára korlátlan lehetőség nyílt a 
karbantartó személyzet számára, 
de ez a lehetőség a 4. blokk 1987-
es indításával megszűnt. Ezért a 
90-es évek elején az atomerőmű 
vezetése arról döntött, hogy egy 
modern karbantartó-oktató köz-
pontot hoz létre. A létesítmény 
a Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség anyagi támogatásával va-
lósult meg, és 1997-ben nyitotta 
meg kapuit.

A Karbantartó Gyakorló Központ 
21. századi színvonalon teszi le-
hetővé a különféle szakterületen 
dolgozók elméleti és gyakorlati 
felkészítését. Az elméleti oktatás 
jól felszerelt tantermekben fo-
lyik, míg a gyakorlati képzéseket 
a legtöbb esetben a valós mun-
kakörülményeket utánzó műhe-
lyekben tartják.

A képzések jellemzője a karban-
tartási folyamatok teljes körű 
gyakorlása inaktív környezetben, 
az ellenőrzött zónába való belé-
péstől az onnan való kilépésig. Az 
alaposan begyakorolt karbantar-
tási műveletek hozzájárulnak a 
hibamentes feladatmegoldáshoz, 
a karbantartási időszak csök-
kentéséhez, és minimalizálják a 
személyzet sugárveszélyes terü-
leten végzendő munkájának idő-
tartamát.

Az intézmény a világon egyedül-
álló különlegessége, hogy falai 
között egy valódi reaktor a hoz-
zá tartozó belső berendezések-
kel, illetve egy fővízköri hurok 
főberendezései (gőzfejlesztő, 
főelzáró tolózár, főkeringtető 
szivattyú) és számos további, a 
biztonság szempontjából lénye-
ges berendezés található.

A Karbantartó Gyakorló Központ 
a képzés mellett különlegesen jó 
feltételeket biztosít a karbantar-
tási technológiák fejlesztésére, új 
berendezések és eszközök tesz-
telésére.

Szimulátor

A blokkvezénylői személyzet 
kezdetben külföldi szimulátoro-
kon tanult, majd a Paksi Atom-
erőműben 1989-ben kezdődött 
meg a személyzet oktatása az 
atomerőművi blokk működését 
nagy pontossággal visszaadó, 
úgynevezett teljes léptékű szi-
mulátoron.

Az oktatás folyamatosan fejlesz-
tett, jól felépített, és előzetesen 
tesztelt programok és forgató-
könyvek alapján folyik az eredeti 
vezénylői környezetet valósághű-
en utánzó szimulátorteremben. 
Az alapozó elméleti képzési sza-
kaszt követően a betanuló ope-
rátorok egy hathetes felkészítő 
képzésen, míg a képesítéssel már 
rendelkező társaik évente két-
szer egyhetes szintentartó kép-
zésen vesznek részt.
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