
A Paks II. Atomerőmű felvonulási területén több helyszínen, párhuzamosan zajlik az 
építési-szerelési bázis kivitelezése. Készül az acél- és betonacél-összeszerelő komplexum, 
a korróziógátló munkálatok épületegyüttese, valamint a betonüzem. Az acél- és betonacél-ösz-
szeszerelő üzemben több mint 300 szakember évi mintegy 45 ezer tonna fémszerkezet 
gyártásáról gondoskodik majd, a betonüzem két betonkeverője pedig évi 300 ezer 
köbméter betonszükségletet lesz képes kiszolgálni.

Átadták az Erőmű-beruházási Központot, amely a két új blokk helyszínének közvetlen 
szomszédságában épült fel. A 300 fő elhelyezésére szolgáló, kétszintes, modern konténer 
irodaépületet már birtokba is vették a Paks II. Zrt. szakemberei. Mindez azért fontos, mert 
a fizikai megvalósítás során lényeges, hogy a szakemberek minél közelebb legyenek az 
építkezéshez.

Pakson két VVER-1200 blokk épül majd. Ez a blokktípus a már több mint 2000 reaktor-
évnyi tapasztalatra épülő ismert, Pakson jelenleg is működő nyomottvizes blokktípusok 
továbbfejlesztett változata, ún. evolúciós reaktor, amelynek első blokkjai már 2016 óta 
kereskedelmi üzemben, villamos energiát termelnek. Jelenleg világszerte Törökországtól 
Finnországon át Kínáig 18 ilyen típusú blokk építése van folyamatban, vagy áll elő-
készítés alatt.

A beruházás magas színvonalú megvalósításához jelentős számú, jól képzett munkaerőre 
van szükség. A Paks II. Zrt. már az iskolapadban megszólítja a leendő szakembereket. 
A fiatalokat ösztöndíj, szakmai gyakorlati, valamint részmunkaidős foglalkoztatási lehetőség 
várja a Paks II. projektben. Az ösztöndíjprogramról, a szakmai gyakorlatról és a részmun-
kaidős foglalkoztatási lehetőségről a paks2.hu Karrier menüpontjában lehet tájékozódni. 
Ugyanitt lehet jelentkezni a Paks II. Zrt. által hirdetett nyitott pozíciókra.

Hazánk villamosenergia-felhasználása folyamatosan nő, 2021-ben megdőlt a nyári és téli 
áramfogyasztási rekord is. Az áramigény hozzávetőlegesen egyharmadát importból 
fedezzük. A hazai erőművek egy része – beleértve a szén-dioxid-kibocsátás nélkül termelő 
Paksi Atomerőművet – a következő években, évtizedekben eléri üzemideje végét. An-
nak érdekében, hogy fenntartható legyen a hazai klímabarát termelés részaránya, két új 
atomerőművi blokk épül Pakson. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében szükség van 
a Paks II. projekt megvalósítására.

Folyamatos a munka a Paks II. projektben. Zajlik a tervdokumentációk összeállítása és 
értékelése, a felvonulási területen sorra épülnek a beruházást kiszolgáló építési- 
szerelési bázis létesítményei, a Paks II. mérnökei pedig beköltöztek a két új blokk 
helyszínének közvetlen szomszédságában felépült Erőmű-beruházási Központba.
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