E info@paks2.hu
W www.paks2.hu
FB Paks II. Atomerőmű Zrt.
in Paks II. Nuclear Power Plant Ltd.

MI ÚJSÁG PAKS II.?

2020.

Paks II. Atomerőmű Zrt.
7030 Paks, Gagarin utca 1.3. emelet 302/B
levélcím: 7031 Paks, Pf. 116
T +36 75 999 200

Benyújtotta a két új blokk létesítésiengedély-kérelmét a nukleáris hatóságnak a Paks II. Zrt.
Az atomerőmű-építés eddigi legfontosabb mérföldkövéről elsőként a térség polgármesterei kaptak tájékoztatást. Zajlik a felvonulási épületek kivitelezése, a természetvédelmi
feladatok végrehajtása, ezzel párhuzamosan folytatódik az engedélyek beszerzése és
rövidesen az új blokkok építési területén is felvonulnak a munkagépek.

A Paks II. Zrt. ütemterv szerint 2020. június 30-án nyújtotta be az Országos Atomenergia
Hivatalnak a két új paksi blokkra vonatkozó létesítésiengedély-kérelmet. A Paks II. projekt
eddigi legfontosabb mérföldkövéről elsőként a térség polgármestereit tájékoztatta Süli
János miniszter. A beruházás környezetében élők ősszel a számukra eljuttatott lakossági
tájékoztató kiadvány segítségével, illetve fórumsorozat keretében kapnak információt a
projekt további fontos lépéseiről és a térségre gyakorolt hatásáról.
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A két új blokk létesítési engedélyezését megalapozó, elektronikus úton benyújtott 283
ezer oldalas dokumentációcsomag azt támasztja alá, hogy a Paksra tervezett blokkok
minden tekintetben megfelelnek a magyar és európai uniós szabályoknak, biztonsági
követelményeknek. Ennek ellenőrzésére az Országos Atomenergia Hivatalnak 12 hónap
áll rendelkezésére, amit legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthat. A hatóság a bírálatba
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen keresztül külföldi szakértőket is bevon.

A felvonulási területen folyamatos a munka: szerkezetkész a megrendelő és a fővállalkozó számára készülő két irodaház, illetve az üzemi konyha és étkező. Megkapta az
építési engedélyt az acél- és betonacél összeszerelő műhely és a hozzá kapcsolódó fémáruraktár, illetve a betonüzem több épülete. Jól halad a területelőkészítési munka is az
új blokkok helyszínén, aminek közvetlen szomszédságában épül fel az Erőmű-beruházási
Központ.
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A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a következő fontos lépés a talajelőkészítő munkák megkezdésére vonatkozó engedélykérelem benyújtása. Az előkészítő földmunkák –
amely során 8 millió köbméter földet kell megmozgatni, 2570 méter résfalat kell építeni
– a hatóság engedélyének birtokában kezdődhetnek el. Ezzel párhuzamosan zajlik több
tucatnyi technológiai épület, valamint a hosszú gyártási idejű berendezések (reaktortartály,
olvadékcsapda) engedélyezése is.

Sikeres és jó ütemben halad a létesítést megelőző természetvédelmi feladatok elvégzése. Folyik az északi menedékterület cserjésedésének megállítását célzó munka. A szakemberek a hidegvíz- és melegvíz-csatorna közti ún. szigeten hüllőket és kétéltűeket is költöztettek át a déli menedékterületre. Eredményes a madárodúk kihelyezése is, az apróbb
madaraknál már megtörtént a második fészkelés is. Érdekesség, hogy az építési területtel
szomszédos északi menedékterületen barna kánya lelt új otthonra.
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