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Absztrakt: Az Atomenergetikai Múzeum, mint országos gyűjtőkörrel rendelkező intézmény, a kulturális 
műszaki örökség védelmével, őrzésével megbízott szervezet, a pedagógiai, oktatási, nevelési tevékeny-
ség lehetőségeit, feltételeit biztosítja. A látogatóink számára az intézetrendszeren kívüli ismeretszer-
zés, ismeretközlés sajátos módját prezentáljuk az Atomenergetikai Múzeumban megvalósuló 
antropagógiai programunkban. Közvetlen célja a múzeumi gyűjtemény és az atomenergetika békés fel-
használásának sokoldalú és élményszerű megismertetése.  E kérdéscsoport köré épített programunkat 
kívánom bemutatni. Kulcsszavak: Atomenergetikai Múzeum, múzeumpedagógia, antropagógiai prog-
ramok 

 

Engedje meg a Kedves Olvasó, hogy a múzeumok világában még újszülött korúnak számító 

Atomenergetikai Múzeumról egy pár bemutató sort írjak. 

Az Atomenergetikai Múzeum 2012. március 7-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség 

előtt. A gyűjtemény több évtizedes múltra tekint vissza. 1992-ben született vezérigazgatói dön-

tés arról, hogy gyűjteni kell az atomerőmű építésével és üzemeltetésével kapcsolatos doku-

mentumokat, ipartörténeti tárgyakat. A volt Országos Műszaki Múzeum szakemberei jelezték, 

hogy az atomenergetika magyarországi elterjedésének és hasznosításának tárgyi emlékeit 

egyetlen hazai múzeum sem gyűjti, ezért az üzemtörténeti gyűjteményt múzeumi rangra kell 

fejleszteni. A múzeumi működési engedélyt végül 1999-ben kaptuk meg, majd 2002-ben sike-

rült megfelelő helyiséget találni a gyűjteménynek. 2010-től országos szakmúzeumként műkö-

dünk. 

Az Atomenergetikai Múzeum 2000 négyzetméteres kiállítóterében a látogatók testközelből 

is megismerkedhetnek számos, az atomerőműben – primer és a szekunder körben – rendszere-

sített berendezéssel, például kipróbálhatják, hogyan működik a sugárkapu, a dózismérő vagy 

a reaktor tömörségét biztosító csavarhúzógép. 

A kiállítótér négy tematikus egységre tagolódik. A baloldalon két vitrinsor segítségével mu-

tatjuk be az erőmű nagyberuházás történetéhez kapcsolódó tárgyakat, képeket, kordokumentu-

mokon túl az ajándék- és reklámtárgyakat, díjakat és kitüntetéseket. A második vitrinsorban az 

erőmű területén használt műszerek szakáganként csoportosítva kerülnek bemutatásra. A jobb ol-

dali részben tematikusan elválasztva találhatók a primer és a szekunderköri nagyberendezések. 

Külön teremben tekinthetők meg a szolgáltató eszközök, illetve az a cocom-listás szimulációs 

számítógép, amely az 1985-ös évtől működött, és a blokkokat üzemeltető személyzet képzésére 

szolgált. A galérián a múzeum országos gyűjtőköréhez tartozó hat intézmény relikviáit állítottuk 

ki (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete, Debreceni 

Tudományegyetem Fizikai Intézete, Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, 

Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergia-kutató Intézet, 

GAMMA Műszaki Zrt., Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.) A galérián 

kapnak helyet az időszakos kiállítások is 2014 áprilisától. 
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Jelenlegi időszaki kiállításról 

Az MVM Paksi Atomerőmű Atomenergetikai Múzeuma több hónapos előkészület után „A ki-

bernetika hőskora – avagy volt élet a PC előtt” címmel kínál időszaki tárlatot a múzeum galé-

riáján. 

A kibernetika az élő szervezetekben, gépekben zajló hírközlés, irányítás és információfel-

dolgozás általános, összefoglaló tudománya. A kiállítás anyaga gazdagon illusztrált, számos, 

a kibernetika területén maradandót alkotó tudós és feltaláló munkásságát mutatja be. A tárlat 

olyan tárgyakat is magába foglal, amelyek korábban nem voltak láthatóak – része például szá-

mos különleges számolóeszköz, az első magyar elektronikus számítógép néhány részegysége 

és a budapesti Piarista Gimnáziumban készített kibernetikai építőkészlet Tücsök nevű prototí-

pusa is. A tárlat témájánál fogva elsősorban a fiatal felnőtteket célozza meg, de érdekes lehet 

mindazoknak, akik érdeklődnek az informatika kezdeti szárnypróbálgatásai iránt.  

A múzeumunk mint Európa egyetlen, az atomenergetika tárgyi emlékeit bemutató intéz-

ménye, a nemzetközi és a magyar érdeklődés fókuszában áll. Ennek az érdeklődésnek köszön-

hetjük a grafikonon látható látogatói létszámot. 
 

 

Csoportos látogatók száma 12359 fő, egyéni látogatók 2344 fő, összesen 14703 fő. 

Az antropagógiai programjaink bemutatása 

A múzeumi feladatokban tapasztalható változás, fejlődés napjainkban komoly kihívást jelen-

tenek a kultúraközvetítéssel foglalkozó szakembereknek. A múzeumi közművelődés, a múze-

umi kultúraközvetítés, ezen belül a múzeumpedagógia fontos szerepet tölt be múzeumunk min-

dennapjaiban. A múzeumunkban folyó közművelődést magába foglaló múzeumpedagógiai 

rendszer nem más, mint tudásfejlesztő, tanulást segítő, személyiségformáló eszköz. Az Atom-

energetikai Múzeum pedagógiai programja az intézmény keretei között hatékonyabbá teszi a 

tanuló egyének, a diákközösségek számára „az élet teljes körére kiterjedő” tanulási, öntanulási, 

képzési, önképzési, személyiségfejlesztési tevékenységeket. A múzeumok jelentős részénél a 

múzeumpedagógia és különösen a múzeumi felnőttoktatás periférikus szerepet tölt be az intéz-

mények mindennapi gyakorlatában. Múzeumunk kulturális, műszaki örökség védelmével, őr-

zésével megbízott szervezet, fontosnak tartjuk a pedagógiai, oktatási, nevelési tevékenység 
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lehetőségeinek, feltételeinek biztosítását is. Minden programunknál igen nagy hangsúlyt fek-

tetünk az interaktivitásra. 

2012-ben első lépésként a felülről jött megerősítés kapcsán elkezdtük felépíteni az Atom-

energetikai Múzeum tematikájához szorosan kapcsolódó múzeumpedagógiai programunkat. 

Országos gyűjtőkörű műszaki szakmúzeum lévén eléggé behatárolt volt a programunk temati-

kája. Természetesen kézenfekvő volt, hogy a természettudományokat, ezen belül is a fizikát 

részesítsük előnyben. 

A célcsoport életkori meghatározásánál az emberi neveléstudomány (antropagógiai) kate-

góriáit vettük alapul, úgymint pedagógia, andragógia és gerontagógia.  Célcsoportjaink: óvodás 

csoportok; általános iskolás csoportok; középiskolás csoportok; egyetemi csoportok; szakmai 

szervezetek; civil szervezetek; népfőiskolák; nyugdíjasklubok 

Múzeumpedagógiai programok 

Ovisok a múzeumban „Rajzold le, színezd újra” 

A „Nem lehet elég korán kezdeni a múzeumba járást…” gondolatával továbbra is szeretnénk 

népszerűsíteni a helyi és a környező 13 település óvodásai körében az Atomenergetikai Múze-

umot. A játékos ismeretterjesztő múzeumi programunkat a nagycsoportos korú óvodás gyer-

mekek részére állítottuk össze. A foglalkozás elsődleges célja, hogy életkoruknak megfelelően 

játszva ismerjék meg a kicsik a közvetlen környezetükben működő atomerőművet és annak 

tőszomszédságában élő flórát és faunát. Másrészt betekintést nyerhetnek az Atomenergetikai 

Múzeum életébe, megismerhetik annak feladatait. 

A másfél órás, interaktív program négy részből áll. Az első programrész a már említett az 

erőmű közvetlen környezetében élő állat és növényvilág bemutatása Vincze Bálint természet-

fotós kollégánk közreműködésével. A művészi fotók megtekintése mellet t a gyerekek fontos 

ismereteket szerezhetnek a bemutatott állatok életéről szokásiról, viselkedéséről. A gyerekek 

megismerkedhetnek a Paksi Tájvédelmi Körzet védett állatával, az ürgével , a művész által írt 

és fotóival illusztrált mesekönyv bemutatásán keresztül. A program második felében az erő-

művet ábrázoló óriás puzzle kirakásával foglalatoskodnak a gyerekek. Nagyméretű memória-

kártyák és korabeli fotók segítik a könnyed ismeretterjesztő beszélgetést, ahol a téma az erőmű 

építése, környezete és működése. Beszélgetés közben az építkezéssel  kapcsolatos műtárgyakat 

is (belépők, zászló, védősisakok) kézbe vehetnek a gyerekek, ezzel is testközelbe hozva az 

erőművet és a múzeumot. A programunk utolsó előtti részében kézműves foglalkozáson vesz-

nek részt a gyerekek. A hallottak alapján, dekorgumi, filcek és ragasztó segítségével a „Hogyan 

jut el az áram a háztartásokba” folyamatábrát készítjük el. Végezetül a sok ülős foglalkozást 

követően a múzeum felfedezésére invitáljuk a gyerekeket, ahol tárgykereső játék segítségével 

bebarangolhatják, felfedezhetik és ki is próbálhatják a kiállított interaktívvá alakított műtár-

gyakat, nagyberendezéseket. E program kapcsán fontos célként jelöltük meg azt, hogy az is-

kolások mellett az óvodások körében is hagyománnyá váljon a múzeumban való járás.  

Rendhagyó fizikaóra: „A fizika nagyszerű, mert egyszerű” 

A múzeumpedagógiai első programunknak „A fizika nagyszerű, mert egyszerű” címet adtuk. 

E mondat Teller Edétől származik. A foglalkozáson résztvevő diákok –a NAT-ban meghatá-

rozott tematika alapján – a 7. osztály két félévét és a 8. osztály első félévét felölelő tananyag 

fizikai kísérletsorozatait láthatják. Az általános iskolások részére prezentált kísérletsorozathoz 

hasonlóan a középiskolások számára is a tananyaghoz kapcsolódó programot állítottunk össze.  
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A középiskolásoknak összeállított fizikaórát címe „Múltunk energiái – jövőnk energiája”. 

A nem mindennapi fizikaóránkkal az őskortól napjainkig nyomon követhetik a diákok az em-

beriség által használt energiaforrásokat, azok előállítását. 

A fizika tantárgyhoz kapcsolható programjaink az általános és középiskolások számára 

közvetítenek játékosan, könnyen megszerezhető tudást az atomerőműről és az atomenergia bé-

kés felhasználásáról. A múzeumban megrendezésre kerülő programon résztvevő diákok test-

közelből, játékos formában ismerkedhetnek meg a termonukleáris villamos energiatermeléssel. 

Múzeumi Nyári tábor 

A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társasulás (TEITT) tizenhárom te-

lepülésének a 7. és 8. osztályos tanulóit térítésmentes, bentlakásos, egyhetes táborba invitáljuk. 

Az általános iskolák osztályonként három diákot delegálhatnak jutalomtáborba. Feltételeink 

szerint a delegált gyermekeknek jeleskedni kell valamelyik természettudományi tárgyban. A 

tábor ideje alatt vendégül látott 30 gyermeket két csoportra, protonra és neutronra osztjuk. Az 

egész hetes verseny zsetonok megszerzéséért folyik. A délelőtti játékos foglalkozások – az 

atomenergia témakörét középpontba helyező – feladatok megoldásával telik. A délutáni prog-

ramok folyamán a diákok Paks nevezetességeivel, a Paksi Képtárral, a Paksi Városi Múzeum 

állandó és aktuális időszaki kiállításával, a „Makovecz templommal” és a Dunakömlődi 

Lussoniummal (késő római erőd, – katonai település) ismerkedhetnek meg. Természetesen a 

nyárelő időszakában az időjárástól függően strandolásra is sort kerítünk. Ellátogatunk az MVM 

Paksi Atomerőmű Zrt. balatonfüredi üdülőjébe is, ahonnan vitorlással, illetve biciklivel felke-

ressük a Tihanyi Bencés Apátságot. Az altemplomban egy szál virágot helyezünk el I. András 

sírjánál. Bónusz pontért a diákok szívesen böngészik az legrégebbi latin nyelvű alapítólevélen 

fellelhető magyar szavakat „FEHERUUARU REA MENEH HODU UTU REA”. A táborzárás 

eredményhirdetéssel és tortázással zárul. 

Szakmaismereti platform „Megcsináltam”projekt 

A hamarosan meginduló, Szakmaismereti platform című programunkat az órarendbe vett pá-

lyaorientáció tantárgy keretében ajánljuk az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak. Az 

atomerőmű bővítése kapcsán a Lévai-projekt (az új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódó 

elemző, tervező, döntés-előkészítő és engedélyeztetési munka) által meghatározott, az erőmű 

bázisiskolájában – az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban – oktatott hiányszakmák 

bemutatására törekszünk. A bemutatott szakmák a következők: vegyész, gépi forgácsoló, gé-

pész, elektronikai műszerész, villanyszerelő. Minden egyes szakma bemutatásához egy két 

négyzetméteres asztal, illetve egy műszerész esztergapad áll a fiatalok rendelkezésére. Nagyon 

fontosnak tartjuk, hogy a szakmák iránt érdeklődő fiatalok „testközelből” tapasztalhassák meg, 

hogy milyen élmény összeállítani egy kis áramkört, illetve esztergapadon kifúrni egy bevásár-

lókocsihoz használatos érmét. Természetesen a diákok az általuk gyártott elektronikát, érmet, 

produktumot hazavihetik. 

Játékos vetélkedő középiskolások részére „Rejtély a Múzeumban” 

Az Atomenergetikai Múzeum a látogató diákcsoportok számára színvonalas játékos feladatok-

kal tarkított, élményeket nyújtó programot ajánl. A program aktualitását erősíti, hogy a Paksi 

Atomerőmű Vállalat megalakulásának 2015-ben ünnepeljük negyvenedik évfordulóját. Az 

1975 októberében alapított vállalat alapköve és a benne kordokumentumokat őrző urna az épít-

kezések folyamán áthelyezésre került. Az idő folyamán feledésbe merült az alapkő helye. 
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1995-ben Beregnyei Miklós üzemtörténész lelt rá egy régen nem használt raktár eldugott sar-

kában az eszmei értékeket tartalmazó alapkőre. Későbbiekben az alapkő márványfedele a mú-

zeumban lett kiállítva. E történelmi tényt körüljárva, kiszínezve építettük fe l a „Rejtély a Mú-

zeumban” elnevezésű programunkat, ahol is egy párás, ködös éjszakán eltűnik az alapkő kiál-

lított fedele. A diákok feladata, hogy megtalálják a megzavart rabló által a múzeumban elrejtett 

márványtáblát. 

A program első részében a szokásosnál kicsit rövidebb – kifejezetten a későbbi feladatokra 

illetve azok sikeres megoldásához szükséges információkra koncentráltan – 30 perces tárlat-

vezetésen vesznek részt a diákok. Az öt játék folyamán megszerzett információk birtokában 

kell a csapatoknak minél rövidebb idő alatt megfejteni az „alapkő fedél eltűnésének” rejtélyét. 

A program időtartama kb. 2,5 – 3 óra. 

Múzeumandragógiai előadás az Atomenergetikai Múzeumban 

A Pécsi Tudományegyetem és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. több évtizedes partneri kapcso-

lattal büszkélkedhet. E kapcsolat részeként hagyományteremtő szándékkal látogattak el a pécsi 

diákok az Atomenergetikai Múzeumba, ahol a tárlatvezetést követően ismertettük a múzeum 

antropagógiai módszereit. Ezt követően az ifjú kollégák véleményére,  illetve innovációs ter-

veikre, ötleteikre voltunk kíváncsiak. Az általunk jónak tartott ötleteket ajándéktárgyakkal ju-

talmaztuk. 

Múzeumandragógiai programok 

„Régen volt, hogy is volt” 

E programsorozat az erőmű építkezését kordokumentumokkal illusztráló, kötetlen beszélgetést 

tesz lehetővé a nagyberuházást vezető, irányító személyekkel Pónya Józseffel , az atomerőmű 

első vezérigazgatójával, Kováts Balázzsal, az Energetikai Szakközépiskola alapító igazgatójá-

val, Szabó Benjaminnal, az atomerőmű építésére kinevezett kormánybiztossal, és Neukum Zol-

tánnal, a VERTESZ (Villamos Erőműveket Tervező és Szerelő vállalat) volt főmérnökével. A 

további vendégeinket az erőmű környezetében élő emberek érdeklődési körének megfelelően 

hívjuk meg az erőmű vezetőmérnökei közül. 

Az előadások tematikája a következő: 

− üzemidő-hosszabbítás, 

− környezeti sugár- és hőterhelés, 

− kapacitásbővítés, illetve fenntartás, 

− a beruházás humánerőforrás-igénye, 

− megújuló energiaforrások jelenléte a magyar energiapiacon. 

Nyugdíjasoknak tervezett ismeretterjesztő előadások 

− Uránérctől a fűtőelem-pasztilláig 

− Az atomerőmű fotóarchívumából kiválasztott, az építkezést megörökítő válogatott képek 

bemutatása 

− A fűtőelemtől a villamos áramig” tudományos ismeretterjesztés  

Társadalmi szerepvállalás 

Az erőműhöz kapcsolható, az ifjúságnak és felnőtteknek szóló kulturális programok 

„Játszd újra, tekerd gyorsabban” elnevezésű programunkhoz készítettünk az erőműves szak-

emberek segítségével egy preparált szobabiciklit, amelynek tekerésének intenzitásától függően 
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más hangerővel szólaltathattuk meg az elektromos gitárt. E program bemutatásához sikerült 

megnyernünk Magyarország egyik legkiválóbb gitárosát Lukács „Peta” Pétert, a Bikini együt-

tes gitárosát. A program elsődleges célja, hogy a fiatal zenekedvelő közönség megközelítőleg 

érzékelhesse, hogy mennyi energia befektetése szükséges ahhoz, hogy megszólaljon az általuk 

kedvelt hangszer vagy zeneszám. Az előadóművész zenetörténeti előadást is tartott, ahol in-

terpretálásában hallhattuk is a könnyűzene legszebb gyöngyszemeit.  A rendezvény végén a 

hangszert magukkal hozó bátrabb gitáros palánták együtt muzsikálhattak példaképükkel.  

„Teller, mint művész” 

A következő tervezett programsorozat feltétele, a folyamatban lévő Teller Ede által Pakson 

használt zongora beszerzése. Teller nem csak kiváló fizikus, hanem kiváló zongorista is volt. 

A múzeum archívumában őrizzük azt a videó-felvételt, illetve azt a Mozart-kottagyűjteményt, 

amelyből a professzor játszott. Szellemes bejegyzést tett a megsárgult kottapapír margójára, mi-

szerint „Szép lenne, ha jól menne. De a zongora sokkal nehezebb, mint a fizika”. 

Ehhez kapcsolódó programtervezet: 

− „Zongorázz Teller után!” 

− Megyei zeneiskolák zongoraversenye 

− Pro Artis Művészeti Iskola házi zongoraversenye 

Az ismertetett antropagógiai programjainkon kívül, minden évben négy, a múzeumpeda-

gógiához kapcsolódó tematikus programmal csatlakozunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja 

(MŐF) elnevezésű országos rendezvénysorozathoz. A múzeumunk egyik fő célkitűzése, hogy 

a fiatalok a múzeumra ne kötelező iskolai programként, hanem alternatív kulturális, szórako-

zási helyként tekintsenek. 
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