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A TEIT polgármestereinek szakmai  
tanulmányútja Oroszországban

Teller Ede Vetélkedő  
az Atomenergetikai Múzeumban

még 2014 decemberében kötött együttműködési megállapodást a Társa
dalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) és az 
„Atomerőművek Elhelyezésére szolgáló Területek Egyesülete” (ATr AEsZ). 

megújult formában és tartalommal rendezte meg az Atomenergetikai  
múzeum hagyományos nukleáris vetélkedőjét, melyet korábban a 
Tájékoztató és Látogatóközpontban tartottak a TEITtelepülések általá
nos iskolái számára. A verseny fizikai ismeretekre és a múzeum kiállí
tásának anyagára egyaránt épít. folyt. 6. old.

folyt. 2. old.

Fotó: Bodajki Ákos
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A két hasonló célú egyesület megegyezett, hogy érdemes 
lenne együttműködniük, tapasztalatot cserélni, közös akci-
ókat, rendezvényeket szervezni. 
A TEIT egyik legújabb partnerét, az “ATP AESZ”-t 
2012-ben hozták létre (hivatalosan 2013 februárjában 
regisztrálva az Orosz Igazságügyi Minisztériumban), azzal 
a céllal, hogy egyesítse a Roszenergoatom Konszern és a 
helyi önkormányzatok erőfeszítéseit, továbbá szervezze a 
tapasztalatcserét a szociális-gazdasági és infrastrukturális 
fejlesztés kapcsán felmerülő kérdésekben, az oroszországi 
atomerőművek környezetében elhelyezkedő területeken, és 
bemutassa azok biztonságos működését.
E követendő példák megismerése céljából 3 fős TEIT pol-
gármesteri delegáció utazott Novovoronyezsbe május 18. és 
21. között. 
Az igen gazdag szakmai program Moszkvától mintegy 530 
km-re zajlott. Itt, a novovoronyezsi II. kiépítés keretében 
két darab AES-2006 típusú, 3+ generációs, 1200 Megawatt 
teljesítményű villamosenergia-termelő egység építése zajlik. 
Az orosz atomóriáshoz tartozó cégcsoport, az oroszországi 
atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom 2007-ben 
indította el a novovoronyezsi fejlesztést. A Paks II. számára 

is referenciaként szolgáló blokktípus az első VVER-1200-as 
nyomottvizes reaktor a világon.
A TEIT polgármesteri grémiuma azon kérdésekre kereste 
a válaszokat, hogy a települési együttműködést szolgáló 
infrastrukturális beruházások (óvoda, iskola, egészségügy, 
stb.) esetében milyen stratégiát kell folytatni, milyen 
elvárásoknak kell megfelelni az atomerőmű bővítése kap-
csán. Ennek keretében a delegáció megtekintette Novo-
voronyezs egyik óvodáját, általános iskoláját, sportcsar-
nokát, energetikai kollégiumát és Egészségügyi Központját. 
Megállapíthatták, hogy az atomerőmű bővítése jó hatás-
sal van a város intézményeire, a felújítások, átalakítások, 
bővítések jól szolgálják a negyvenezer fős város lakóinak 
kényelmét. Ezt követően a polgármesterek ellátogattak 
az ottani atomerőműbe, ahol  sok hasznos információhoz 
jutottak, főként arra vonatkozóan, hogy az építés során a 
legfontosabb elvárás a térségi munkaerő bevonása. Jelen-
leg hétezren dolgoznak a területen, 60%-uk Voronyezs 
megyéből származó, helyi munkaerő. A dombtetőn lévő 
parkolóból jól áttekinthető volt az optimálisan kialakított 
dupla blokkos rendszer, és volt alkalom megismerkedni a 
173 méter magas hűtőtornyokkal is. Megnyugtatónak tűnt, 

A TEIT polgármestereinek szakmai 
tanulmányútja Oroszországban
Folytatás az  1. oldalról 



hogy olyan új megoldások teszik még biztonságosabbá a 
működést, amelyek nem függenek emberi beavatkozástól és 
nem igénylenek külső energiabetáplálást.
Az atomerőmű megtekintését követően önkormányzati 
megbeszélés következett, ahol az atomerőművek szomszéd-
ságában fekvő települések polgármesterei osztották meg 
tapasztalataikat, „jó gyakorlataikat”. Novovoronyezs pol-
gármestere elmondta, hogy a település ezer szállal kötődik 
az atomerőműhöz. A város jövője az újabb blokkok építé-
sében rejlik, igyekeznek minden tekintetben megfontol tan  

együttműködő partnerek lenni. Az együttműködés termé-
szetesen kölcsönös, hiszen a város biztosítja az üzem dolgo-
zói számára a minőségi életfeltételeket. Kiemelte, hogy a 
település széles körű lehetőségekkel rendelkezik az oktatás-  
és egészségügy, a kultúra és a sport területén. Bíztatta 
magyar kollégáit, higgyenek az atomipar jólétet bizto-
sító jövőjében. Voronyezs megye főkormányzó-helyettese 
és munkatársai részletesen válaszoltak a polgármesterek 
záporozó kérdéseire. 
Voronyezs és Novovoronyezs között félúton a küldöttség 
megállt: egy csendes, lakóhelyektől távoli vidéken,  vadvirá-
gos dombok között húzódik meg a Magyarok Emlékhelye. 
A szépen megépített és karbantartott temetőben, fekete 
márványtáblákon a II. világháborúban itt elesett és azono-
sított, több tízezernyi magyar katona nevét vésték fel. A 
háttérben békésen kanyarog a Don, a túlparton pedig az 
orosz katonák emlékhelye teljesíti ki a történelmet. A pol-
gármesterek a márványtábla előtt elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúját. 
A TEIT küldöttsége már a hazafelé vezető úton értékelte a 
szakmai utat és az ott hallottakat. Egyértelműen megállapí-
tották, hogy jelentősen gazdagodott tudásuk és tapaszta la-
tuk az atomerőművek jövőjével kapcsolatosan.

Thuróczy Zsuzsanna

TEIT
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2016. június 1-3. között svédországban, a Forsmark atomerőműben tartotta nemzetközi konferenciáját a 
nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatok Csoportja (GmF).

GMF konferencia Svédországban

A rendezvényen közel száz önkor mány-
zati vezető vett részt, többek között Bel-
giumból, Finnországból, Litvániából, 
Né met országból, Spanyolországból és 
Szlovákiából. Magyarországról a TEIT 
képviseletében Dr. Bálint József, Kalo-
csa, Fülöp János, Fadd polgármestere, 
valamint Koch István titkár vettek részt.  
A konferencia első napján a svéd nuk-
leáris helyzettel ismerkedhettek meg a  
részt vevők, majd megtekintették az 
atom erőművet, valamint a kis és közepes 
aktivitású végleges radioaktívhulladék-
tá rolót. 
A második napon a tagtársulások számol-
tak be tevékenységükről. A két napos 
rendezvény kitűnő alkalmat teremtett 
arra, hogy az érintettek tapasztalatot cse-
réljenek, megismerjék és összehasonlít-
sák az egyes országokban kialakult gya-
korlatokat a nukleáris létesítmények és 
az önkormányzatok között.
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„Hazánk egyetlen atomerőművének kis és 
közepes aktivitású hulladékából eddig közel 
6540 hordó került Paksról biztonságos körülmé-
nyek között a bátaapáti tárolóba – nyilatkozta 
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs 
osztályvezetője a sajtótájékoztatón, amit a tároló  
környezetében elhelyezkedő települések leg-
nagyobb éves eseményén tartottak. – A felszín 
alatt 250 méterre található tárolóba 2012 óta 
viszi le az atomerőműben keletkezett kis és kö-
zepes aktivitású hulladékot a Társaság. A tervek 
szerint az idei év nyarán megtöltjük az egyes 
kamrát. Vagyis alig négy évvel az átadása után 
537 betonkonténerben 4833 hordó hulladék 
lesz a végleges helyén.” 
A létesítmény kettes kamráját a tervek szerint a 
jövő év közepén helyezi üzembe az RHK Kft., 
amelynél már egy új hulladékelhelyezési kon-
cepciót alkalmaznak majd a szakemberek.
Erről az ismeretterjesztő tanácskozáson Nős 
Bálint, a cég stratégiai és műszaki igazgatója 
tartott előadást.
Az NRHT működéséről László Zoltántól az 
RHK Kft. megbízott üzemeltetési igazgatójától 
hallhatott a TETT-re Kész Nap közönsége. 
Arról pedig, hogy a tároló működtetése és to-
vábbépítése mellett tájékoztatatási feladataira is 
kiemelt figyelmet fordít a Társaság, Honti Gab-
riella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője 
beszélt előadásában, amely az ilyen jellegű 
tevékenyég elfogadottságáról szólt, nemzetközi 
szinten. 

„A tároló működése továbbra is élvezi az itt élő 
lakosság támogatását. A helyiek körében igen 
magas az NRHT-ban zajló munka és a Tár-
saság tevékenységének ismertsége is – ezt már 
Darabos Józsefnétől, Bátaapáti polgármesteré-
től, az érintett hét települést tömörítő szervezet,  
a TETT elnökétől hallhatták a résztvevők.
A délelőtti ismeretterjesztő programon részt 
vett Dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja is, aki a la-
kosságnak szóló tájékoztatás fontosságát hang-
súlyozta. 

Az idei évben az utolsó hordó is a végleges helyére kerül Bátaapátiban, a nemzeti radioaktívhulladéktároló 
első föld alatti kamrájában.  Ez volt az egyik legfontosabb megállapítás a tizenhatodik TETTre kész napon, 
Bátaszéken, ahol a radioaktív Hulladékokat kezelő kft. (rHk kft.) munkatársai is jelen voltak.

Idén is ott volt a TETT-re Kész 
Napon az RHK Kft.

Dr. Bozsolik Róbert, Darabos Józsefné és Honti Gabriella

László Zoltán, mb. üzemeltetési igazgató

Nős Bálint, az RHK Kft. stratégiai és műszaki igazgatója
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Digitalizált világunkban az ember mindennek örül, ami visszaidézi a régebbi korokat. Ha közben azért még 
információkhoz is jut, az külön haszon.

Újra járnak a teherautók a paksi 
terepasztalon

Ilyen meggondolások is közrejátszottak abban, hogy a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felújíttatta paksi 
látogatóközpontjának terepasztalát. Az atomtörvényben 
előírt tájékoztatási feladatát aTársaság mindig is egyik leg-
fontosabb feladatának tartotta. A sajtótájékoztatók, hír-
levelek, szakmai kiadványok, ismeretterjesztő előadások  
ugyanazt a célt szolgálják, hogy Magyarország közvélemé-
nye a lehető legtöbbet tudjon meg a radioaktívhulladék-
kezelés korántsem hétköznapi ügyeiből. Ám Honti Gabri-
ella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője úgy tapasztalja, 
semmi nem pótolja egy személyes látogatás élményét, in-
formációgazdagságát. Nem véletlen, hogy már több mint 
százezer vendéget fogadtak a telephelyek bemutatótermei a 
Társaság megalakulása óta. 
A tavaly nyáron megnyitott bátaapáti NRHT Látogatóköz-
pont sikereiről már korábban beszámoltunk,  az RHK Kft. 
paksi bemutatótermében pedig 2015-ben kétezer-ötszázan 
fordultak meg. A látogatóközpont egyébként 2002-ben 
készült el, amikor a Társaság új irodaépületbe költözött. 
Azóta többször frissültek a falakon látható tablók, de a 
terep asztal mindezidáig nem került sorra.

A Paksra érkező csoportokat a kommunikációs osztály 
munkatársai kísérik körbe a látogatótérben, és a tablók 
segít  ségével mutatják be a radioaktív hulladék kezelésének 
alapismereteit, illetve a Pakson, Püspökszilágyon, Bátaapáti-
ban és a Nyugat-Mecsekben folyó munkálatokat. A tablók 
2002 óta folyamatosan cserélődtek, hogy mindig naprakész 
információkkal szolgáljanak az ide látogatóknak. A bemu-
tató ékessége, a vendégek kedvence egyértelműen a terep-
asztal volt, amelyen a szállítási és tárolási folyamatokat a 
kisvasutak mintájára készült modellen követhették nyomon.
Ám a 14 év alatt megkoptak az épületek, a növények, és a  
mozgó alkatrészek, az elektromos berendezések működése 
sem volt zökkenőmentes. A látogatók sokszor csalódottak  
voltak, amikor a szállító járművek nem indultak el az 
asz talon az elektromos hibák miatt. Most, hogy sikerült 
megfelelő vállalkozót találni, a terepasztal júniustól újra, az 
elmúlt évek változásaival aktualizálva, modernebb kivitel-
ben várja a kíváncsi érdeklődőket. 
A csoportok fogadása előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
tel.: 06-75/519-567, e-mail: latogatas@rhk.hu

A terepasztal még a felújítás előtt



Az idei évtől az Atomenergetikai Mú-
zeum ad otthont ennek a korábbi évek-
ben is méltán népszerű vetélkedőnek, 
ami jól illeszkedik az intézmény edu-
kációs programjába, és remekül kie-
gészíti a tanév teljes időszakában zaj-
ló kihelyezett fizikaórákat. A program 
egyébként hangsúlyt helyez a múze-
um új, „Töltődj fel!” című időszaki 
kiállítására is. 

A környék 9 iskolájából érkező 3-3 fős 
csapatok a verseny első szakaszában az 
előzetesen elkészített prezentációjukat  
mutatták be „Az egyes energiaterme-
lési lehetőségek előnyei és hátrányai” 
címmel. A nem titkolt szándék ez-
zel a témával az volt, hogy a csapatok  
saját kutatásaik és ismereteik alapján  
tegyenek megállapításokat e kérdésben,  
elmélyedve az atomenergia jelentő-

ségében is. Ezt követően a mechanikai 
és hőtani témájú, valamint elektro-
mos ságtannal és atomfizikával kap cso-
latos számítási feladatok következtek, 
majd a fizika tantárgyhoz kapcsolható 
tesztek vártak a diákokra, ame lyek 
bizonyos jelenségek magyarázatára  
irányultak, de kitértek a múzeumi 
fizikaórán látottakra is.
A vetélkedő legizgalmasabb részének 
a múzeumban található műtárgyakkal 
kapcsolatos kérdések bizonyultak, 
amelyek találós kérdéseket és vicces 
felad ványokat egyaránt rejtettek. 
A győztes csapat a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola hármasa lett, mely-
nek tagjai: Blága Csenge, Nagy Csa-
ba, Röhberg Melinda, és Hencz János 
tanár úr, aki felkészítette őket.
Az Atomenergetikai Múzeum a nuk-
leáris energia hosszú távú hazai fel-
használásához kapcsolódóan a termé-
szettudományokkal összefüggő isme-
retátadást kiemelten kezeli. Ennek je-
gyében állította össze múzeumpeda-
gó giai programját is. Ugyanakkor 
min  den esetben törekszik arra, hogy 
a különböző tudományos témakörök 
feldolgozása szórakoztató módon tör-
ténjen, és erre ez a vetélkedő is kiváló 
példa.
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 ATOMERŐMŰ

Teller Ede Vetélkedő az  
Atomenergetikai Múzeumban

Fotó: Bodajki Ákos

Folytatás az  1. oldalról 

 Pakson tartotta a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és  
a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség  
a hivatásos és létesítményi tűzol
tóságok idei megyei versenyét. Az 
ASE sportpályán megrendezett 
meg mérettetésen 4×100 méteres 
váltófutás, kismotorfecskendősze
relés és 100 méteres akadálypálya 
várt a csapatokra, valamint volt 

egyé niben is 100 méteres akadály
pálya. A versenyen az évrőlévre 
kimagaslóan teljesítő atomerőmű 
tűzoltói taroltak, minden verseny
számban ők végeztek az élen. A 
100 méteres egyéni akadálypályán 
Szabó Tamás jóvoltából egy ezüsté
rmet, Cseh Jánosnak köszönhetően 
pedig egy negyedik helyezést értek 
el.

TOlNA MEGyEI TŰzOlTóVERSENy



A hagyományosan július első hétvégéjén rendezett esemény  
keretében az ESZI Sportcsarnokában két színpadon köve-
tik majd egymást a blues zene kiválóságai, de lesznek kon-
certek a Gastroblues Klubban, az evangélikus templom-
ban és az ESZI parkban is. Július 3-án, vasárnap a koncer-

tek mellé fesztiválfoci és főzőverseny társul. Utóbbin borral  
készült étel, borkorcsolya, halászlé, egyéb, legszebb főző-
hely kategóriákban hirdetnek majd eredményt. A közön-
ség a kóstolójegyekkel szavazhat, és egyben jótékonykod-
hat a viski óvoda javára. A hagyományos borbarát talál-
kozó is átlépi a határokat: Délvidékről a Maurer Pincészet,  
Felvidékről a Drozdík Pincészet csatlakozik a neves hazai 
borászokhoz. A meghívott zenészek közül Gárdai Ádám, 
szervező kiemelte a nívódíjas angol gitáros dívát, Joanne 
Shaw Taylort és az Egyesült Államokból érkező Walter  
Trout-ot, illetve felhívta a figyelmet több visszatérő ven-
dégre, így Ripoff Raskolnikovra és Ian Siegalra is. Hozzá-
tette: itt lesz a hazai élvonal és több helyi zenekarnak is 
lehetőséget biztosítanak a bemutatkozásra. 
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kom-
munikációs igazgatója azt hangsúlyozta: a városnak, a zené-
nek is van jövője, így a fesztiválnak is. 

Vida Tünde

Tavasszal indult új fizikaprogramja  
a középiskolásoknak szól. Ezeket a 
foglalkozásokat az általános iskolák  

számára szervezett rendhagyó fizika-
órák tapasztalatait felhasználva a 11. 
évfolyamos diákoknak tartotta Krizsán 

Árpád fizikatanár. Az atomerőmű 
környezetében található középisko-
lák diákjai az elektromosságtan té-
makörével ismerkedhettek, amelyhez 
szorosan kapcsolódott a múzeum új, 
„Töltődj fel! – Az elektromosság tör-
ténete” című időszaki kiállításának  
anyaga. A kapcsolódó kísérleteket és  
a bemutatott anyag nyújtotta ismere-
teket kiegészítette az energiatermelési  
módok áttekintéséről, környezetvé-
delmi problémákról és gazdasági ha-
tásokról szóló előadás. 
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„A városnak, a zenének is van 
jövője, így a fesztiválnak is.”

Tudással tölt fel –  
új fizikaprogram a múzeumban

Öt színpadon ötven koncert lesz a város önkormányzata és az mVm Paksi Atomerőmű Zrt. által hosszú ideje 
támogatott, 24. nemzetközi Gastroblues Fesztiválon. 

A játékosság és az interaktivitás az Atomenergetikai múzeum főbb törekvései közé tartozik, hiszen múzeum
pedagógiai foglalkozásaival az intézmény minden korosztály számára igyekszik az atomenergiával kapcso
latos ismereteket közérthető és élvezetes módon átadni. 

Fotó: Atomenergetikai Múzeum archív



Dr. Germán Endre Szekszárdon él, de 
30 éven át dolgozott Pakson. A debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyete-
men 1970-ben szerzett fizikus oklevele 
birtokában az MTA Izotóp Intézeté-
ben dolgozott a személyi sugárvédelem 
területén. 1976-ban örömmel mon-
dott igent a felkérésre, hogy vezesse a 
Paksi Atomerőmű Környezetellenőrző 
Laboratóriumát. 2007-től nyugdíjas, 
de – mint elmondta – néha benéz a 
laborba. Egyéb kapcsolata is maradt 
a szakmával, például az Atomenerge-
tikai Múzeum gyűjteményébe tartozó  
tárgyak dokumentálásában segít. Dr. 
Germán Endrének a környezet su-
gár védelmi ellenőrzésében folytatott  
három évtizedes műszaki alkotói tevé-

kenységét több szakmai kitüntetéssel 
ismerték el: megkapta egyebek között 
az Emberi Környezetért emlékérmet, 
az MVM Zeusz-díját, néhány hónapja  
pedig az MMK Környezetvédelmi  
Tagozat életmű díját. Jó csapat tagja  
lehetett, szerette a munkáját. Mint 
mondja, az kifejezetten jó volt, hogy a  
labor a paksi lakótelepen épült meg, s  
önállóan, jó szakmai háttérrel dolgoz-
hattak. Pályafutása legemléke ze tesebb 
momentumai a csernobili atom erő-
mű balesethez köthetőek, hiszen az  
gyö keresen más munka tempót köve -
telt, mint a napi munka. Emlékeze tes 
élmény volt, hogy 1999 -ben, Cserno-
biliban, a sérült blokk közvetlen kö-
zelében is végezhetett méréseket. 

A Tolna Megyei Mérnökkamara 
Örökös tagja címet kapta Bagdi  
László, aki bár 75 esztendős, ma is 
aktív mind a hivatásában, mind a 
közéletben. Máig részt vesz a radio-
aktívhulladék-elhelyezéssel kapcsola-
tos tájékoztató tevékenységben, emel-
lett önkormányzati képviselő. Az ak-
tív élethez szükséges erő és egészség a 
jóisten ajándéka, de elengedhetetlen 
a biztos családi háttér – hangsúlyoz-
ta Bagdi László, aki pályafutását vil-
lamos üzemmérnöki oklevéllel a zse-
bében a Fővárosi Közegészségügyi  
Járványügyi Állomás Sugár-egészség-
ügyi Osztályán kezdte 1971-ben. 
1986-ban került a Paksi Atomerőmű 
Vállalat Nukleáris Igazgatóság Sugár-
védelmi Osztályára telephelyvezető 
beosztásba, majd vezette a termelés-
szolgáltatási, később a radioaktívhul-
ladék-kezelési osztályt. 1998-ban 
alapító tagként került a Radioak-
tív Hulladékokat Kezelő Kht.-hoz, 
amely nek vezetése 2004-ben megbíz-
ta a Társadalmi Ellenőrző Tájékoz-
tató Társulás tájékoztató tevékenysé-
gének koordinálásával. Legnagyobb 
feladata a Bátaapátiban kiírt népsza-
vazás előkészítése volt. A nukleáris vil-
lamos-energia termelését népszerűsítő 
tevékenységét a Paksi Atomerőmű 
Zrt. 2009-ben Héliosz díjjal, a TETT 
tájékoztató társulás idén a lakossá-
gi kommunikációt segítő munkáját 
Gránit díjjal ismerte el.
Szintén a kamara Örökös tagja lett 
Tóth György László, aki villamos- 
ipari technikusként kezdte eredmé-
nyekben gazdag pályafutását. A Buda-
pesti Műszaki Egyetemen 1969-ben 

 ATOMERŐMŰ                 
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A Paksi Atomerőmű három korábbi munkatársa is kitüntetést kapott idén a Tolna megyei mérnökkamara 
közgyűlésén. A körösi miklósdíjat, melyet a kamara jogelődjének, a mérnök egyletnek egykori vezetőjéről 
neveztek el, idén dr. Germán Endre fizikus, az Alkotó díjat Füredi Ferenc gépészmérnök kapta. mindketten 
alapító és aktív tagjai a mostani szervezetnek. Bagdi Lászlót, jóföldi Istvánt, molnár jánost és Tóth György 
Lászlót munkásságuk elismeréseként fölvették az Örökös Tagok közé.

A Tolna Megyei Mérnökkamara 
kitüntetettjei
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Elismerés az Atomenergetikai 
Múzeumnak
A múzeumok majálisát huszonegyedik alkalommal rendezték május 21–22én a magyar nemzeti múzeum  
kertjében. Az Atomenergetikai múzeum először vett részt ezen az eseményen, de máris nagyon sok 
érdeklődőt vonzott a kiállítósátra.

A gyerekek kézműveskedtek, játékos feladatlapokat töltöttek ki, logikai já-
tékokkal tették próbára ügyességüket, a felnőtteket pedig atomerőművel kap-
csolatos tesztkérdések, az erőmű működését bemutató 3D-s film és néhány 
érdekes kiállítási tárgy várta, elsősorban a sugárzásmérők köréből.
A múzeum munkatársai örömmel tapasztalták, hogy nagy az érdeklődés az 
atomenergetika iránt, és az idelátogatók szívesen fogadták első kézből az ez-
zel kapcsolatos információkat.
A rendezvényen adták át a múzeumi szakma rangos díjait is. Az  oktatásért 
és a társadalmi véleményformálásában játszott szerepéért az Atomenergetikai 
Múzeum a bírálóbizottság elismerésében részesült.

villamosmérnöki, 1976-ban pedig 
atomerőművi szakmérnöki oklevelet  
szerzett. Az Erőmű Beruházási Válla-
latnál 1985-ig a Mátrai Erőmű, később 
a Paksi Atomerőmű létesítésén dolgo-
zott. Az ERBE kötelékében végigjár-
ta a ranglétrát, munkáját villa mos és 
irányítástechnikai főmérnökként fe-
jezte be. Közben, 1975-78 között, 
irányította az Országos Villamos- 
energia Teherelosztó beruházás tech-
nológiai ágazatát. 1985-től 2003-ig a  

Paksi Atomerőmű különböző szak-
mai felsővezetői beosztásait töltötte 
be, 1992-94 között műszaki igazgató, 
1998-99 között általános műszaki  
igazgató, 1999-2003 között, nyugdí-
jazásáig, humánpolitikai igazgató volt. 
Alapító tagja a Magyar Nukleáris Tár-
saságnak. Nyugdíjba vonulása óta sem 
szakadt el a szakmától, szakértőként 
számos projekt megvalósításában vett 
részt mind az atomerőmű, mind pe-
dig a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Kft. megbízásából. Éppen most látta 
elérkezettnek, hogy teljesen felhagy-
jon a munkával, így ha a véletlennek 
köszönhető is, de a kamara elismerése 
zárja a tartalmas pályát. Tóth György 
persze nem marad tétlen, hobbija Er-
dély, ahova minden évben ellátogat. Ő 
az egyik motorja a Paks-Székelyudvar-
hely közötti kapcsolatnak.

Vida Tünde

TudTA-E
HOGy ...
a legsugárzóbb elem a rövid felezési idejű, a 
rádiumnál 5000szer radioaktívabb polónium? 
A bomlásakor felszabaduló energia olyan nagy, 
hogy egy fél grammot tartalmazó kapszula 
500°C fölötti hőmérsékletet ér el. A berillium
mal keverve neutronforrásként, magas radio
aktív bomlási hője miatt űreszközök radioaktív 
áramforrásaihoz, míg a textiliparban statikus 
töltődés kiküszöbölésére használják a madam 
Curie által 1898ben felfedezett anyagot.
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A mozgalom, amelynek a város önkor-
mányzata és a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság mellett a Paksi Atomerőmű a tá-
mogatója, a magyar nyelv és kultúra 
megőrzését szorgalmazza. A dal ezúttal a 
nemzeti összetartozás napja alkalmából 
hangzott el Paks szívében, ahová a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ felhívására 
minden paksi iskola képviseletében érkez-
tek gyerekek. 
A mozgalomhoz világszerte – nem túlzás 
állítani – ezrek csatlakoztak. Nyolcvan 
videót küldtek be eddig a szervezőknek, 
akik szeretnék elkészíteni a dalhoz az 
összmagyarság videó klipjét. Továbbra is 
várják a saját készítésű klipeket, amelye-
ket zsűri értékel majd nyár végén. Párhu-
zamosan versmondó és esszépályázatot is 
hirdettek, amelynek eredménye június 
elején született meg.

nyolcszáz gyermek énekelte együtt Gyulai István szerzeményét, az Örökségünket, a dal szülővárosában, 
Pakson. 

Gyermekek énekeltek a 
nemzeti összetartozás napján 
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Örömmel látják a magyar 
beszállítókat
Az új biztonsági szabványoknak megfelelő blokkokat épít Pakson a roszatom – tájékoztatta a magyar Atom
fórum Egyesület Pakson tartott közgyűlésének résztvevőit a cég középeurópai regionális központjának 
magyarországi igazgatója.

Bács Zalán elmondta: a majdani Paks II atomerőműben 
működő 3+ generációs, VVER-1200 típusú,  nyomottvi-
zes blokkok egyik fő sajátossága, hogy a kiegészítő passzív 
biztonsági rendszerek és a hagyományos aktív rendszerek 

együtt működnek, így kibírják az erős földrengést, ellenáll-
nak egy cunaminak, hurrikánnak, illetve egy rájuk zuhanó 
repülőgép sem tesz kárt bennük. A reaktort kettős falú vas-
beton védőépület, konténment veszi körül, a reaktortartály 
alatt pedig egy zónaolvadék-csapdát helyeztek el. A blokk 
rendelkezik vészhelyzeti passzív hőelvezető rendszerrel is. 
Mindezek a műszaki fejlesztések a Fukusima utáni köve-
telményeket is figyelembe veszik, és minőségileg új szint-
re emelik a biztonságot. Az igazgató tájékoztatást adott  
arról is, hogy a Roszatom jelenleg világelső a külföldi 
atomerőmű-építések terén. Harmincnégy reaktorra van 
megrendelése Európában, a Közel-Keleten és Délkelet-
Ázsiában, az elmúlt hat évben nyolc atomerőművi blok-
kot épített. 
A világ első, 3+ generációs reaktorának fizikai indítása már-
ciusban kezdődött Novovoronyezsben, az energiatermelés 
kezdetét pedig nyárra tervezik. Az igazgató kihangsúlyozta, 
örömmel látják projektjeikben a magyar beszállítókat is,  
akik így hasznosíthatják tudásukat és technológiájukat.

Vida Tünde

TudTA-E
HOGy ...
magyarországon több, a radioaktív vizek 
csoportjába tartozó gyógyfürdő is működik? 
A radioaktív hatást a vízben oldódó, szín
telen, szagtalan és az egyik legnehezebb 
gáz, a radon okozza. Ezek a vizek csak annyi 
radont tartalmaznak, amely még nem jár 
egészségügyi kockázattal, viszont érvényesül 
jótékony élettani hatása. Az ilyen gyógyvizek 
kedvezően hatnak a sportsérülések, műtétek 
utáni felépülésre, mivel segítik a szövetek 
regenerálódását. Legismertebb hazai radonos 
gyógyfürdőnk a Hévízitó. 
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Az MTI összefoglalója szerint Aszó-
di Attila kifejtette: a Paks II projekt 
tervezésekor a csernobili és a fukusi-
mai atomerőmű balesetek tanulságait 
figyelembe véve, a nemzetközi és az 
európai uniós követelmények mentén 
kiemelt figyelmet fordítanak a nuk-
leáris biztonságra, hogy semmilyen 
körülmények között se juthasson su-
gárzó anyag az erőmű környezetébe.
A plenáris ülést követően a kormány-
biztos a magyar újságíróknak elmond-
ta, hogy a fővállalkozói szerződés alap-
ján a Roszatom cégcsoporton belül a 
Nyizsnyij Novgorodi Atomenergo-
projekt (ASE-NIAEP) mérnöki iro-
da végzi a tervezői munkát, a tervek 
ellenőrzése a magyar fél feladata.
Az Atomexpo rendezvényen 55 or-
szág közel 4500 résztvevője volt jelen,  
miközben jelenleg csak 30 ország 
használ atomenergiát. Ez pedig jól 
mutatja azt a tendenciát, hogy egyre 
többen kívánnak belépni a nukleáris 
energiát használó országok elit klub-
jába – írta a találkozóról az atome-
nergia.hu. 
Szergej Kirijenko, a Roszatom állami  
konszern vezérigazgatója arról adott  
tájékoztatást, hogy jelenleg 34 új nuk-
leáris blokk építésére van megren-
delésük világszerte, a következő tíz 
évre szóló állományt pedig 2016 vé-
géig 136 milliárd dollárra növelik. A 
vezérigazgató arról is beszélt, hogy 
2016. május 20-án elérte a minimális 
szintű ellenőrzött teljesítményt a vi-
lág első, legkorszerűbb, 3+ generációs 
egysége a novovoronyezsi atomerőmű 
II-1 blokkja, amely a fukusimai atom-
erőmű-balesetet követően felállított 

legszigorúbb nemzetközi követelmé-
nyeknek is megfelel.
A 8. Nemzetközi Atomexpón keret-
szerződést kötött a Rusatom Service 
és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a 
paksi atomerőmű modernizációjára és 
szervizelésére. A szerződést a Rus atom 
Service részéről Jevgenyij Szalkov  
vezérigazgató, a paksi atomerőmű 
részéről pedig Hamvas István vezér-
igazgató írta alá – tájékoztatott a  
Roszatom konszern magyarországi 
kommunikációs partnere, a Kotimex 
PR. Közleményük szerint a Rusatom 
Service vezérigazgatója kihangsúlyoz-
ta, hogy a szerződés nagyon fon-
tos a társaság számára és folytatja az 
Oroszország és Magyarország között 

már eddig is meglévő gyümölcsöző 
együttműködést az atomenergetika 
terén. 
– Nagy tapasztalatot szereztünk a 
VVER nyomottvizes reaktorok szervi-
zelésében és korszerűsítésében, és öröm-
mel megosztjuk tudásunkat külföldi 
kollégáinkkal – hangsúlyozta Jevgenyij 
Szalkov.
A Rusatom Service Rt. a Roszatom 
orosz állami atomenergetikai konszern  
nukleáris erőművek szervizelésével  
foglalkozó társasága. A vállalat az 
orosz technológiával épült külföldi 
erőművek működése idején szükséges 
karbantartást, javítást, korszerűsítést 
végzi külföldön.

Vida Tünde

Kiemelt figyelmet fordítanak a 
nukleáris biztonságra
magyarország a fenntartható, megfizethető és biztonságos energiaforrás mellett döntött a paksi atomerőmű 
bővítésével – hangsúlyozta Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős  
kormánybiztos az Atomexpo 2016 nemzetközi atomenergiafórum plenáris ülésén, moszkvában. 

Aszódi Attila



Ez a létesítmény igen speciális, megismerését még inkább időszerűvé 
teszi az, hogy folyik a Paks II. projekt előkészítése, fogalmazott a  
kormánymegbízott. Kiemelte: az általuk irányított szerveknek le-
hetnek feladataik is a beruházáshoz fűződően, ezért érdemes és 
szükséges megismerni valójában is, nemcsak a hozzá kapcsolódó 
jogi hátteret és szabályozást. A Tolna Megyei Kormányhivatalt 
szavai szerint jó képességű, felkészült szakemberekkel szeretnék 
megerősíteni, annak érdekében, hogy ne lehessen azt mondani, hogy  
a közigazgatás fékezi a megvalósítást. „A kormányhivatal vezetésének 
célja egy topon lévő szervezet létrehozása” – fogalmazott.
Dr. Horváth Kálmán személyes benyomásairól úgy nyilatkozott, 
hogy egy fegyveres szervezethez hasonlóan fegyelmezett, de barátsá-
gos, nyitott üzem a paksi atomerőmű. A vendégek az erőmű terüle-
tén tett látogatás előtt Bognár Péter vezérigazgató-helyettestől kap-
tak a működésre, eredményekre és tervekre vonatkozóan részletes 
tájékoztatást.

Vida Tünde
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Fegyelmezett és barátságos 
Illik és szükséges is ismerniük az államigazgatásban, közigazgatásban dolgozó vezetőknek az ország  
egyetlen atomerőművét, vallja dr. Horváth kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja. Ezért kezdemé
nyezte, hogy a kormányhivatalok élén állók ellátogassanak az atomerőműbe.

TudTA-E
HOGy ...
a múlt század elején számtalan kozmetikai 
és egészségügyi terméket hoztak forgalomba, 
amelyek radioaktív anyagot tartalmaztak?   
Az atomkor kezdetén sokan tulajdonítottak 
gyógyhatást a radioaktivitásnak, mit sem 
sejtve a valós veszélyekről. Így fordulhatott elő, 
hogy a Thoradia termékcsoport nagy ismert
ségnek örvendett a felhasználók körében. A 
cég azzal próbálta meggyőzni a fogyasztókat, 
hogy azt állította:  a sugárzó anyag átadja az 
energiáját annak aki használja, vitalizálódik, 
sőt megfiatalodik! A siker érdekében egy 
Alfred Curie nevű háziorvost is bevetettek, 
bízva abban, hogy a nobeldíjas francia tudós 
Pierre Curie névrokonsága serkenti termékeik 
eladását. Áruik rendkívül drágák voltak, de 
hamar felkapottak lettek azok körében, akik 
nem bíztak a hagyományos gyógyászatban.
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Fotók a Földtani Kutatási Programról
A TEIT Hírek előző számában olvasóink megismerhették az új atomerőművi blokkok létesítésének 
előkészítése kapcsán zajló Földtani kutatási Programot (FkP).  Ennek végrehajtása a telephelyvizsgálat és 
–értékelés egyik leglátványosabb részét jelenti.

A telephelyvizsgálat és -értékelés cél   ja,  
hogy azonosítsa a természeti, illetve 
az emberi tevékenységből eredő, az 
atom  erőmű új blokkjainak építése és 
üzemeltetése szempontjából fontos 
valamennyi körülményt és veszély-
forrást.
A telephelyvizsgálathoz tartozó FKP  
vég rehajtásának leglátványosabb ré-
sze minden bizonnyal az úgyneve zett 
mély fúrások elvégzése. Ezek révén  
meg is merhető a földkéreg szerke ze-
te, az azt alkotó kőzetek összetétele.  
Az utolsó, Madocsához közeli  
mély   fúrás helyszíni munkái 2016.
május végén értek véget, ezzel lezárult 
a mélyfúrási program kivi telezési 
szakasza. A képeken az atom erőmű 
telephelye körül elvégzett mélyfú rá-
sok főbb mozzanatai láthatók.

Geológiai mélyfúrás, háttérben az atomerőmű

A mélyfúrást végző berendezés alulnézetből
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Éjszakai munkavégzés

Folyamatban a kiépítés A magfúrások során nyert minták a fúrómag tárolóban

A magminták vizsgálata a földkéreg szerkezetének és a kőzetek  
összetételének, eredetének, tulajdonságainak megismerése érdekében
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