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10 százalékpontos javulás a Paksi
Atomerőmű biztonsági kultúrájában

Konferenciát tartottak a Paks II.  
telephelyvizsgálatának eredményeiről

A biztonsági kultúra szintjét meghatározó valamennyi érték javult, össz-
ességében pedig jelentős, 10 százalékpontos emelkedéssel jellemezhető a  
biztonsági kultúra szintje az atomerőműben a 2015 októberében készült 
kérdőíves felmérés szerint. 

Az új atomerőművi blokkok létesítését célzó Paks II. projekt egyik fontos 
feladata a telephely alkalmasságának igazolását célzó telephelyvizsgála-
tok végrehajtása. A magyar tudományos Akadémia nagytermében 2016. 
május 6-án mintegy 100 érdeklődő részvételével tartottak fórumot Az új 
atomerőművi blokkok telephelyvizsgálatának tudományos eredményei 
címmel. folyt. 10. old.

folyt. 5. old.
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Atomerőmű

Rekord évet tudhat maga mögött a Paksi Atomerőmű, 
2015-ben ugyanis több villamos energiát állított elő, mint 
eddigi működése során bármikor. Ezzel a négy blokk a 
hazai villamosenergia-igény 36,2 százalékát fedezte, míg az 
itthoni termelés 52,7 százalékát adták.
„Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az MVM Csoport leg-
nagyobb és hazánk energiaellátása szempontjából legfon-
tosabb társasága. Meggyőződésem, hogy Magyarország 
egyetlen atomerőművét, amelynek hatékony működése az 
olcsó áram garanciája, egyedül az MVM tudja igazán stabi-
lan, biztonságosan és sikeresen üzemeltetni” – hangsúlyozta 
Csiba Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-
vezérigazgatója.
„Az atomerőmű egyik legfontosabb tavalyi célkitűzése a 
működés biztonságának megtartása és további növelése 
volt, amelyet maximálisan teljesítettünk, erről tanúskodik 
a két év alatt 10%-ot erősödött, 2015-ben már 84%-osnak 
mért biztonsági kultúra index is” – mondta Hamvas István, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója. „Munka-
társaink és partnereink biztonság iránti elkötelezettségét mi 
sem mutatja jobban, mint hogy a Paksi Atomerőműben 
2015-ben sem történt a nemzetközi INES-skála besorolása 

szerinti 1-es, vagy annál magasabb biztonsági kategóriájú 
esemény, a nullás, vagyis legalacsonyabb szintű jelen-
tésköteles eseményből pedig mindössze 15 fordult elő a ta-
valyi év során, ami szintén rekordnak tekinthető. Az elmúlt 
néhány évben határozottan csökkenő tendenciát mutat a 
kollektív dózis értéke is, ami az eltelt öt év alatt lényegében 
megfeleződött. A tavalyi év végén bevezetett 15 hónapos 
üzemeltetési ciklustól ezen tendencia megerősödését, és az 
összegzett sugárterhelés további jelentős csökkenését vár-
juk, ami vállalatunk biztonsági kultúrájának ismeretében 
teljesen reális elképzelés” – ismertette az atomerőmű legfon-
tosabb mutatószámait a vezérigazgató. „Tovább folytatva a 
rekordok sorát: a tavalyi évben az atomerőmű teljesítmény-
kihasználása 90,4%-os volt, ezzel pedig dobogós helyen 
állunk a hasonló nukleáris blokkok rangsorában. A telje-
sítmény-kihasználás ezen foka, illetve a termelési rekord 
természetesen gazdasági eredményeinken is megmutat-
kozik: több mint 4 milliárd forinttal magasabb lesz adózás 
előtti eredményünk, mint ahogyan azt korábban terveztük. 
Mindezzel újra azt igazoltuk, hogy egy atomerőműben csak 
biztonságosan lehet kiemelkedően termelni”- tette hozzá 
Hamvas István.

működésének 30 éve alatt még sosem állított elő annyi villamos energiát az mVm Paksi Atomerőmű Zrt., 
mint 2015-ben. A négy blokk összesen 15 834,4 GWh-t termelt, ami a teljes hazai villamosenergia-szükséglet 
36,2 százalékát tette ki. Idén az atomerőmű már az új, 15 hónapos üzemeltetési ciklussal működik.

Biztonsági és termelési rekord  
a Paksi Atomerőműben

Fotó: TLK



Atomerőmű

A biztonságos működés fenntartását szolgálja, hogy 
folytatódik a fukusimai balesetet követően lefolytatott cél-
zott biztonsági felülvizsgálat (CBF) által leírt intézkedések 
végrehajtása. Ez a program 2018-ra fejeződik majd be. 
A biztonságosság és hatékonyság növelése folyamatos 
célkitűzés az atomerőmű számára, ennek jegyében az idei 
évben megkezdődik a dízelgenerátorok üzemközbeni kar-
bantartásának bevezetése, illetve a turbinák rekonstrukciója 
is. Ezen munkálatok eredményeként tovább fog javulni a 
Paksi Atomerőmű nemzetközi szinten is kimagasló ren-
delkezésre állása, ezzel együtt pedig növekedni fog az olcsó 
és környezetkímélő módon megtermelt villamos energia 
mennyi sége.
A Paksi Atomerőmű a biztonság mellett továbbra is szem 
előtt tartja a gazdaságos és környezetkímélő üzemelést. En-
nek fejlesztése érdekében a tavalyi év végén – az Országos 
Atomenergia Hivatal engedélye nyomán – megkezdődött a 
15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése, amelynek ered-

ményeként a reaktorok szétszerelésére az eddigi 11 hónap-
nyi üzemelés helyett 14 hónapnyi üzemelés után kerül 
sor. Ez már az idei évben azt jelenti, hogy az eddigi négy 
főjavítás helyett csak három lesz. A 15 hónapos üzemelési 
ciklus nem jelent biztonsági és műszaki kockázatot, ugyan-
akkor számos előnnyel jár, pl. csökkenni fog a kollektív 
dózis, csökken a nagy igénybevételt jelentő blokkleállások 
és – visszaindulások száma, csökkenni fog továbbá a kiégett 
fűtőelemek, és a kis- és közepes aktivitású radioaktív hul-
ladék mennyisége is.
A Paksi Atomerőmű tavaly év végén beadta engedélyké-
relmét a 3. blokk üzemidő-hosszabbítására, az engedélyezé-
si folyamat várhatóan az idei évben lezárul. Megkezdődik 
továbbá a 4. blokk üzemidő-hosszabbítási engedélyez-
tetésének előkészítése is, így az atomerőmű hosszú távon 
garantálhatja az alacsony áron és biztonságosan előállított 
villamos energiát.

tudtA-e
hogy ...
szilárd Leóban (1898. február 11. – 1964. május 
30.) – magyar származású fizikus, biofizikus, 
világhírű atomtudós – sokan a biofizika 
megteremtőjét látják? Az öregedésről és az 
emberi memóriáról alkotott elméleteivel 
megelőzte korát. Amikor hólyagrák támadta 
meg, betegségét arra használta, hogy új  
gyógyászati eljárást dolgozzon ki. két  
sugárkezelésen is átesett, és meggyógyult.
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Rövid, de igen intenzív látogatásra 
érkezett Paksra egy kisebb orosz 
delegáció, köztük a Roszatom Szak
szervezetének vezetője, Valerij  
Kuzmin, valamint Vjacseszlav 
Vlagyimirovics Szedunkov, Desz
no gorszk polgármestere, mint az  
orosz atomerőművek körüli önkor
mányzatok és a Roszatom által lét
rehozott alapítvány vezetői széké

nek várományosa. E minőségében 
ült tárgyalóasztalhoz a Társadalmi 
Ellenőrző Információs és Település
fejlesztési Társulás képviselőivel is 
azon az összejövetelen, amelynek 
Süli János Paks polgármestere volt 
a házigazdája. 
A delegáció találkozott az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks II. 
projekttársaság, valamint az orosz 

partneri kapcsolatokban szintén 
érintett megyei önkormányzat 
vezetőivel. Szedunkov fontos cél
ként jelölte meg, hogy a Paksi 
Atom erőmű kapacitásfenntartási 
pro jektjében felgyorsuljon idén az 
együttműködés. Desznogorszk és 
Gerjen tekintetében ezt egy 2016os  
programtervre vonatkozó doku
men tum aláírásával erősítették 
meg.

Vida Tünde

gyorsítanának az oroszok



– fogalmazott Hirt Ferenc (FideszKDNP) ország gyű
lési képviselő az után az egyeztetés után, amely a  
paksi atomerőmű környezetét érintő támogatási rend
szer áttekintésével foglalkozott. A tanácskozáson ré
szt vett Lázár János, a Miniszterelnökséget ve zető, 
valamint Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisz
ter, illetve Heringes Anita (MSZP) parlamenti kép
viselő és Süli János polgármester, a Paksi Társadalmi  
Tanács elnöke is. Hirt Ferenc azt mondta, sokféle  
pénztárcából” sokféle igényt elégített ki korábban 
a paksi atomerőmű. – Seszták miniszter úr kapta a 

megtisztelő feladatot, hogy kiszálazza, összefésülje 
a szálakat – fogalmazott az országgyűlési képviselő. 
Hangsúlyozta, nemcsak a sporttámogatásról, nem
csak Paksról van szó, hiszen sokrétű, színes a palet ta.  
Mint mondta, megvizsgálják, hogy mindezekből az 
MVM és a Paksi Atomerőmű mennyit tud vállalni. 
Hozzátette, hogy a jogos igényeket szerinte mindenki  
szeretné kielégíteni és olyan megoldásra törekszenek, 
amelyik nemcsak időleges megoldást hoz, hanem 
kiszámíthatóságot és megnyugvást.

Vida Tünde
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Ez a beruházás a Modern Városok Program szekszárdi fe-
jezetének legjelentősebb és legtöbb szekszárdit érintő prog-
ramja, mondta Ács Rezső. A távfűtés 5674 egyéni és 250 
közületi fogyasztót, azaz körülbelül tizenhatezer szekszárdit 
lát el, tehát a lakosság közel felét, mondta a polgármester, 
aki bízik benne, hogy ez a fejlesztés tovább szélesíti a 
távhőszolgáltatást igénybe vevők körét. – A város számára 
óriási lehetőség, hogy ehhez az állam a szükséges forrást 
biz tosítja – húzta alá Ács Rezső, akinek reményei szerint  
2018-ra elkészül a vezeték. 
A programot Orbán Viktor miniszterelnök február 23-i, 
szekszárdi látogatása során ismertette. Ebben szállodaépí-
tés, uszodalétesítés és az ipari park fejlesztése is szerepel. 
Ács Rezső szerint a távhővezeték megépítése mindezekre  
hatással lehet, hiszen – mint hangsúlyozta – nemcsak a  

távfűtéses lakásban élők, hanem minden szekszárdi szá-
mára előnyt jelent, ha kiépül a rendszer Szekszárd és az 
atom erőmű között. A város vonzóbbá válik a letelepedni 
szándékozók és a befektetők számára. – Nemcsak a város 
lakosságát érinti, hanem mindazon fejlesztéseket is pozití-
van befolyásolja, amelyek a Modern Városok Program kere-
tében kerülnek megvalósításra. – Az újonnan kialakítandó 
uszodát, sporttelepet, rekreációs központot és szállodát úgy 
tervezzük meg, hogy képesek legyenek ezt az energiabázist 
felhasználni annak érdekében, hogy a működtetés olcsóbb 
legyen – vázolta. Emlékeztetett rá, hogy szintén a Modern 
Városok Program keretében egy új százhektáros ipari parkot 
alakítanak ki, amit részben ezzel az energiával szeretnének 
ellátni. Ez azt jelenti a cégeknek, hogy a működtetés költ-
ségei kedvezőbbek lesznek, így versenyképességük javulhat.
– Mindenképpen úgy látjuk, hogy azzal, hogy Szekszárd  
városát segíthetjük és azokat az előnyöket felszínre hoz-
hatjuk, amelyekről polgármester úr beszélt, egybeesik azok-
kal a célokkal, amelyeket az atomerőmű, mint a legnagyobb 
gazdasági szereplő a térség fejlődése érdekében támogat – 
fogalmazott Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatója arra is kitérve, hogy a villamosenergia- 
termelés mellett már eddig is végeztek hőszolgáltatást. Mos-
tanáig a saját ellátáson túl a paksi lakótelep számára bizto-
sítottak távhőt.
A munka egy műszaki, jogi és gazdasági fejezetekből álló 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével indul.

Vida Tünde

távhővezeték épülhet Paks és szekszárd között, így a jövőben az atomerőmű biztosíthatja a tolnai 
megyeszékhely számára a távfűtéses lakásokhoz a hőt. minderről együttműködési megállapodást írt alá 
ács rezső polgármester és Hamvas István vezérigazgató Pakson. 

Szekszárdon is paksi hővel 
fűthetnek – távhővezeték épülhet 
a két város között

Kiszámítható, megnyugtató rendszert szeretne mindenki
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A vizsgálat célja az volt, hogy képet adjon arról, milyen a biztonsági kultúra szintje a társaságnál, azaz  
mennyire tekintik fontosnak, elsődlegesnek a munkatársak az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, mennyire 
része mindennapjaiknak, a munkájukkal kapcsolatos gondolkodásnak. A kérdőívek elemzését követően 
kapott eredmények azt igazolták, hogy pozitív irányban történt változás az elmúlt két évben a biztonsági 
kultúra területén, a dolgozók biztonságközpontú viselkedésében és gondolkodásmódjában. 

10 százalékpontos javulás a Paksi  
Atomerőmű biztonsági kultúrájában
Folytatás az  1. oldalról 

2013 márciusában indult a Biztonsági  
Kultúra Fejlesztési Program, amely 
a biztonságközpontú viselkedést és  
gondolkodásmódot hivatott fejlesz-
teni. Nukleáris létesítmény működé-
sében a biztonság alapvető fontos-
ságú és elsődleges szempont, a Paksi 
Atomerőmű is ez alapján működik, a 
biztonsági igények szem előtt tar tása 
a legfontosabb a vállalat számá ra. A 
technológiát üzemeltetők gondol-
kodásában, mindennapi munkájában  
a biztonságnak kell lennie az elsőd-
legesnek. Ennek az attitűdnek a ma-
gas szinten tartása és annak meghatá-
rozott időközönkénti mérése azért 
fontos, hogy a biztonságtudatos tulaj-
donságok és viselkedési módok felmé-
résével meghatározhassuk a biz ton-
sági kultúra szintjét. Az Aon Hewitt 

Humán Tanácsadó Kft. 2013-ban  
végzett először célzott biztonsági kul-
túrával kapcsolatos felmérést, majd 
ezt megismételte tavaly októberben.
Az eredményekről elmondható, hogy 
2013-hoz képest 10%-kal magasabb 
volt a kérdőívek kitöltési aránya. 
A felmérés online és papíralapú 
kérdőívek alapján, anonim módon 
történt. A válaszok alapján elért ered-
mények igazgatóságonként külön-
böztek, amelyeket összesítettek. A 
kérdőíves felmérést fókuszcsoportos 
beszélgetések is követték, amelyek 
az erőmű dolgozóinak minden spek-
trumát érintették igazgatóságonként. 
A biztonsági kultúra szintjét egy 
ún. főindex szerint határozták meg, 
amely nek hét összetevője van. Erre 
a hét kulcsfontosságú összetevőre 
vonatkoztak a kérdések, amelyek a 
biz tonságos működésben meghatá-
rozó szerepet töltenek be. A dolgozói 
válaszok alapján a PA Zrt. jelenlegi 
biztonsági kultúra főindexe 84%-ot 
ért el, míg 2013-ban ez az eredmény  
74%-os volt. Az index számszerű 
adatánál igazán a biztonsági kultúra 
szempontjából fontosabb mutató a 
változás iránya, hogy a főindex mellett 
a hét kulcsfontosságú összetevő mind-
egyike további erősödést mutat. A 
biztonság iránti elkötelezettség, amely 
társaságunk biztonsági kultúrájának 
legfontosabb összetevője 89%-os tá-
mogatást kapott. Ez azt jelenti, hogy 
a társaság vezetőségének és munkavál-
lalóinak elsődleges célja, hogy az 
erőmű biztonságosan működjön, és 
ezért mindent megtesznek. A konzer-
vatív döntéshozatalra vonatkozó kér-

dések eredménye 93%-ot ért el. A 
konzervatív döntéshozatal témakörre 
vonatkozó kérdések azt takarták, hogy 
ha az erőműben a munkavállaló egy 
új, ismeretlen feladattal, helyzettel 
találkozik, akkor át kell gondolnia, 
hogy az nem veszélyezteti-e saját 
vagy mások biztonságát. A válaszadók 
92%-a értett egyet a jelentési kultúra 
fontosságával. A jelentési kultúra a 
biztonság meghatározó tényezője, 
hogyha bármilyen hiba történik, ak-
kor az jelentve és megfelelően doku-
mentálva legyen. A hiba okait minél 
előbb meg kell határozni és kezelni 
kell, ezzel megakadályozható lesz a 
hiba megismétlődése. A folyamatos 
fejlődés meghatározó attribútuma a  
biztonságnak. Törekedni kell a folya-
matos fejlődésre, a munkavállalók tu-
d á sának fejlesztésére, hiszen a szakmai  
fejlődés támogatja a biztonság magas 
szinten tartását. A tanuló szervezet 
fontosságával munkatársaink 78%-a  
értett egyet. A biztonsági kultúra fel-
mérésének célja az is, hogy azonosítsa 
azokat a területeket, ahol a további 
fejlődésre, nagyobb odafigyelésre van 
szükség. A munkavállalók visszajelzé-
sei alapján ilyen például a kommuni-
káció és információátadás területe, de a 
már alkalmazott eszközök mellett van  
lehetőség a motiváció további erősí-
tésére. Volent Gábor biztonsági igaz-
gatót idézve „A biztonság nem egy sta-
tikus állapot, folyamatos foglalkozást, 
odafigyelést igényel, hogy a biztonsági 
színvonal megőrizhető, fejleszthető 
legyen.”

Laszlóczki Ivetta

Fotó: TLK



A tárcavezető szerint a folyamatos fej-
lesztéseknek köszönhetően egyre ha-
tékonyabban működő atomerőmű 
nélkülözhetetlen a rezsicsökkentés 
ered  ményeinek megőrzéséhez is. 
„Ma gyar ország energiafüggőségének 
csökkentése csak fenntartható módon 
történő energiatermeléssel képzelhető el, 
ebben pedig több mint három évtizede 
kulcsszerepet tölt be a Paksi Atomerőmű” 
– mondta Seszták Miklós, aki a láto-
gatás során találkozott a Paksi Atom-
erőmű dolgozóival, és egyeztetett az  
atomerőmű vezetőivel, a szakszerve-
zetek képviselőivel is. A nemzeti fej-
lesztési miniszter hangsúlyozta, hogy 
a kormány kiemelt figyelmet fordít a 
létesítményre, amely a fenntartható 

rezsicsökkentés és az olcsó energia 
garanciája.A tárcavezető rámutatott, 
elengedhetetlen, hogy az atomerőmű 
a lehető legbiztonságosabban és legha-
tékonyabban működjön. A hatékony-
ság folyamatos javítására példaként 
említette a 15 hónapos üzemeltetési  
ciklus közelmúltbéli bevezetését, ame-
lyet a magyar nukleáris ipar és a ha zai 
tudományos élet összefogásával lét-
re hozott új üzemanyag-kazetta alkal-
mazása alapozott meg. Seszták Miklós 
kiemelte, hogy jó ütemben halad a 
3. és 4. blokk üzemidő-hosszabbítása 
is, amely további 20 évre biztosítaná 
a Paksi Atomerőmű működését. 
„A termelési hatékonysággal legalább 
egyenértékű követelmény a létesítmény  

működésének biztonságossága, amely
nek fenntartásában és növelésében a 
kormányzat továbbra is számít az itt 
dolgozók felelősségteljes és elkötelezett 
munkájára” – szögezte le a nemzeti 
fej  lesztési miniszter.
Csiba Péter, az MVM Magyar Villa-
mos Művek Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja arra emlékeztetett, hogy az MVM 
Csoporthoz tartozó Paksi Atomerőmű 
2015-ben a megtermelt villamos ener-
gia mennyisége és a biztonsági muta-
tók szempontjából is rekordévet zárt.  
„A Pakson dolgozó kollégák több évti
zedes elkötelezettsége nélkül ma nem 
tartana ott az erőmű, ahol tart. Tulaj
donosként úgy véljük, ezt az eredményes 
csapatot meg kell becsülni” – hangsú-
lyozta az elnök-vezérigazgató. Csiba  
Péter aláhúzta, hogy Magyarország 
energiaellátását egyedül az MVM 
képes tartósan, stabil keretek között, 
megfizethető árszinten garantálni. 
Az elnök-vezérigazgató meggyőződése 
sze rint ez akkor tartható fenn hosszú 
távon, ha a Paksi Atomerőmű tovább-
ra is az MVM Csoport tagjaként mű-
ködik. „A biztonságosság és a hatékony
ság növelése folyamatos célkitűzés az 
atomerőmű számára, ennek jegyében 
idén megkezdődik a dízelgenerátorok 
üzem közbeni karbantartásának beve
zetése és a turbinák rekonstrukciója is. 
E munkálatok eredményeként tovább 
javul a Paksi Atomerőmű nemzetközi  
szinten is kimagasló rendelkezésre ál
lása, ezzel pedig növekszik az olcsó és 
környezetkímélő módon, széndioxid  
ki bocsátása nélkül megtermelt villamos 
energia mennyisége” – mondta el Ham-
vas István, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatója.
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A Paksi Atomerőmű az olcsó  
energia garanciája
Az atomenergia ma a biztonságos energiaellátás alappillére Magyarországon, és ez hosszú távon így marad – 
jelentette ki seszták miklós nemzeti fejlesztési miniszter, miután látogatást tett a Paksi Atomerőműben 2016. 
március 21-én.

Fotó: Bodajki Ákos 



Az atomerőművi blokkok építéséhez kötődő telephely-
vizsgálati és értékelési program az utolsó fázisában tart, 
az OAH előtt álló következő aktuális feladat a telephely-
engedély és a létesítési engedély iránti kérelmek elbírálására 
történő felkészülés, továbbá a fizikai védelmet megalapozó 
tervezési alapfenyegetettség meghatározása – tájékoztatat-
ta a jelenlévőket Ficthtinger Gyula főigazgató. Az MVM 
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. a megfelelő engedélyek 
birtokában végzi a telephely vizsgálatát és értékelését. Ar-
ról, hogy ezt az engedélyben foglaltaknak megfelelően vég-
zik-e, helyszíni ellenőrzéseken győződött meg a hatóság.  
Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes azt mondta, hogy az 
OAH 2015-ben összesen 826 helyszíni ellenőrzést hajtott 

végre, ezek zömét az atomerőműben és a radioaktívhulla-
dék-tárolókban. Ezek egyikénél sem tártak fel azonnali in-
tézkedésre okot adó hiányosságot. Hozzátette, hogy tovább 
csökkent az atomerőműben a jelentésköteles események 
száma: 2015-ben 18 ilyen eset volt, de egyik sem érte el a 
nemzetközi nukleáris eseményskála első szintjét. Az esemé-
nyek száma kedvezően alacsony és csökkenő tendenciát 
mutat – hangsúlyozta Hullán Szabolcs. Ficthtinger Gyula  
főigazgató elmondta: a kihívásokra létszámbővítéssel, fej-
lesztéssel igyekszik lépést tartani a hatóság A további 
szakember-utánpótlás érdekében ösztöndíjprogramot is 
indítanak. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon törvények 
és jogszabályok garantálják, hogy hivataluk a biztonsággal 
kapcsolatos döntéseit minden egyéb szempont elé he lyezve 
hozza meg. – Minden tevékenységünkben ez az alap elv nyil
vánul meg – hangsúlyozta a főigazgató.
Azt is elmondta, hogy 2015. december 11-én beérkezett 
hivatalukhoz a paksi 3. blokk üzemidő-hosszabbítására 
vonatkozó kérelem. A blokk engedélye 2016. december 
31-ig szól, a 4-es blokké egy évvel később jár le. A hatóság a 
paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítésében 
is érintett. Harminchárom kamra építését irányozták elő, 
most a 21-24. kamrák létesítése van napirenden, a létesí-
tési és építési engedélyt, illetve egyes berendezések gyártá-
si, szerelési engedélyét az OAH kiadta – hangzott el a saj-
tótájékoztatón. 

Vida Tünde
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Csökkent a jelentésköteles  
események száma
Az atomerőművi kapacitás-fenntartás előkészítése jelentős feladatokat ró a nukleáris hatóságra – hangzott el az 
országos Atomenergia Hivatal vezetőinek szokásos évnyitó sajtótájékoztatóján. 

Tucatnyi újságíróból álló küldöttség érkezett Paksra a DélAfrikai 
Köztársaságból, ahol új atomerőművi blokkok létesítését fontol
gatják. Az egyik opcionális szállító, a Roszatom, amely komplex 
csomagot ajánl, beleértve a szakemberképzést és egy kísérleti reak
tor építését. Az orosz atomenergetikai cég szervezésében ismer
kedett a magyar atomprogrammal a zsurnalisztákból álló csoport.  
Találkoztak Paks, valamint a TEIT vezetőivel, jártak az atom
erőműben és Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktívhulladéktáro
lóban. Egyikük, Warren Thompson azt mondta, meglepte az a  
nyitottság, amit Pakson és az atomerőműben tapasztalt. Az kül
önösen nagy élmény volt számukra, hogy bemehettek a működő 
blokk épületébe, a karbantartó gyakorló központban pedig egye
nesen a berendezések másába is bebújhattak. 

Vida Tünde

dél-afrikai újságírók látogattak az atomerőműbe
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Az idei évben is változatos programokkal készül az Atomenergetikai múzeum a látogatók számára. A tavaszi 
félévben a múzeumpedagógiai foglalkozások megújult formában folytatódnak: az óvodapedagógiai prog-
ram kibővült, a kihelyezett fizikaórákra pedig most már a középiskolásokat is várja az intézmény. 

A 4. évfordulót megünneplő rendezvényt követően a 
tervek szerint sor kerül annak a zongorának a múzeum-
ban való elhelyezésére is, amelyen Teller Ede játszott a 
főiskolán Mozart-szonátás kötetéből 1991-ben.
Első alkalommal rendezi majd meg a múzeum a Nuk-
leáris Vetélkedőt májusban, amely a már hagyománnyal  
rendelkező általános iskolai fizikaverseny megújított 
formája lesz. Részt vesz az intézmény olyan színvonalas  
országos programsorozatokban is, mint a Múzeumok Ma-
já lisa, a Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Feszti-

válja. A kültéri kiállítás is bővülni fog, lesz újra múzeumi  
tábor, a Múzeumtól-múzeumig vonattal rendezvényt  
pedig a sikerre való tekintettel újra megrendezik. A buda-
pesti Csodák Palotájával is folyik közös munka, már  
megtekinthető az a Mendocino- motor, amelyet kölcsön-
kapott a múzeum az együttműködés idejére. Az időszakos 
kiállítások, valamint számos egyedi program miatt is ér-
demes lesz az Atomenergetikai Múzeumba látogatni 
2016-ban.

Enyedi Bernadett

A 4. évfordulót megünneplő rendezvényt követően a 
tervek szerint sor kerül annak a zongorának a múzeum-
ban való elhelyezésére is, amelyen Teller Ede játszott a 
főiskolán Mozart-szonátás kötetéből 1991-ben.
Első alkalommal rendezi majd meg a múzeum a Nuk-
leáris Vetélkedőt májusban, amely a már hagyománn-
yal rendelkező általános iskolai fizikaverseny megújított 
formája lesz. Részt vesz az intézmény olyan színvonal-
as országos programsorozatokban is, mint a Múzeumok 
Majálisa, a Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesz-

tiválja. A kültéri kiállítás is bővülni fog, lesz újra múzeu-
mi tábor, a Múzeumtól-múzeumig vonattal rendezvé-
nyt pedig a sikerre való tekintettel újra megrendezik. 
A budapesti Csodák Palotájával is folyik közös mun-
ka, már megtekinthető az a Mendocino- motor, amely-
et kölcsönkapott a múzeum az együttműködés idejére. Az 
időszakos kiállítások, valamint számos egyedi program mi-
att is érdemes lesz az Atomenergetikai Múzeumba látogat-
ni 2016-ban.

Enyedi Bernadett

Új programok a múzeumban

Fotó: TLK

Solton ülésezett a JetA
Az mVm Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott, a miniszterelnökség által támogatott jövőnk energiája  
térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma 2016. március 30-án, solton tartotta soron következő ülését, ahol 
elfogadta idei költségvetési és kommunikációs tervét, a 2015 végén lezárt monitoring jelentését. 

Utóbbi szerint az alapítástól, 2011-től 2014-ig százhat-
vankilenc pályázatot támogatott az alapítvány, melyek  
zöme a múlt év végére lezárult. A függőben lévő projek-
tek nagy része az Európai Unió által is támogatott fejlesz-
tések, elszámolásuk ezért hosszadalmas. A kuratórium a 
működési költségek tételes átvizsgálása alapján javasolt reá-
lis költségcsökkentő intézkedéseket tudomásul vette, illetve 
jóváhagyta. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány hatodik esztendeje segíti a térség fejlesztését a Paksi 
Atomerőmű körzetében fekvő negyvenegy településén. Az 
alapító MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011-től 2014-ig, 
évente 500 millió forintot bocsátott az alapítvány rendel-

kezésére, 2015-ben pedig a Miniszterelnökséghez benyúj-
tott nyertes pályázatán keresztül jutott 750 millió forint-
nyi forráshoz. Dr. Kovács Antal, a kuratórium elnöke sze-
rint a sikeres pályázatok nyomán megvalósult fejlesztések 
a települések mindegyikén szemmel láthatóak. A munka-
szervezet által elvégzett feladatokról Appelshoffer Regina 
számolt be az ülésen. Elmondta, hogy az előző alkalom, 
azaz a 2015. novemberi ülés óta mind a nyolcvanhat nyer-
tes pályázóval megkötötték a támogatási szerződéseket, 
a vonatkozó beszerzéseket és beruházásokat az érintett 
önkormányzatok megkezdték, ezeket tizenkét hónapon 
belül be kell fejezniük.
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majális az erőműben – Nívódíjat 
kaptak a kiváló dolgozók

hirth Ferenc szerint  
nélkülözhetetlen az atomerőmű

Igazgatói nívódíjat kaptak az atomerőmű kiváló színvonalú munkát végző munkatársai a cég majálisán.

Az Atomerőmű SE Sporttelepén tar-
tott rendezvényen Hamvas István 
vezérigazgató és az adott szakterületek 
vezetői harmincnyolc kiváló dolgozó 
teljesítményét jutalmazta ily módon. 
Mint elmondta: tudományosan iga-
zolt tény, hogy jelentősen nő a telje-
sítmény, ha van motiváció. Márpe-
dig minden elismerés egyben mo-
tiváció is nemcsak annak, aki kapja,  

hanem a kollektívának is. – Én sze
mé lyesen nagyon örülök annak, ha 
kollégáinkat motiválhatjuk – fogal-
mazott.  A vezérigazgató szerint az 
övék egy jó közösség, amely jól üze-
melteti az atomerőművet. Ezt iga-
zolják az elmúlt év adatai, az elért re-
kordok. A kollektíva előtt álló fe-
ladatokkal kap csolatosan elmondta: 
május végén leállítják az egyes blok-

kot főjavításra, amit még két főjavítás 
követ idén. További kiemelt feladat a 
négyes blokk ra vonatkozó üzemidő-
hosszabbítási engedélykérelem elkészí-
tése, benyújtása. Szintén komoly ki-
hívás, hogy szakértelmükkel segítsék 
az új blokkok beruházását és örömmel 
vennék azt a kihívást is, ami a majda-
ni üzemeltetésüket jelenti.

Vida Tünde

Nagy várakozásokkal jöttem, amit hallottam és láttam meg
nyugtatott, mindenkinek el tudom mondani, hogy legyünk 
büszkék az atomerőművünkre – fogalmazott Hirt Ferenc 
országgyűlési képviselő az atomerőműben tett látogatása  
után. –Válaszokat kaptam a kérdéseimre, ezeket a minden
napokban, a parlamenti munkában, az emberekkel való 

találkozások során hasznosítani tudom majd – mondta. 
Miután Hamvas Istvántól, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatójától részletes tájékoztatást kapott az 
eredményekről, tervekről, feladatokról. A 3-4. blokk épü-
le tében kialakított látogatófolyosón azt hangsúlyozta, hogy  
szerinte az atomerőmű nélkülözhetetlen, nincsen alter-
natívája, mivel megbízhatóan, versenyképes áron, folyama-
tosan képes nagy mennyiségű áram előállítására mindezt 
úgy, hogy nem szennyezi a környezetét. Ugyanakkor – 
mint rámutatott – sok a tévhit az atomenergiával kapcso-
latban, amelyek eloszlatása azért is fontos, mert küszöbön 
áll az új blokkok építése, amiről a képviselő úgy fogalma-
zott: „magam is és az egész parlamenti frakció azon dolgozik, 
hogy megvalósuljon”.

Vida Tünde
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PAKS II.

Az eseményt Dr. Németh Tamás, 
az MTA rendes tagja, a Környezet-
tudományi Elnöki Bizottság elnöke 
nyitotta meg, majd a konferencia 
levezető elnöke, Dr. Aszódi Attila 
kormánybiztos tartott előadást az új 
blokkok engedélyezési rendszeréről 
és tudományos felügyeletéről. Hang-
súlyozta, hogy az új blokkok telephe-
lyének vizsgálata során figyelem-
be vettek minden olyan lehetséges 
emberi és külső, természeti eredetű 
veszélyeztető tényezőt, amely hatással 
lehet a nukleáris biztonságra. Ezek-
re a tervezés során nagy hangsúlyt  
fektetnek. A kormánybiztos arról 
is beszélt, hogy a létesítési engedély 
benyújtásához szükséges környezet-
védelmi engedélyezés jelenleg is tart, 
a telephely alkalmasságának megál-
lapításához szükséges telephelyvizs-
gálatok szintén zajlanak. A nukleáris 
biztonság kapcsán kiemelte, hogy 
a tervezésnél a kis valószínűséggel 
bekövetkező, extrém eseteket is fi-
gyelembe veszik, és olyan biztonsági 
rendszert alkalmaznak, amely képes 
kezelni komplex üzemzavarokat is. 
A Paksi Atomerőmű teljesítményé-
nek fenntartásáért felelős kormány-
biztos összefoglalója után további 
szakmai előadások következtek.
Dr. Katona Tamás, az MTA dokto-
ra a telephelyvizsgálatra vonatkozó 
nukleáris biztonsági és tudományos 
követelményekről beszélt. Prezentá-
ciójában külön kiemelte, hogy a kül-
földi példákkal összevetve is szigorú-
ak a hazai biztonsági előírások. 
Dr. Chikán Géza a telephely föld-
tani jellemzését mutatta be az 
érdeklődőknek. Részletesen beszá-
molt a zajló kutatófúrásokról, és a 
fúrómagminták értékeléséről. 

Dr. Horváth Ferenc, az MTA dok-
tora „Geodinamikai-tektonikai szin-
tézis” címmel tartott előadást, mely-
ben beszélt többek között a Kárpát- 
medence és környezete fő tektonikai  
folyamatairól. Ismertette a legkor-
szerűbb 3D szeizmikus méréseket, 
illetve a GPS alapú horizontális és  
vertikális mozgásvizsgálatot. 
Dr. Tóth László szeizmológus a  
földrengésveszély meghatározásának 
módszertanáról tájékoztatta a hall-
gatóságot, valamint bemutatta azt 
a mikroszeizmikus mérőhálózatot, 
ami a paksi telephely szűkebb és 
tágabb környezetének szeizmikus  
eseményeit hivatott érzékelni. Pre-
zentációja végén kiemelte, hogy a 
mindenkori aktuális földmozgások-
kal kapcsolatos adatok megtalálhatók 
a www.foldrenges.hu weboldalon 
(itt nyomon követhetők egyébként  
azoknak a mérőállomásoknak az 
adatai is, amelyek érzékelték a már-
cius eleji indonéziai földrengést is). 
Dr. Nagy László a geotechnikai 
jellemzőkről, míg Mező Gyula a víz-
földtani vizsgálatokról és hidrodi-
namikai elemzésekről beszélt. 
Bihari Zita, az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat osztályvezetője a mete-
orológiai körülményeket és veszélye-
ket ismertette. Prezentációjában ki-
tért az éghajlati elemzésre, a mikro- 
és mezoklíma vizsgálatára, valamint 
a klímamodellezésre is. 
Dr. Galambos István hidrológiai 
jellemzésében a nagyvíz és kisvíz, a 
vízhőmérséklet és a rendkívüli ese-
tek vizsgálatáról volt szó. 
Kelemen István előadása az antropo-
gén és technogén veszélyekről szólt.
A szakmai előadások után a felme-
rült kérdések megválaszolásával 
zárult a rendezvény.

Konferenciát tartottak a Paks II. telep -
helyvizsgálatának eredményeiről

A telephelyvizsgálat részeként készült el az 
a nagy érzékenységű mérőhálózat, ami az 
egészen kicsi, telephely körüli földrengések 
észlelésére is alkalmas. A rendszer március 
2-án jól láthatóan kimutatta a Magyaror-
szágtól több ezer kilométerre történt indo-
néziai földrengést is.

A mérőhálózat részeként 2016 elején 5 
úgynevezett mikroszeizmikus mérőállomást 
helyeztek üzembe az új blokkok tervezett 
telephelyének 30 km-es körzetében. Ezek 
Előszálláson, Akasztón, Császártöltésen, 
Kö les den és Pusztahencsén találhatók. 
A foldrenges.hu főoldalán fellelhető térké-
pen ezeknek az új mérőállomásoknak az ada-
tai a PKB1, PKB2, PKB3, PKB4 és PKB5 
jelű pontokra kattintva érhetők el. Az ábra 
azt a képet mutatja, amelyet az előszállási ál-
lomás rögzített március 2-án. A kiugró érté-
kek az indonéziai földrengés nyomai.

A pusztahencsei szeizmikus mérőállomás 
Fotó: MVM Paks II. Zrt.

Az indonéziai földrengés nyomai  
az előszállási mérőállomás adatsorán  

Forrás: foldrenges.hu

Folytatás az  1. oldalról 
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„együtt és nem egymással versengve” 
A tavalyinál magasabb támogatási összeget ígért a paksi térség számára Lázár jános a Paksi társadalmi 
tanács január közepén, Pakson tartott ülésén. erről a miniszterelnökség közleményben számolt be. 

A korábbi vezető Szabó Ágota, valamint Endrei Kata
lin vezeti a következő három évben elnöktárselnöki 
minőségben a szervezetet, amelynek vezetőségében 
Pakson Kiss G. Ludmilla, Budapesten Radnóti Katalin 

dolgozik, a titkári teendőket pedig továbbra is Gyarma
thy Katalin látja el. Minderről a Magyar Nukleáris Tár
saság szakcsoportjaként működő szervezet Pakson 
tartott ülésén született döntés, ahol Szabó Ágota beszá
molt az előző évben végzett munkáról.
Értékelése sze rint tartalmas év volt a tavalyi, sok prog
ramot szerve zett a WIN Magyarország annak érdeké
ben, hogy bővítse a nukleáris energia felhasználásával 
kapcsolatos ismereteket. Endrei Katalin elmondta: 
szeretné növelni a WIN ismertségét és elismertsé
gét a kommunikációs és protokoll területen szerzett 
tudásával, tapasztalatával. Mint elmondta: mindenki 
számára érthetővé és közelállóvá kell tenni az atome
nergiát. Olyan pozitívummá kell válnia, amivel szíve
sen azonosulnak gondolatilag az emberek – emelte ki 
a szervezet elnöktárselnöke.

Vida Tünde

mindenki számára érthetővé kell tenni 
az atomenergiát
Kettős irányítás alatt folytatja munkáját a Magyar Nukleáris Társaság „női tagozata”, a nukleáris iparban  
dolgozó nők alkotta WIN (Women in Nuclear) Magyarország. 

Arról viszont már a tanács társelnöke, 
Süli János paksi polgármester adott 
tájékoztatást, hogy idén kialakítják 
a Paksi Társadalmi Tanács formális 
működési rendjét, létrehoznak egy 
ötfős munkaszervezetet, összegzik a ta-
nácshoz tartozó negyvenegy település  
fejlesztési elképzeléseit. Az előző évet 
eredményesnek értékelték, a térség 
települései a Jövőnk Energiája Tér-
ségfejlesztési Alapítványon keresztül 
750 millió forint fejlesztési forráshoz 
jutottak pályázati úton. A korábbi 
500-ról 600 millióra emelt forrást a 
pályázatok beérkezése után toldotta 
meg a kormányzat újabb 150 millió 
forinttal, hogy egyetlen jogos igény se 
marad jon kielégítetlen. 
Lázár János, aki szintén társelnöke a 
tanácsnak, a támogatásra vonatkozó 
terveik mellett részletesen beszélt a 
brüsszeli eljárásokról. A Miniszterel-
nökséget vezető miniszter megnyug-

tatta a településvezetőket: a Paks II. 
projekt mindenben az előzetes ütem-
tervnek megfelelően halad. – Az unió 
sem vitatja, hogy szükség van új blok-
kokra Pakson, mivel az uniós ener-
giapolitika része a nukleáris kapacitás-
fenntartás. Brüsszellel kereskedelem-
politikai jellegű vitája van a magyar 
kormánynak, amely azonban nem 
veszélyezteti és nem késlelteti a Paks 
II. projekt megvalósítását – fogalma-
zott Lázár János. 
Süli János mindehhez hozzáfűzte, 
nem szokatlan eljárásról van szó, más 
– például angol és finn – erőműveknél, 
illetve több ügyben is folytak, foly-
nak ilyen vizsgálatok. Szavai szerint, 
Lázár János pozitív döntésre számít. 
A Paks II. projektről egyébként Bán 
Tamástól, az MVM Paks II. Zrt. ve-
zér igazgatójától tudtak meg többet a 
térség polgármesterei. Nagy Róbert a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  

vezérigazgatója pedig arról adott 
tájékoztatást, hogy a Kalocsa-Paks 
híd tervezésére kiírt tenderre több 
érvényes ajánlat is érkezett, a döntés 
napokon belül megszületik, szeretnék 
már idén megszerezni az építési enge-
délyt. 
– Együtt és nem egymással versengve kell 
felkészülni a küszöbön álló feladatra. 
Fontos, hogy a fejlesztések hosszú távon  
fenntarthatóak legyenek – mondta a 
térség felkészítéséről Süli János. Szavai 
szerint, arról még nem kaptak tájékoz-
tatást, hogy a fejlesztési forrásokat 
honnan és milyen módon kapják 
meg a települések, de szerinte a pá-
lyázati rendszer mellett szükség lenne 
arra, hogy az illetékes tárcák által 
koordinált, jól tervezett beruházások 
valósuljanak meg.

Vida Tünde
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„Nem szabad veszni hagyni a hazai 
nukleáris tudásbázist”
Bekapcsolódott a Paks II. beruházás kapcsán zajló, február 12-én záruló brüsszeli konzultációba Paks városa, 
a teIt, valamint a magyar Atomfórum egyesület. mindhárom szervezet levélben juttatta el a két paksi blokk 
megépítése mellett felsorakoztatott érveit az európai Bizottságnak.

Mi, és ezt Paks város vezetőjeként, Paks 
város lakossága nevében mondom, már 
többször kinyilvánítottuk, hogy az 
erőművi kapacitás fenntartását támo
gatjuk. Szeretnénk felhívni a figyelmet, 
ha ez a folyamat húzódik, az nehezíti a 
városi döntéshozók, a vállalkozók hely

zetét és plusz terheket ró ránk – kezd-
te az érvek sorát Süli János polgárm-
ester a Faddon tartott sajtótájékoz-
tatón. Emlékeztetett rá: a négy pak
si blokkot együttvéve közel száz reak
torévnyi tapasztalat halmozódott fel. 
Ezalatt semmilyen negatív környezeti 
hatása nem volt az erőműnek, gaz
daságilag pedig egyértelmű előnyt jelent. 
Ez a legolcsóbb termelő egység, a hazai  
termelés több mint ötven százalékát ad
ja, a rezsicsökkentés egyik alapja, hogy 
Paks hosszútávon üzemeljen. A két új 
blokk is egyértelműen a lehető legolcsóbb 
megoldást fogja biztosítani az ország la
kosságának – hangsúlyozta Süli János.
Az atomerőmű környezetében fekvő 
tizenhárom település alkotta Társadal-
mi Ellenőrző Információs és Település-
fejlesztési Társulás (TEIT), amelynek 
faddi kihelyezett ülése adta az apropót 
a közös sajtótájékoztatónak, szintén 

hitet tett a kapacitás fenntartás mel-
lett. Dr. Bálint József, a társulás elnöke 
elmondta: a társulás 1992-es alakulás 
óta felhalmozódott tudásuk, tapaszta-
lataik birtokában egyértelműen kiáll-
nak a Paks II. beruházás mellett. A 
paksi atomerőművel jó a munkakap-
csolat, a négy meglévő blokk üze-
meltetési tapasztalatai kedvezőek, 
a nukleáris energia környezetbarát, 
az erőmű működése egyértelműen 
előnyt jelent a térségben élők számára. 
Lenkei István, a Magyar Atomfórum 
Egyesület (MAE) elnöke mindehhez 
hozzátette, hogy a hazai nukleáris tu-
dásbázis elismert, nem szabad veszni  
hagyni. A szakma várja, készül a beru-
házásra. – Biztos vagyok abban, hogy 
minden bürokratikus akadályt el lehet 
hárítani – fogalmazott Lenkei. 

Vida Tünde

tudtA-e
hogy ...
a brazil dió (Bertholletia excelsa), vagy más néven 
amazonmandula a világon a legsugárzóbb ter-
més? A paradiónak is nevezett növény termése 
viszonylag sok kalciumot, káliumot, magnéziu-
mot, vasat, foszfort és szelént tartalmaz. ez utóbbi 
nélkülözhetetlen számos idegi működéshez, 
fontos szabadgyökfogó, hangulatjavító, szellemi 
teljesítményt fokozó hatása is ismert. egyetlen 
héjatlan brazil dió 12-25 mikrogramm, egy héjas 
akár 100 mikrogramm szelént is tartalmazhat, így 
1-2 szem elfogyasztásával a felnőtt napi szükséglet 
fedezhető. magas rádiumtartalma miatt sokat 
semmi esetre sem érdemes fogyasztani belőle.
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Parlamenti bizottság jöhet létre 
a Paksi Atomerőmű blokkjaival 
kapcsolatos előkészítő munkák, 
valamint megvalósítás folyamatos 
nyomon követésére. A grémium 
létrehozását többször szorgalmaz
ta az Országgyűlés gazdasági bi
zottságának ülésén Heringes Anita 
szocialista képviselő. Árpilis köze
pén Lázár Jánoshoz intézett kér

dést a témában, a Miniszterelnök
séget vezető miniszter pedig azt 
mondta, hogy az Európai Bizottság
gal folytatott egyeztetés lezárulta 
után tűzzék napirendre ismét az 
ötpárti bizottság létrehozását, amit 
a kormány is támogatni fog. 
Heringes Anita azzal indokolta 
javaslatát, hogy rendkívül alapos 
és széles körű vizsgálatra, folyama

tos felügyeletre van szükség és 
transzparenciát kell biztosítani eb
ben a térség jövőjét jelentősen be
folyásoló kérdésben. Lázár János 
azt mondta, az Európai Bizottsággal 
konstruktív egyeztetésben vannak, 
s arra számít, hogy június végéig 
lezárul az egyeztetés.

Vida Tünde

Vizsgálatot, felügyeletet, transzparenciát 
szeretnének a jövőt befolyásoló kérdésben

gyors ütemben bővül a tároló
egy éve egy óriás fehér sátor alatt az alapozó munka folyt Pakson, a kiégett kazetták átmeneti tárolójában, 
ma már toronydarut láthatunk a felhúzott, közel tíz emelet magas betonfalak között. Decemberben pedig el 
is készül a létesítmény legújabb, négy egységből álló kamramodulja. 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tárolójába a Paksi  
Atomerőmű pihentető medencéiből kerülnek a kiégett 
üzem anyag-kazetták, további 50 évre. A modulokból, azaz 
a 4-5 kamrát magukba foglaló épültegységekből álló tároló 
aszerint bővül, hogy mennyi kiégett fűtőelem keletkezik az 
erőmű blokkjaiban az üzemeltetés során.
A modulokban az üzemanyag-kazetták betonfalakkal körül-
vett kamrákban, egyenként, a függőleges helyzetű, herme-
tikusan zárt tárolócsövekben helyezkednek el. (A beton  
biztosítja a sugárzás elleni legfőbb fizikai gátat). A zárt 
acélcsövekben a kazettákat nitrogéngáz veszi körül. A 
tárolócsövek körül a hűtőlevegő szabadon áramlik, így a 
kamrákban termelődő hő a természetes huzathatás révén 
távozik, folyamatos hűtést biztosítva. Ennek a sokrétű, biz-
tonságos rendszernek az építése komoly műszaki tudást, 
pontos tervezést és kivitelezést igényel. 

Az eddig kialakított húsz kamra mellett 2014 októberében 
kezdték az új modul építését. A szükséges munkaterület ki-
alakítása után speciális, több rétegű vasbeton alap készítése 
kezdődött meg, a talajnedvesség elleni szigetelés céljából. 
Ekkor húzták fel a fent említett védősátrat, hogy a további 
szigetelési munkákat, a szigetelést védő betonréteg készí-
tését, illetve az alaplemez szerelési munkáit ne zavarják az 
időjárási körülmények. Tavaly tavasszal megkezdődött a 
másfél méter vastag alaplemez, illetve a kamrák falainak 
építése.
Mindeközben az üzemeltetés a megszokott módon, bizton-
ságosan folyt, a meglévő kamrákba rendszeresen érkeztek 
tárolásra a kiégett fűtőelemek. Az építmény vasbeton szer-
kezete ősszel készült el, és a betöltő fedélzetek elhelyezését 
követően a betöltő csarnok acélszerkezetének főtartóit és 
merevítéseit is elkezdték szerelni. Az év végén, az enyhe 
időjárásnak köszönhetően, elkészülhetett a betöltő csarnok 
tetőburkolata. Ezalatt a szellőzőkürtő építése folyama tosan 
zajlott. Közben a helyszíni gépésztechnológiai munkák 
is elindultak: a tárolócsöveket rögzítő és alátámasztó 

„tüskéslemezek” beállítása, rögzítése és aláöntése elkészült, 
illetve az átrakógép sínpálya alátétlemezeinek elhelyezését 
és beállítását is végrehajtották. A kamránkénti 527 darab 
tárolócső – amibe a kiégett kazetták kerülnek – beépítése  
jelenleg is folyamatban van.Az új modul területén a meg-
lévő technológiai rendszerek bővítését követően ez év végén  
megkezdődik annak üzembe helyezése. Mire a meglévő, 
még üres kamrák megtelnek, a négy új üzemeltetése meg-
kezdődhet, a szigorú szabályok előírta hatósági engedélye-
zési eljárásokat követően.
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hivatalos lakossági tájékoztatókat 
tartott az rhK Kft.

több magas rangú látogatót is  
fogadott a KKÁt

„A radioaktívhulladéktárolók működé
sével érintett településeken élők tájékoz
tatása nem csak törvénybe foglalt fela
datunk, de a Társaság alapvető hitval
lását is hűen tükrözi”– hangsúlyozta  
dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyve-
zető igazgatója a telephelyek környe -
zetében februárban tartott lakossági  
fórumokon. Az Atomtörvényben elő-

írt információs kötelezettségének ele-
get téve a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 
(RHK Kft.) februárban nemcsak a 
tárolók térségében, hanem a nyugat- 
mecseki kutatások körzetében is meg-
tartotta év eleji beszámolóját, az 
érintett területek képviselőinek rész-
vételével. A Társaság meghívására pak-

si kirendeltségén is megjelentek a pol-
gármesterek, hogy a Kiégett Kazetták 
Átmeneti Tárolójával (KKÁT) kap-
csolatos tájékoztatást megkapják.
Első előadóként mindenütt az ügy-
vezető igazgató mutatta be az egy-
be  gyűlteknek a Társaság előző évben  
végzett munkáját, az üzemeltetés és  
a beruházás terén elért eredménye-
ket. Ezt követően a vezető beosztású 
kollégák részletesen szóltak a szakte-
rületükön zajló tevékenységről, felvá-
zolva a kezdeteket és a terveket is. 
Végezetül a vendégek kérdeztek. Ál-
talában az RHK Kft. működésének 
a térség életére gyakorolt hatása érde-
kelte őket.
Az előzetes tervek szerint a negyed-
évente esedékes lakossági fórumot 
májusban is megtartották, így garan-
tálva, hogy a lakosság naprakész in-
formációkhoz juthasson az őket is 
érintő, aktuális történésekről.

A hónap végén az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 
munkatársai vettek részt egy háromnapos képzésen. Már-
ciusban az OAH kérésének eleget téve a Nemzetközi  
Atomenergia Ügynökség vendégét, Sergii Iegan, ukrán 
szakembert fogadták. Április hónap rangos látogatója volt 
Dán Károly, Magyarország Bécsbe akkreditált ENSZ-
nagykövete, aki már másodszor látogatott el az RHK Kft. 
paksi telephelyére, ám ezúttal népes ENSZ-delegációval 
együtt érkezett. A vendégek közt volt Ausztrália, Kenya, 
India, Indonézia, Japán nagykövete, hogy csak a legtávo-
labbi országok képviselőit említsük. 
A programok az RHK Kft. tevékenységét és a kiégett 
fűtőelemek kezelését bemutató előadásokat is magukban 
foglalták, amelyeket telephely-látogatás követett. 

Nem volt hiány érdeklődőkben a kiégett kazetták átmeneti tárolójában (kkát). február elején miroslav 
obert, a szlovák gazdasági minisztérium államtitkára két napos szakmai programon ismerkedett a magyar 
radioaktívhulladék-kezelés gyakorlatával. 
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A jövő szakemberei hallgatták az 
rhK Kft.-t

„Tehetünke valamit a jövőnkért?” – tette föl a kérdést a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) szakembere a 
paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) rend-
hagyó fizikaóráján, amelyet idén is a „Játékos atomfizika” 
elnevezésű tanulmányi verseny keretében tartottak meg. 
Dr. Benedek Kálmán, a hulladékkezelő társaság stratégiai  
és műszaki igazgatóságának munkatársa a több mint száz tanu-
ló előtt megtartott prezentációjában azt a témát feszegette,  
hogy a múlt történései hogyan hatnak mindennapjainkra,  
és mit tanulhatunk ebből – mindezt a nukleáris ener gia  
békés és katonai célú felhasználásának okain és következ-
ményein keresztül bemutatva. Az iskola és az RHK Kft.  
évek óta kiváló kapcsolatot ápol, így a diákok által igen ked-
velt vetélkedő támogatójaként, a cég minden évben igyekszik 
egy izgalmas előadással is hozzájárulni a jövő mérnökeinek 
minél szélesebb körű ismereteihez.
Dr. Benedek Kálmán témaválasztása nem volt véletlen, a 
szakember személyes tapasztalatokat is szerzett észak-amerikai 
kutatásai során az egykori atombomba-kísérletek helyszínén, 
és bemutatta a katonai felhasználás káros következményeit. 
Előadása második részében már a nukleáris ipar barátságo sabb 
arca is szóba került, amikor a hazánkban is fontos szerepet 
betöltő atomerőművi villamosenergia-termelés következmé-

nyeinek szakszerű kezelésére is kitért a szakember. A Magyar-
országon is kutatási stádiumban lévő, a nagy aktivitású hul-
ladék végleges elhelyezésének lehetőségét vizsgáló koncepció 
kapcsán elhangzott, hogy az agyagos kőzetek – így a Nyugat- 
Mecsekben vizsgált aleurolit is – igen jó vízzáró tulajdonság-
gal rendelkeznek, köszönhetően szerkezetüknek. Ez pedig 
fontos szempont, ha az a cél, hogy az ott elhelyezett hulla-
dék semmilyen módon ne érintkezzen a természettel, a felszín 
alatt futó vizekkel. Az előadó a rendhagyó fizikaórát azzal a 
gondolat tal zárta, amit a társaság már sokszor hangoztatott: 
nem lehet a jövő generációira hagyni a ma megtermelt villam-
os ener gia „melléktermékeit”, ennek kezeléséről azoknak kell 
gondoskodniuk, akik az erőműben megtermelt áram előnyeit 
élvezik.
A sikeres előadást követő napokban a „Játékos atomfizika” 
tanulmányi verseny idei végeredménye is megszületett. A 
14 csapattal induló viadal győztese a 12. c osztály, Nuclear 
Tomahawks nevű formációja lett, akik a „PAX” nevű virtuá-
lis atomerőmű-üzemeltető számítógépes programmal is kiváló 
eredményeket értek el, bizonyítva hogy az itt élő diákok tény-
leg széleskörű energetikai ismeretekkel rendelkeznek már 
fiatalon. A díjátadón természetesen az RHK Kft. is jelen volt.

Az Európai Bizottság megfelelő jogi és pénzü
gyi garanciák mellett kész megállapodni a paksi 
atomerőműbővítési beruházás megvalósításáról 
– értékelte május elején Brüsszelben folytatott tár
gyalásait Lázár János. A tárcavezető elmondta: a  
paksi beruházással kapcsolatos három brüsszeli 
eljárás egyike, amely a műszaki adatokra vonatkozó 
titkosítást érintette, lezárult. 
Maradt még két témakör, amelyben vizsgálatot folytat 
Brüsszel. Az egyik eljárásban a tiltott állami támoga

tás kérdését vizsgálják, a másikban pedig azt, hogy 
Magyarország megállapodhatotte Oroszországgal a  
beruházásról, ahelyett, hogy piaci versenyt hirde
tett volna. Dr. Aszódi Attila kormánybiztos azt mond
ta, nagyon intenzív egyeztetések folynak, mindkét 
témakörben megválaszolták a bizottság kérdéseit. 
Emlékeztetett rá, hogy Lázár János miniszter jelez
te, várhatóan az év közepén ezek a vizsgálatok is 
lezárulnak.

Vida Tünde

három eljárásból egy már lezárult
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