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Az atomerőmű jelenlegi blokkjai és környezetük

Radioaktívhulladékkezelés biztonságosan
Egy munka sikerességét meghatá
rozza a felkészülésre fordított idő,
a tervezés alapossága is. Egy olyan
felelősségteljes tevékenységet végző
vállalat esetében, mint a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. az egyes
projektek megvalósulásának előké
szítésére sokszor évek kellenek. A
komoly szakmai munka eredményeként az RHK Kft. és három telep
helye nemzetközi elismertségnek
örvend. Ebben a cikkben a létesítmények vezetőit kérdeztük, milyen
feladatok várnak rájuk idén.
folyt. 2. old.

RHK

Radioaktívhulladék-kezelés
biztonságosan

Folytatás az 1. oldalról

A KKÁT keresztmetszeti képe a levegő áramlással

A paksi atomerőmű szomszédságában
található Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának vezetője, Tóth Róbert
hangsúlyozta, hogy idén is a kiégett
fűtőelemek problémamentes betárolása, és a már ott lévő több mint 8700
kazetta biztonsága a legfontosabb.
2017-ben 300 darab elhasznált üzemanyag-kazetta átszállítását és el
helyezését tervezzük. A biztonságos
üzemelés szempontjából kiemelt szere
pe van a gépész-, villamos- és irányítás
technikai, illetve mérési rendszerek,
rendszerelemek karbantartási munká
latainak. A biztonság szempontjából
ugyancsak fontos, hogy az emelő berendezések rendszeres vizsgálatát,
karbantartását és a teherpróbát idén
is több ízben elvégezzük, miként a
tároló csövek korróziós vizsgálatát
is. Munkánkat a hazai és külföldi
szakhatóságok idén is többször ellen
őrzik majd.
A Társaság nemzetközi hírű telep
helye, a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) az atom
erőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékának végleges elhelye
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zésére szolgál. Az idei feladatokról
Bertalan Csaba, az NRHT fióktelepvezetője beszélt.
Idén az első kamra feltöltését, majd
lezárását, illetve a második kamra tel
jes kiépítését kell elvégeznünk. Május
közepéig 50 monolitblokkot szállítunk még le a föld alatti tárolóba, ami
így 537 konténerrel tele lesz. A máso
dik felszín alatti tárolótér már egy
másfajta hulladékcsomag fogadására
készül – ezt a munkát júliusra szeretnénk befejezni. Az új tárolási elképzelések szerint megnő a kamrák hely
kihasználtsága, gazdaságosabb lesz a
tárolás. Mostantól nem a konténerek
készülnek vasbetonból, hanem a kamra falazata. Az egész hulladékkezelés és
tárolás más lesz, a megszokott magas
szintű biztonság fenntartásával. Ehhez
meg kell szereznünk az üzemeltetési
engedélyt, új eszközök (például új
szállítókonténer) beszerzése, illetve
a daru, a föld alatti szállító jármű
átalakítása is szükséges. Közben a
második kamra betonmedencéjének
kiépítését is befejezzük, és persze a
tároló működése is folyamatos lesz.

Hák Viktor, az intézményi eredetű
hulladékokat kezelő és tároló püspökszilágyi létesítmény, az RHFT veze
tője, arról számolt be lapunknak, hogy
a tavaly befejeződött rekonstrukciós
munkák nyomán idén elindul a tavaly
beszállított hulladék kezelése is.
Az üzemi épület légtechnikai rendsze
rének teljes felújítását most tavasszal
fejezzük be, és az elöregedett villamos
rendszer rekonstrukcióját is folytatnunk kell. Beszereztünk egy új, nagyobb teherbírású targoncát, tartalék
sugárzásmérő műszereket, illetve egy
környezeti sugárzásmérő állomást is.
Megújult a telephely telefonhálózata,
és új készülékekkel bővült a belső
rádiórendszer is. Mindezeket a fejlesz
téseket a hamarosan induló bizton
ságnövelő program előkészítésére vé
geztük. Bár a rekonstrukciós munkák
alatt a hulladékkezelési tevékenység
szünetelt, a radioaktív hulladékok
beszállítása, átmeneti tárolása folya
matos volt. 2017 áprilisától, a lég
technikai rekonstrukció befejezését
követően, újraindul a hulladékkezelés,
a felügyelő hatósággal egyeztetett
ütemterv alapján. Várhatóan lakossági ellenőrző csoportokat is fogadunk
majd.
Röviden szólnunk kell arról is, hogy
lezárult a Nyugat-Mecsekben a földtani kutatások egy szakasza, amit azért
folytat a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft., hogy a bodai agyagkőben
megtalálja a legalkalmasabb területet a
kiégett fűtőelemek és a nagyaktivitású
radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésére. A legutóbbi vizsgálatok
előzetes értékelése igazolta, hogy ez
a kőzet, kiváló vízzáró tulajdonságai
mellett igen stabil is. Az idei év feladata, hogy az eddigi kutatásokról
a szakemberek részletes zárójelentést
készítsenek.

TEIT

TEIT-találkozó Balatonfüreden
Balatonfüreden találkozott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetőivel a Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társulás (TEIT) polgármesteri grémiuma. A szokásos évindító találkozóra az új év
első hétvégéjén került sor. A megbeszélésnek, a hagyományoknak megfelelően, idén is a Balatonfüredi
Rekreációs Központ adott otthont.
A találkozón Hamvas István vezérigaz
gató a Paksi Atomerőmű 2016. évéről,
valamint a vállalat terveiről, az előttük
álló legfontosabb jövőbeli feladatok
ról tájékoztatta a polgármestereket. A
beszámolót megelőzően a települések
elöljárói is értékelték az elmúlt év
ese
ményeit és kiemelték, hogy legfontosabb feladatukat teljesítették:
a Paksi Atomerőmű elfogadottságát
erősítették a lakosság körében. Kijelentették, hogy a munkát a jövőben
is folytatni szeretnék.
A TEIT és az atomerőmű kölcsönös
együttműködéséről dr. Kovács Antal,
az atomerőmű kommunikációs igazgatója szólt a találkozón, majd „Innovációk az atomerőműben” címmel
előadást tartott a 15 hónapos Üzeme
lési Ciklus Bevezetés Végrehajtási Kiemelt Projekt vezetője, Czibula Mihály.

Fotó: Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna

Dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere, a TEIT elnöke zárásként
arról beszélt, hogy az eddigi jól bevált
módszereket alkalmazva ezután is
színvonalasan, nemzetközi szinten is

példát mutatva kíván működni a Társulás, ugyanakkor ennek fejlesztésén
továbbra is közösen munkálkodnak
majd.
Kanczler-Thuróczy Zsuzsanna

Tudta-e
hogy ...
a Gellért és a Rudas fürdők vizében –
a budai gyógyforrásokban jelenlévő kalciumon,
magnéziumon, hidrokarbonáton túl –
a radon is megtalálható? A rádiumionnak,
radonnak amellett, hogy fokozzák a belső
elválasztású mirigyek működését és az
anyagcserét is, fájdalomcsillapító hatása van,
így ezek a források különösen a krónikus
ízületi, kopásos fájdalmakkal küzdők számára
előnyösek. Magyarországon radonos víz található még Hévízen, Miskolctapolcán és Egerben.
A rádiumiont, radon-gázt tartalmazó gyógyvizeket többféle módon, fürdő, belégzés és ivókúra
formájában is hatásosan alkalmazzák.
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Dunapataj, Györköny, Madocsa
– kiterjeszti működését a TEIT
Az atomerőmű körüli lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében partneri megállapodást kötött a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) Madocsával, Györkönnyel és
Dunapatajjal. Az erről szóló szerződést Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában írták alá.

Fotó: Vida Tünde

A megállapodás szerint a TEIT kiter
jeszti működését a három partnertele
pülésre, amelyek külön szerződés keretében, a feladatok finanszírozására, illetve fejlesztésre fordítható támogatás
hoz is jutnak a társuláson keresztül.
Mint Dr. Bálint József elnöktől megtudtuk, a társulásnak 2018-ig szóló
szerződése van a paksi atomerőművel,
amelynek tevékenységét, illetve az
ahhoz kapcsolódó tájékoztató és információs feladatokat érinti a partneri
megállapodás.
– Kerestünk egy jogi megoldást, ami
lehetővé teszi, hogy ez a három település
a paksi atomerőművel kapcsolatos tevé
kenység részese legyen – fogalmazott a
TEIT elnöke.
Az egyezség értelmében a társulás ve
zetői szükség szerint, de legalább félé
vente találkoznak a partner községek
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polgármestereivel, tájékoztatást adnak
az aktualitásokról és a tervekről. A jö
vőben Madocsára, Györkönybe és Du
napatajra is eljuttatják majd a TEIT
hírlevelét, egyéb bemutató anyagait,
amelyek terjesztését segítik az önkor
mányzatok. A társulás kiemelt kö
zös
ségi programjaira, így az évente
ismétlődő TEIT Napra meghívást
kapnak a partnertelepülések önkor
mányzati küldöttségei is. A szervezet
igény szerint segíteni fogja, hogy az
atomerőművel, környezetének ellen
őrzésével kapcsolatos információkhoz
is hozzáférjen a három település ön
kormányzata. Az ő feladatuk, hogy a
kapott információkat a helyben szo
kásos szervezési rendszerben továbbad
ják a lakosságnak, illetve az ott élők
véleményét, kérdéseit eljuttassák a
TEIT-hez. A megállapodás keretében

szervezett rendezvényekhez szükséges
létesítményeket és eszközöket az önkor
mányzatok térítésmentesen biztosítják,
illetve a településeikről csoportos tá
jékozódó látogatásokat szerveznek az
atomerőműbe és a bátaapáti tárolóba,
ehhez pedig igénybe vehetik a TEIT
tapasztalatait és kapcsolatrendszerét.
Madocsa, Györköny, Dunapataj, annak ellenére, hogy közigazgatási terü
letük beleesik az atomerőmű körüli
12 km-es körbe, különböző okok mi
att nem csatlakozott 1992-ben, alaku
lásakor, a TEIT-hez. Régi igény, hogy
részesüljenek a társulás szer
ződései
által biztosított tájékoztatási lehető
ségekből, előnyökből, és részt vegye
nek a feladatokban. A faluvezetők fontos lépésnek ítélték a mostani megállapodást, amellyel – mint fogalmaztak –
a TEIT „előszobájába” kerültek.

TEIT

Gelencsérné Tolnai Klára, Madocsa
polgármestere elmondta, huszonöt
éve dolgoznak azon, hogy egy rossz
döntést helyre tudjanak hozni. – Most
talán tettünk egy fontos lépést – jegyezte meg, hozzátéve, mindig nagyon jó
kapcsolatuk volt az atomerőművel, ezt
igyekeztek megőrizni, most pedig azt
remélik, szorosabbra fűzhetik a vi
szonyt. Braun Zoltán, Györköny polgármestere arról beszélt, hogy tőlük is
sokan járnak az atomerőműbe dolgoz-

ni, illetve az elmúlt években sikerült
támogatáshoz jutniuk annak alapítványain keresztül, ami látható fejlődést
eredményezett településükön. Hangsúlyozta, nincsenek egymástól elhatá
rolva az erőmű környéki települések,
azok lakói egy közösséghez tartoznak,
az erőmű működésének esetleges hatásai ugyanúgy érintik mindegyiket,
ezért az előnyökből is egyformán kell
részesedniük.
– Dunapataj lakói nagy örömmel vették,

hogy az atomerőmű mindig a település
ek mellett áll – jegyezte meg Dusnoki
Csaba polgármester.
– Üröm az örömben, hogy nem lehettünk TEIT-tagok, de a Duna-Mecsek
és a Jövőnk Energiája alapítványok támogatásának köszönhetően sok fejlesztést elvégezhettünk azért, hogy megtartóbb, jobb életminőséget biztosító
települések övezzék az erőművet.
Vida Tünde

Tudta-e
hogy ...
1958-ban a Ford előrukkolt egy atomenergiával
működő tanulmányautóval? Az autó
energiaforrása a tengeralattjárókba épített
reaktorok utcai használatra alkalmassá tett
kicsinyített mása lett volna. Az elmélet szerint
az autó víztartályából az urán hasadásakor
keletkező hő segítségével gőzt állítanak elő, ami
két turbinát hajt meg. Az egyik az autót mozgatja, a
másik egy generátort táplál az elektromos fogyasztók
számára. Munkáját elvégezve a gőz lehűl, és vízként
visszakerül a tartályba. Az így bezárt rendszer körforgása egészen addig tart, amíg van hasadóanyag a
reaktorban. Az autó formáját funkcionális tényezők
indokolták. A fülkét az első tengely elé helyezték, hogy
az utasok minél távolabb kerüljenek az autó hátuljában elhelyezkedő reaktortól, és hogy ne terheljék
tovább a nehéz reaktorpáncélzat súlyát viselő hátsó
tengelyt. A szárnyak tövénél légbeömlőket helyeztek
el a reaktor hűtésére. A tervek szerint a futurisztikus
kinézetű Nucleon 8000 km-es hatótávolságra lett
volna képes. A Ford tervezői úgy gondolták, hogy a
hagyományos benzinkutak helyét a jövőben olyan
állomások veszik át, ahol kicserélik a lemerült
telepeket. Annak ellenére, hogy állítólag még az
amerikai állam is támogatta a fejlesztést, a Nucleon
soha nem valósult meg. Mindössze egy 3/8-ad
méretarányú makett tanúskodik a Ford mérnökeinek
utópisztikus elképzeléséről, melyet a Henry Ford
Múzeum őriz Michiganben.
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Paks II.

Fontos eredmények Paks II.
előkészítésében
Folytatás az 1. oldalról

Közmeghallgatás Bécsben a környezetvédelmi engedélyezés
nemzetközi szakaszában (2015. szeptember 23.)

Az építésnek nincs környezetvédelmi akadálya
A Paks II. projekt 2016. szeptember 29-én kapta meg az illetékes hatóságtól, a Baranya Megyei Kormányhivataltól az
elsőfokú környezetvédelmi engedélyt, melynek megszer
zésére a projekttársaság 2014. december 19-én nyújtotta
be engedélykérelmét és a kapcsolódó dokumentációt az
engedélyező hatósághoz.

Az alapos és szerteágazó vizsgálatok eredményeként
készült Környezeti Hatástanulmány bemutatja, hogy az új
atomerőművi blokkok létesítése és üzemeltetése kizárólag
korlátozott, lokális hatásokkal jár, amelyek mindegyike jól
ismert és megfelelően kezelhető.
Az engedélyezési folyamat részeként a hazai közmeghallgatásra 2015. május 7-én került sor Pakson (ezt megelőzően
a Paks II. projekttársaság a környező 41 településen nyújtott tájékoztatást lakossági fórumokon). A nemzetközi szakasz keretében a meghívott 30 európai országból 7
jelezte igényét közmeghallgatásra, illetve szakértői konzultációra. Ezekre a rendezvényekre 2015 őszén került sor
összesen 9 európai városban.
Az illetékes környezetvédelmi hatóság a hazai és nemzetközi lakossági konzultációs folyamat tapasztalatait is figyelembe véve adta ki az elsőfokú környezetvédelmi engedélyt, amely kimondja: a projekt teljesíti az Európai Unió
és Magyarország környezetvédelmi és természetvédelmi
előírásait.

A Földtani Kutatási Program végrehajtása után megtörtént a rekultiváció, az érintett területek állapotának visszaállítása
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nergia Hivatalhoz (OAH). Az engedélykérelmet megala
pozó terjedelmes dokumentáció a rendkívül összetett,
hazánkban páratlan részletességű telephelyvizsgálati és –
értékelési program végrehajtásának eredményeként készült
el.
Az OAH által 2014 novemberében jóváhagyott prog
ram célja az volt, hogy azonosítsa a természeti és emberi
tevékenységből eredő, az atomerőmű új blokkjainak építése és üzemeltetése szempontjából mértékadó valamennyi
körülményt és veszélyforrást a telephelyen, jellemezze azok
hatását az atomerőmű tervezéséhez és biztonságának igazolásához.
A telephelyvizsgálat és –értékelés fő megállapítása, hogy
a telephelyre jellemző körülmények a hatályos nukleáris
biztonsági követelményeknek megfelelően kezelhetőek, a
paksi telephely alkalmas az új atomerőművi blokkok létesítésére. A blokkok tervei ezeknek megfelelően készülnek el.
Azaz a Paksra tervezett létesítmény mindenben illeszkedni fog a terület adottságaihoz és a törvényi előírásokhoz.
Az illetékes hatóság a telephely-engedélyezés keretében is
A telephely engedélyezés keretében tartott közmeghallgatás Pakson
közmeghallgatást tartott, ahol a tájékoztató előadások után
(2016. december 13.)
az érdeklődők több tucat kérdést fogalmaztak meg, amelyek mindegyikét szakértők válaszolták meg. Az Országos
A telephely alkalmas az új blokkok létesítésére
A több ezer engedély közül szintén kiemelt jelentőséggel Atomenergia Hivatal által szervezett eseményre 2016. debír a telephelyengedély megszerzése. A telephelyengedély- cember 13-án került sor Pakson, amelyet megelőzően a
kérelmet a Paks II. projekttársaság 2016. október 27-én Paks II. projekttársaság és a kormánybiztos Pakson, Szeknyújtotta be az illetékes hatósághoz, az Országos Atome- szárdon és Kalocsán is lakossági fórumot tartott a témában.

Kreatív alkotókat díjaztak
Kihirdették a nyerteseket az Alkotó Energia pályázaton, amelyet az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. írt ki a hazai “Csináld magad!”-alkotók számára.
A versengésre, amelyre 2016. december 31-ig lehetett nevezni, összesen
1839 pályamű érkezett, a zsűri közülük választotta ki azt a huszonkilenc
– helyezett vagy különdíjas – alkotót, akik a február 25-i paksi díjátadón
vehették át jutalmukat. További százötven pályázó ugyancsak értékes
ajándékban részesült.
Három kategóriában – bútorfelújí
tás, bútorfestés, bútor- és haszná
latitárgy-készítés, valamint haszná
lati és egyéb tárgyak dekorálása,
díszítése – lehetett indulni, saját
készítésű, felújítású tárgyakkal.
„A felhívással az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-nek az volt a célja,
hogy elősegítse és népszerűsítse
a meglévő értékek megőrzését,
ezzel pedig felhívja a figyelmet a
környezettudatosságra, a hulla
dékgazdálkodás fontosságára, ami
nagyon sokat számít a levegő

tisztaság megőrzése szempontjá
ból” – hangsúlyozta Iványi Krisztina,
a cég kommunikációs tanácsadója,
egyben az Alkotó Energia pályázat
ötletgazdája.
A zsűri a „Csináld magad!”-mozga
lom öt ismert hazai képviselőjéből
állt: Szendrődi Enikő, a Nemiska
cat Látványműhely megálmodója,
Krivarics Ditta, lakberendező, az
Otthonkommandó blog és a „Régi
ből újat!” könyv szerzője, HosszúBardócz Éva, a Pure Design by
bardoczeva bloggere, Kmettyó

Lászlóné, a Vintagevelem bloggere,
és Kepes Hedvig, a VintageDecor
vezetője végezte el a pályázatra
beérkezett alkotások értékelésének
rendkívül időigényes és komplex
munkáját.
A nyertes alkotásokról és a díjazot
takról az Alkotó Energia pályázat
honlapján lehet tájékozódni.
http://www.alkotoenergia.hu
https://www.facebook.com/alkoto
energia

TEIT HÍREK / 7

Paks II.

Brüsszel jóváhagyta az állami
támogatást
Megérkezett a jóváhagyás Brüsszelből: az Európai Bizottság hozzájárult, hogy magyar állami támogatást
kapjon a Paks II. beruházás. A bizottság 2015 novemberében indított vizsgálatot annak tisztázására, hogy az
Európai Unió szabályozásával összhangban van-e az új paksi blokkok létesítésének finanszírozása. Brüsszel
a mélyreható vizsgálat során megállapította, hogy a két új nukleáris reaktor (Paks II.) megépítéséhez nyújtott
magyar pénzügyi segítség állami támogatást tartalmaz. A bizottság jóváhagyta a támogatást az uniós állami
támogatási szabályok alapján, miután Magyarország kötelezettséget vállalt a versenytorzulás korlátozására.

Az uniós szerződések értelmében az
EU-tagállamok szabadon határoz
hatják meg energiaszerkezetüket, és
dönthetnek a nukleáris energiába való
beruházás mellett. A bizottság feladata
annak biztosítása, hogy amikor közpénzeket használnak fel vállalkozások
támogatásához, ez az egységes piacon
belüli verseny fenntartására hivatott
uniós állami támogatási szabályokkal
összhangban történjék.
“Magyarország a Paks II. atomerőmű
megépítése mellett döntött, és ehhez az
uniós szerződések alapján joga van.
A bizottság feladata annak biztosítása, hogy az állami támogatás következtében az energiapiacon jelentkező
versenytorzulás a lehető legkisebb
mértékű legyen. Vizsgálatunk során a
magyar kormány jelentős kötelezettségeket vállalt, ami lehetővé tette, hogy
a bizottság jóváhagyja a beruházást
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az uniós állami támogatási szabályok alapján” – szögezte le Margrethe
Vestager versenypolitikáért felelős
uniós biztos.
A brüsszeli bizottság a mélyreható
vizsgálat során arra jutott, hogy a
magyar állam a új paksi atomerőmű
blokkok létesítése során a magánberuházók számára elfogadható mértéknél alacsonyabb megtérülési rátát
fogad el.
A bizottság közleménye szerint Ma
gyarország bizonyította, hogy az intézkedés nem okoz indokolatlan torzulást a magyar energiapiacon, s több
jelentős kötelezettséget vállalt a ver
seny potenciális torzulásainak korlátozása érdekében. Az atomerőmű nye
reségét csak a beruházás visszafizetésére
vagy a normál költségek fedezésére lehet fordítani. A piaci koncentráció elkerülésének érdekében Paks II. funkcionálisan és jogilag független lesz a
paksi atomerőmű üzemeltetőjétől és
annak bármilyen esetleges jogutódjától vagy más állami tulajdonú ener
getikai vállalatoktól. A piaci likviditás érdekében Paks II. teljes villamos
energia-termelésének legalább 30 szá
zalékát nyílt villamosenergia-tőzsdén,
a fennmaradó részt pedig objektív, átlátható és megkülönböztetés-mentes
módon, árveréseken értékesíti majd.
A Roszatom azonnal reagált a
Brüsszelből érkezett hírre. Mint köz
leményükben írták, az orosz állami
atomenergetikai konszern üdvözli,
hogy lezárult az Európai Bizottság vizsgálata a Paks II. atomerőmű-beruházás

ügyében. – A paksi atomerőmű két új
blokkjának létesítése az orosz-magyar
kétoldalú kapcsolatok fontos projektje, és
örömmel kezdünk hozzá a megvalósítás
tevőleges szakaszához. Magyarországon
a legmodernebb, 3+ generációs orosz
blokkok létesülnek, amelyek megfelelnek
a Fukusima utáni biztonsági követelményeknek és a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség vonatkozó ajánlásainak. –
hangsúlyozta Kirill Komarov. A Rosz
atom állami atomenergetikai kon
szern vezérigazgatójának első helyettese hozzátette, ez a projekt nemcsak
Ma
gyarország környezeti szempontból tiszta, megbízható és elérhető árú
elektromos energiával történő ellátását
biztosítja, hanem lendületet ad a ma
gyar gazdaság fejlődésének, új munkahelyeket teremt és megrendeléseket
biztosít a magyar ipar számára.
Reinhold Mitterlehner osztrák alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt
(FPÖ), a Zöldek pártja és a környezetvédelmi civil szervezetek is bírálták az
Európai Bizottság döntését, amely
szerint jóváhagyták, hogy magyar állami támogatást kapjon a Paks II.
beruházás.
A paksi teljesítmény-fenntartó projekt 2016-ban első fokon megkapta a
környezetvédelmi engedélyt és folya
matban van a telephelyengedély-kére
lem megszerzése is. Az idei év fő feladata a felkészülés az új blokkok létesítésének fő szakaszára, amely a tervek
szerint 2018-ban kezdődik.
Vida Tünde

JETA

Több pályázatot is benyújthattak az érintett
önkormányzatok
Negyvenegy településről százharminchat pályázat érkezett be
határidőig a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz
(JETA), az alapító-okiratban rögzített céloknak megfelelően, a
Miniszterelnökség által nyújtott
támogatásra.
A pályázatot 2016. december 16-án
hirdette meg a JETA, a területén
működő negyvenegy önkormány
zat, valamint az önkormányzati
társulások számára, valamivel több

mint 980 millió forint a felhasznál
ható keret.. A kiírás újdonsága volt,
hogy egy pályázó több pályázatot
is benyújthatott. A kuratórium el
nöke közleményben tudatta, hogy
a JETA munkaszervezetéhez a
2017. január 31-i határidőig összesen
százharminchat pályázat érkezett,
melyek első körben formai és tartal
mi ellenőrzésen esnek át, majd az
esetleges hiánypótlásokra kerül sor.
Afeldolgozást az értékelési javasla
tok megalapozása követi. Az eddigi

tapasztalatok alapján a pályázatok
támogatásáról a döntést kuratóriu
mi ülésen várhatóan 2017 tavaszán
hozzák majd meg.
Vida Tünde

Tudta-e
hogy ...
Albert Einstein és Szilárd Leó együtt fejlesztettek ki egy hűtőgépet? Einstein 1926-ban
látott hozzá korábbi tanítványával az
addigiaktól eltérő módszeren alapuló frizsider
tervezéséhez. 1930. november 11-én az 1781541es számú amerikai szabadalmat kapták meg:
„A találmány olyan hűtőgépre vonatkozik,
melynél folyékony fémet az elektromos
áramtól átjárt cseppfolyós fémre ható
mágneses mező mozgat. A két tudós
találmánya végül nem a háztartásokban jutott
szerephez, hanem az atomiparban. Szilárd Leó
ugyanis Berlinben Einsteinnel együtt nyújtott
be egy hűtőfolyadékok áramoltatására
alkalmas mágneses szivattyúról szóló
szabadalmat. Ebben nincsenek könnyen
meghibásodó alkatrészek (dugattyúk,
forgórészek), ezért találmányuk az 1950-60-as
években a tenyésztő atomreaktorok (olyan
atomreaktorok, amely több nukleáris üzemanyagot állítanak elő, mint amennyit
elhasználnak) hűtőrendszerének alapja lett.
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Évértékelőt tartott
a Women in
Nuclear
Magyarország
Miközben hagyományos program
jait megszervezte, és részt vett a
szokásos rendezvényeken, 2016ban a Women in Nuclear (WiN) szá
mos „véleményvezért” fogadott és
kalauzolt a paksi atomerőműben,
hogy hölgyek tolmácsolásában és
szemszögéből ismerje meg az atom
erőművet, vigye a paksi létesít
ménynek, illetve a nukleáris ener
giának a jó hírét. Így összegzett a
Magyar Nukleáris Társaság szakcso
portjaként működő WiN Magyaror
szág egyik társelnöke, Szabó Ágota
annak kapcsán, hogy a szervezet
évértékelőt tartott Budapesten.
– Olyan véleményvezéreket igyekszünk keresni, akik a közvélemény
tudatát formálják. Elhívjuk őket az
erőműbe, részt vesznek egy általunk vezetett látogatáson, a mi tolmácsolásunkban kapnak általános
ismereteket a nukleáris energiáról,
tájékoztatást az atomerőműről –
részletezte. Azt is hozzátette, hogy
ezektől a programoktól azt remélik,
hogy vendégeik hazatérve tovább
adják a megtapasztaltakat, azaz az
erőműről és a nukleáris energiáról
kialakult véleményüket.
– Így mi kevesekkel találkozunk
ugyan, de a hatás megsokszorozódik,
amit már érzékelünk is – mutatott rá
Szabó Ágota.
A találkozók keretében, amelyek
egyébként ugyanebben a formában
folytatódnak idén is, tavaly államtit
károkat, egyetemi, kórházi vezetőket
hívtak, persze főként hölgyeket.
2017-ben a tavaly jól bevált látoga
tások szervezése mellett a hölgyek
képzése, a rendezvényeken, konfe
renciákon való részvétel lesz a
feladatuk, előadásokat tartanak,
valamint fizikával, nukleáris tech
nológiával kapcsolatos versenyeken
vesznek majd részt zsűritagként,
díjfelajánlóként.
Vida Tünde
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Biztonságosak a
hazai nukleáris
létesítmények
Évindító sajtótájékoztatóján számolt be az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a tavalyi éves munkájáról, az idei feladatairól.
2016-ban jelentős mértékben bővült
az OAH feladat-és hatásköre. Az
év elejétől a hivatal sugárvédelmi
hatósági feladatokat vett át, amely
mintegy négyezer új engedélyest
jelentett. A hazai szabályozásba átültették a legújabb nemzetközi köve
telményeket, amelyek teljesítését az
ellenőrzéseink során is vizsgálták.
Január 1-től az OAH jár el általá
nos építésügyi hatóságként és általános építésfelügyeleti hatóságként a
létesítmények biztonsági övezeté
vel érintett ingatlanok esetében. Az
év közepétől felelős a nukleáris biz
tonsággal kapcsolatos építészeti
szakmagyakorlásra való alkalmasság
megállapításáért. 2014-ben vette át
a radioaktívhulladék-tárolók hatósági felügyeletét, melyekre 2016-ban
teljes mértékben kiterjesztette a
hatósági eszközrendszerének alkal
mazását.
Az OAH várhatóan 2017 első félévében dönt az új blokkok telephelyengedélyére vonatkozó kérelemmel
kapcsolatban. A Baranya Megyei
Kormányhivatal 2016. 09. 29-én kiadta az MVM Paks II. Zrt. részére
a környezetvédelmi engedélyt. Az
OAH szakhatóságként vett részt az
elsőfokú eljárásában. Az elsőfokú
döntéssel szemben fellebbezést nyújtottak be novemberben, így jelenleg
másodfokú eljárás van folyamatban.
Az OAH 2016 végén kiadta a 3.
blokk további 20 éves üzemeltetését
lehetővé tevő engedélyt. Az eljárás-

ban az OAH kiemelt figyelmet fordított a 3. blokki pihentető medence
hűtőkörénél 2013-ban előállt korróziós probléma következményeinek
kezelésére. Az üzemeltetési enge
délyt az OAH feltételekkel adta meg,
melyek tartalmazzák a környezetvédelmi és természetvédelmi hatás
körében az eljárásban szakhatóságként résztvevő Baranya Megyei Kor
mányhivatal előírásait is.
2016 decemberében beérkezett a
4. blokk üzemidő-hosszabbítására
vonatkozó engedélykérelem, amely
ről az OAH 2017 végéig dönt.
A Paksi Atomerőműben Célzott Biztonsági Felülvizsgálatot hajtott végre
az engedélyes és a hatóság annak
érdekében, hogy a fukushimai tapasztalatok hasznosításával még biztonságosabbá tegye az atomerőművet.
A felülvizsgálat alapján elhatározott
intézkedéseket az engedélyes 2018
végéig hajtja végre, néhány feladat
már határidő előtt teljesült. Az OAH
nukleáris biztonsági felügyelői az
éves tervnek megfelelően folyamatosan felügyelik az erőműben a feladatok végrehajtását.
A hatóság a 46 feladatból eddig 33
teljesítését fogadta el.

Atomerőmű

Újabb termelési rekord a Paksi
Atomerőműben
A 2015-ös rekordteljesítmény után ismét csúcsot könyvelhet el a Paksi Atomerőmű: 80 ezer háztartás számára elegendő mennyiséggel nőtt a termelése. A négy blokk 2016-ban összesen 16 053,9 GWh
(gigawtattóra) villamos energiát állított elő, ami a teljes hazai termelés 51,3 százaléka. A kiemelkedő
eredmény a 15 hónapos termelési ciklusra való átállásnak köszönhető, mivel így a 3. blokk száz
százalékos teljesítmény-kihasználás mellett üzemelt, egyedülálló módon a világ 23 darab VVER
típusú reaktor blokkja között.

Fotó: Bodajki Ákos

„A Paksi Atomerőmű újabb termelé is azt igazolták vissza, hogy a Paksi
si rekordjával nagyban hozzájárul Atomerőmű működése biztonságos, a
az MVM Csoport stratégiai célki biztonsági kultúra szintje folyamatűzéseinek megvalósításához. Meg- tosan emelkedik” – mondta Hamvas
István, az MVM Paksi Atomerőmű
bízható termelése garanciát jelent a
Zrt. vezérigazgatója.
hazai villamosenergia-ellátás hosszú
távú biztosítására. Az atomerőmű a „2016-ban sem történt a nemzetfenntartható energiatermelés alap- közi INES-skála besorolása szerinti
pillére, hatékony működése pedig az 1-es, vagy annál magasabb biztonolcsó áram garanciája”– hangsúlyoz- sági esemény, a nullás, vagyis leg
ta Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök- alacsonyabb szintű, jelentésköteles
vezérigazgatója.
eseményből pedig mindössze 17 volt,
„A Paksi Atomerőmű 2016-ban is ami nagyjából fele a tíz évvel koráb
binak. Rekord alacsony szinten volt
sikeresen teljesítette legfontosabb
célkitűzését, hogy a biztonság elsőd a kollektív dózis 2016. évi értéke is,
legessége mellett nagy mennyiségű, ami az elmúlt évekhez képest szintén
olcsó villamosenergiát állítson elő. Ez alig a felére esett vissza” – tette hozzá
a vezérigazgató.
az újabb termelési rekord ismételten
Hamvas István kiemelte: a 3. blokk
bebizonyította, hogy a biztonsági
szint folyamatos fejlesztése elengedhe száz százalékos teljesítmény kihasz
tetlen tényezője a teljesítmény javu- nálása a maga nemében egyedülálló
lásának. A 2016-ban lezajlott két
eredmény, ami 91,38 százalékra
növelte a Paksi Atomerőmű átlagát.
nemzetközi vizsgálat eredményei

Mindez a 2015 végén bevezetett
15 hónapos üzemeltetési ciklus
(C15) eredménye, miként a kollek
tív dózis és a kiégett fűtőelemek,
valamint a kis- és közepes aktivitású
radioaktív hulladék mennyiségének
csökkenése is.
Sikeresen lezárult a 3. blokk 2015-
ben megkezdett üzemidő-hosszab
b
ítási programja is: az Országos
Atomenergia Hivatal 2016 végén
en
gedélyezte, hogy az 1986-ban
üzembe helyezett reaktor 20 évvel
tovább működhessen, így az 2036ig vesz majd részt az áramtermelésben. A terveknek megfelelően halad
az atomerőmű turbináinak rekonstrukciója, aminek eredményeként
több mint 30 megawattal nő az
erőmű jelenleg 2000 megawattos
névleges villamos teljesítménye.
A Paksi Atomerőmű továbbra is az
ország biztonságos energiaellátá
sá
nak záloga, az atomerőmű nélkül a
jövőben is elképzelhetetlen a hazai
energiapolitika – hangzott el a saj
tótájékoztatón. A folyamatos és kiegyensúlyozott termelést biztosító
erőmű mindenkor rendelkezik két
évre elegendő fűtőanyaggal, ugyan
akkor semmilyen módon nincs
kiszolgáltatva az időjárási körülményeknek. Vagyis a legfontosabb ha
zai alaperőmű, ezért kapacitásának
fenntartása kulcsfontosságú Magyarország számára.
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Együttműködési megállapodást
kötött az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. Balatonfüreddel
Az atomerőmű rekreációs központját 1984-ben adták át Balatonfüreden. Akkor alakult ki a kapcsolat a cég és
a város között, amelyet Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója a dolgozók második
otthonaként emlegetett.

Dr. Bóka István polgármester: Vannak elképzelések a keleti városrész fejlesztésére is.
(fotó: Vida Tünde)

A Balaton északi partján fekvő város
gazdasági és sportéletében nagyon
fontos szerepet tölt be a Paksi Atom
erőmű, az ott működő rekreációs központ és vitorlás kikötő okán. A tizen
négyezer lakosú város turizmusa ki
emelkedő, de hullámzó. Éppen ezért

a település életében fontos tényező
az egész évben kiegyensúlyozottan
működő létesítmény – hangsúlyozta az
együttműködési megállapodás megkötésekor Balatonfüred polgár
mestere.
Dr. Bóka István megemlítette: vannak
elképzelések a keleti városrész – ahol az

erőmű rekreációs központja van – fej
lesztésére is: egy közforgalmú móló kialakítása, a kikötő és maga az üdülő fej
lesztése, bővítése a cél.
Fontos helyszíne az erőművi munkatársak pihenésének, regenerálódásának, rek
reációjának Balatonfüred. Az üzemidőhosszabbítás és az új blokkok építése miatt a központ fejlesztése is aktuálissá válik. – emelte ki az együttműködéssel
kapcsolatban Hamvas István, a MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
A most aláírt együttműködési megállapodás stratégiai jellegű, a részleteket
a később megszülető koncepció tartal
maz
za majd, a fejlesztéshez testületi
döntésekre, esetenként a helyi építési
sza
bályozás módosítására is szükség
lesz.
Vida Tünde

Tudta-e
hogy ...
a Rolls-Royce mérnöki fejlesztőcégekből álló
csapatot hozott létre a legújabb technológiájú kis
moduláris reaktor (Small Modular Reactor – SMR)
kifejlesztésére? A tervdokumentáció engedélyeztetése után a reaktorokat egy gyárban, sorozatban
lehetne gyártani, és készre szerelve a helyszínre
szállítva üzembe helyezni. Lépésükkel egy 400
milliárd £-os exportpiacot nyitnának meg és 40 000
új munkahelyet teremtenének. A több cég által
közösen kifejlesztendő SMR-atomerőmű kb. 750 ezres
lakosságú város áramellátását lenne képes biztosítani.
(forrás: www.world-nuclear-news.org)
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Az op-art találkozása az
atomerőművel – Magyarországon
Vasarely különleges
tanulmányainak másolatai

Atomerőművek díszítésére szolgáló Vasarely-vázlatokat kutatott fel a Ma
gyar Nukleáris Társaság alelnöke. Mint Cserháti András elmondta, hosszú
évekig tartó kutatás eredményeként kerültek Magyarországra Viktor
Vasarely különleges tanulmányainak másolatai.

– Ez nemcsak vizuális érdekesség, hanem kultúrtörténeti csemegének is számít,
mivel Magyarországon ezek a képek eddig nem voltak ismertek – fogalmazott az alelnök, aki nem titkolta, öröm
számára, hogy hozzájutott a feledésbe
merült vázlatokhoz.
A társaság alelnöke az ezredfordulón
kezdett kutatni az op-art stílus magyar
származású képviselője, Viktor Vasarely
tanulmányai után. Akkoriban a Magyar
Nukleáris Társaság honlapján foglalkozott több nukleáris témához kötődő
képzőművészeti kezdeményezéssel, így
többek között Vasarely terveivel.
Ahogy az akkori értekezésében is megírta, a művész az időtájt Aix-en-Provence
környékén alkotott, és amikor Párizsba,
vagy onnan haza utazott, a lyoni autó
pályáról a Rhone völgyben gyakran látta
atomerőművek szürke beton védőépü
leteit, hűtőtornyait. Egy ilyen alkalom

kor jött az ötlet, milyen jó lenne
kifesteni ezeket a nagy felületeket. Ezután hetekig azt tervezte, milyen lenne
egy szép atomerőművi külső, és egy sor
modellt is készített.
A terveket, maketteket Európa-szerte
több kiállításon bemutatta a művész.
Cserháti András levélben kereste fel
ezeket a kiállítóhelyeket Avignonban,
Zomborban, Esslingenben, hogy elkérje
a képzőművészeti tanulmányokat. Elju
tott végül a Vasarely Alapítványhoz,
amelyet a művész unokája, Pierre Vasa
rely kezel. Ő küldte el a tanulmányok,
egy japán katalógus képeiről készült
másolatait.
Cserháti András a vázlatok felhasználásával infografikát készített, amely a
Magyar Nukleáris Társaság nukleáris
témájú sorozatának részeként már fel is
került a szervezet honlapjára.
Vida Tünde
(A képek forrása: Fondation Vasarely)
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Nem egyszemélyes küldetés
Olyannyira sokoldalú munkát végez az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltósága, hogy joggal használja ma
már szinte szlogenként a kifejezést: Több mint tűzoltóság.

Fotó: Vida Tünde

Az MVM Csoporthoz tartozó Atomix Kft. által működ
tetett szervezet 2017-es évértékelőjén erről a sokrétű
munkáról, az eredményekről, a tervekről esett szó. Bőhm
Péter parancsnok beszámolójából kiderült, hogy változatlanul a képzésre, felkészítésre, minőségirányításra fókuszálnak. Ezeken a területeken tavaly eredményesek voltak,
munkájukkal a tulajdonos és egyben megrendelő Paksi
Atomerőmű elégedett volt.
Az eseményen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében Volent Gábor biztonsági igazgató beszélt. Kifejtette,
hogy a sikeres beavatkozáshoz a technikai, technológiai
feltételek és a jól felkészült, gyakorlott, képzett személyzet
egyaránt szükségesek. A létesítményi tűzoltóság mindegy
ik területen országos, de nemzetközi összehasonlításban
is versenyképes. Ez egy olyan terület – tette hozzá – ahol
szükség van a folyamatos megújításra, az új fejlesztések
adaptálására. Emiatt új laktanya fog épülni, amire a tender kiírása már megtörtént. A tűzoltók munkájáról szólva
kiemelte, hogy bár éles helyzetben nagyon ritkán kell helyt
állniuk, mégis nagyon sok területen számíthat rájuk az
atomerőmű. Legutóbb például a jeges Duna adott nekik feladatot. A tűzoltóságba integrálva működő mentőszolgálat
ugyancsak sokrétű tevékenységet végez, amiről dr. Szitván
Gábor összefoglalóját hallhatták az állomány és a társszer
vek képviselői. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Balázs Gábor dicsérő szavai szerint:
az Atomerőmű Tűzoltóság mintául szolgál a hivatásos ál-
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lomány számára. Példaként az általuk fejlesztett e-learning
képzést hozta fel. Mint elmondta, ezt a praktikus, a gyakorlati képzést jól megalapozó, a humánerőforrás-gazdálkodás
szempontjából hatékony módszert az év elejétől az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is átvette.
A kollektíva kiválóan teljesítő és jubiláló tagjait is köszön
tötték az évértékelő állománygyűlésen. Ez volt az első
olyan alkalom, hogy 60. életévüket betöltött vonulós
tűzoltók is voltak közöttük. Bőhm Péter parancsnok
szerint ez egy olyan probléma, amire választ kell adni.
Sokrétű egészségmegőrző programja van az Atomerőmű
Tűzoltóságnak, és minden feltételt igyekeznek megterem
teni, hogy a jelenlegi nyugdíjkorhatárig, azaz 65 éves korukig képesek legyenek a kollégák ellátni a feladatukat,
vagy kapjanak a cégen belül más feladatot. Kihívást jelent
a jól képzett munkaerő megtartása is, ám a parancsnok úgy
véli: van imázsa a tűzoltóságnak és perspektívát tud biztosítani dolgozóinak, ezért máig vonzó munkahely.
A képzés mellett fontos a csapatépítés is, mert ez a munka nem egyszemélyes küldetés. Az idei év feladatai között
említette a vállalatirányítási rendszer további fejlesztését, a folyamat és kockázatalapú szemléletre való áttérést.
Számítanak arra, hogy az ő feladatuk lesz a jövőben az új
atomerőművi blokkok tűzoltósági feladatainak ellátása
is, amihez biztosítani kell majd a megfelelő készségekkel,
képesítésekkel rendelkező állományt.
Vida Tünde

Teit

Drámai képek fekete-fehérben –
Vince Bálint díjat nyert a 35. Magyar
Sajtófotó Pályázaton
Harmadik díjas lett a 35. Magyar Sajtófotó Pályázaton az Úton, útfélen című munkájával Vincze Bálint. A
Paksi Atomerőmű munkatársa, aki mára ismert természetfotóssá vált, a Természet és tudomány sorozat
kategóriában lett dobogós.

Vincze Bálint: Őzgidácska sete-suta

Vincze Bálint: Az erdő akrobatája

Ez a harmadik alkalom, hogy helyezést ért el a sajtófotó pályázaton, ahol minden évben, így most is, képek ezrei kerültek a zsűri elé. Előzőleg kedvenc témájával, az ürgével szerepelt
sikerrel, most ezzel a szomorú jelenségről, több éven át készült
sorozattal. A hét kép különféle fajok elgázolt egyedeiről készült.
Mint Vincze Bálint elmondta, sajnos mindennapos dolog, hogy
egy-egy állat az aszfalton fejezi be életét, és vele is megesett már,
hogy nem tudta elkerülni a balesetet. Mivel a fényképezőgép
mindig nála van, lencsevégre kapta a szerencsétlenül járt állatokat, mókust, őzet, sünt, sőt még egy – az ütközést szerencsé
sen túlélő – bagoly is szereplője lett a sorozatnak. Vincze Bálint
fekete-fehér képeket készített, mert úgy gondolta, hogy színesben ez a téma még felkavaróbb lenne.
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