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Miért orosz blokkok épülnek
Pakson?
Miért az orosz reaktor
technológia a legjobb vá
lasztás a Paks II. projekt
új blokkjai számára? Erre
a kérdésre adott választ
szeptemberi írásában Prof.
Dr. Aszódi Attila. A Paksi
Atomerőmű kapacitásának
fenntartásáért felelős ál
A Paks II. atomerőmű blokkjainak látványterve
lamtitkár blogbejegyzésé
Forrás: Paks II. Atomerőmű Zrt.
ben ismertette, hogyan
szűkül le a piacon elérhető atomerőművi blokktípusok választéka a
VVER-1200-as reaktorokra. Írásunk e cikk felhasználásával készült.
folyt. 8. old.
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GMF Közgyűlés és Konferencia
Madridban
Folytatás az 1. oldalról

A közgyűlés résztvevői tájékoztatást
kaptak a szervezet éves tevékenységé
ről, a GMF költségvetéséről, a könyv
vizsgálói jelentésről, valamint az el
következő időszak tervezett programjairól. Ezt követően a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség képviselője
tájékoztatta a jelenlévőket az Ügynökség új projektjéről, amely a radioaktívhulladék-elhelyezés témakörében
kívánja beépíteni a lakossági tapasz
talatokat. Egy Európai Uniós projekt
pedig azt fogja vizsgálni, hogy
mennyire felkészültek az érintettek a
balesetelhárítás területén. Mindkét
projekt esetében számítanak a GMF
tapasztalatára és aktív részvételére.
A tagság elfogadta a pénzügyi beszámolót és a jövő évi költségvetési
tervet, valamint megválasztotta az elkö
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vetkező időszak vezetőségét. Továbbra
is bizalmat kapott Roland Palmqvist
elnök, Mariano Vila d’ Abadal főtit
kár és Dohóczki Csaba alelnök. Az elnökségbe bekerült Anna-Léna Söderblom a svédországi Östhammar tele
pülés egyik önkormányzati vezetője,
aki alelnökként segíti a szervezet
munkáját.
A GMF következő rendezvénye 2018
tavaszán Dessel településen lesz Belgiumban, ahol a radioaktív hulladék elhelyezésről tájékozódhatnak a
tagok és lehetőség lesz az ottani tudo
mányos nukleáris központ tevékeny
ségének megismerésére is.
A közgyűlést követő konferencián a
résztvevők megismerkedhettek a spanyol atomenergetikával, tájékoztatást
kaptak az energiapolitikáról és a nuk-

leáris hatóság munkájáról, előadást
hallgattak meg a radioaktívhulladékkezelés és a balesetelhárítás téma
kö
rökben. Nemzetközi kitekintésként a
magyar energiapolitikáról Dohócz
ki
Csaba GMF alelnök, a krskoi atom
erőmű biztonságnöveléséről Miran
Stanko, Krsko polgármestere tájékoztatta a hallgatóságot.
A konferencia második napján a
résztvevők a José Cabrera atom
erő
műbe látogattak el. Spanyolország
első atomerőművét 1968-ban üzemel
ték be, és a több mint negyvenéves
működést követően 2010-ben állították le véglegesen. Jelenleg az erőmű
leszerelése zajlik, melynek folyamatáról részletes tájékoztatást kaptak a
látogatók, egy rövidfilmen pedig
megismerhették annak egyes fázisait.
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Az atomerőmű környékén található
településeken is rövid látogatást tet
tek a vendégek. Almonacid de Zorita
településen az önkormányzat ipari
parkját látogatták meg, ahol inkubátorház megépítésével próbálnak a helyi vállalkozóknak helyet biztosítani
tevékenységük beindításához. Almoguera településen egy épülő idősek
otthonát mutatták be a házigazdák.
A térségben nagy problémát okozott
az atomerőmű leállítása, mivel munkahelyek szűntek meg és az atom

erőműhöz közvetve kapcsolódó vállalkozások helyzete is megnehezedett. Spanyolország az elkövetkezendő
időszakban nem tervez új atom
erő
művet építeni, az ország energiaellátásában a jelenlegi nukleáris részesedés fenntartása a cél. A kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékot az
ország déli részén található El Cabril
tárolóban helyezték el. A nagy aktivitású hulladék ideiglenes tárolására egy
központi tárolót alakítanak ki Cuenca
tartományban és egyúttal megkezdik

a végleges tároló kijelölésének folya
matát.
A program végén a vendégek ellátogattak Pastranába, ahol a polgármes
ter kíséretében tekintették meg a történelmi város főterét és templomát. A
záróebéden Roland Palmqvist elnök
megköszönte a GMF tagok részvételét,
valamint külön köszönetet mondott
a spanyol szervezőknek a rendezvény
színvonalas megszervezéséért.

Támogató nyilatkozat
A Paksi Atomerőmű körüli 12 kilométeres térségben elhelyezkedő települések Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési Társulása (TEIT) a 2017 nyarán tartott 25 éves jubileumi rendezvényén döntött arról, az ország nyilvánossága előtt is kinyilvánítja támogatását a paksi új atomerőművi
blokkok létesítése érdekében.
A 13 települést összefogó társulásunk azzal a kitűzött céllal alakult 1992-ben, hogy őszinte, sokrétű
párbeszéd alakulhasson ki az atomerőművel, és eredményesen érvényesíthessük a térség lakos
ságának reális igényeit a Duna mindkét partján. A TEIT csaknem 60 ezer magyar állampolgár érdekeit képviseli, tevékenységét a bizalomépítés és az együttműködés jellemzi. Társulásunk képviselői
betekintést nyerhetnek az alkalmazott nukleáris technológia bármely pontjára, helyszíni társadalmi kontrollt végezhetünk, információkat gyűjtünk és terjesztünk, emellett saját sugárvédelmi környezetellenőrző rendszert is működtetünk. A TEIT és a Paksi Atomerőmű negyedszázados
együttműködése már európai mintapélda.
A Paksi Atomerőmű az elmúlt 35 évben egyértelműen bebizonyította, hogy működése biztonságos,
környezeti hatása elenyésző, szakembereinek felkészültsége és elkötelezettsége magas szintű. Mindezeknek köszönhetően a környező települések lakossága évtizedek óta él együtt az atomerőművel
és támogatja annak működését, valamint kapacitásának fenntartását.
Több évtizedes tapasztalatainkra támaszkodva, egyúttal figyelemmel a térség jövőjének fejlesztési
és foglalkoztatási lehetőségeire, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás
támogatja az új atomerőművi blokkok felépítését és hosszú távú működését. Társulásunk települései továbbra is igényt tartanak az aktuális, az őszinte és a közérthető tájékoztatásra, az ellenőrzési
lehetőségek fenntartására és kiterjesztésére, a kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló
együttműködés folytatására.
a TEIT megbízásából
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Paks-Kalocsa Duna-híd:
megvan a tervező
A Kalocsa Híd 2017 Konzorcium nyerte a Kalocsa-Paks Duna-híd tervezésére kiírt tendert. A konzorciumot
a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt., a Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt., valamint az
UTIBER Közúti Beruházó Kft. alkotja. A Közbeszerzési Értesítőben közzétett döntés szerint nettó 570 millió
forintra rúg az engedélyeztetést is magába foglaló tervezői munka.
hidat is magába foglaló 512-es
szakasz mellett 1,6 kilométernyit felújí
számú főút Kalocsa-M6 autópálya
tanak, illetve a beruházás része a 9,6 km
közötti szakaszára és a Paksot Gerjen- hosszú szintén kétszer egysávos gerjeni
nel összekötő földút nyomvonalára
bekötő út.
tervezett szilárd burkolatú közútra A híd – és az azzal egy időben megépülő
vonatkozó környezetvédelmi hatásta útszakasz – összeköttetést teremt majd
nulmányt is el kell készítenie a terve a Bács-Kiskun megyei 51-es főút és a
zőnek, valamint meg kell szereznie a Tolna megyei M6-os autópálya között.
Az új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó
környezetvédelmi és építési engedé Ha megépül az átkelő, Kalocsáról köz
infrastruktúrát, köztük egy gerjeni
úton körülbelül negyedóra alatt lehet
lyeket is azon túl, hogy egy építési
bekötő utat az eredeti ütemezés szerint
majd eljutni Paksra.
engedélyezési tervet és a kivitelezői
2021-22-re tervezik megépíteni. A ter ajánlatadásra alkalmas, úgynevezett A kormány 2015 júniusában döntött a
ve
zésre, engedélyeztetésre vonatkozó
híd megépítéséről, hogy a Duna kalo
tender tervet készít. A szerződéskötéstől
tender kétszer is sikertelen volt, a mos számítva 23 hónap áll rendelkezésére a
csai oldalán élők könnyebben vállalhastani felhívásra egy érvénytelen és három
feladat elvégzésére.
sanak munkát a Paksi Atomerőmű új
érvényes ajánlat érkezett. A második Az új Duna-híd „A” teherbírású meder- 5. és 6. reaktorblokkjainak építkezésén,
és a harmadik helyre sorolt ajánlatok
híd lesz, a hídszerkezet becsült hossza
majd azok működtetésében. Ennek
minimális árkülönbséggel maradtak el 1060 méter, a támaszok száma 12. A előkészítésére, a tervezői munkákra a
a nyertes Kalocsa Híd 2017 Konzor- legnagyobb nyílás 220 méter, a leg- központi költségvetésből 870 millió
cium mögött.
kisebb hajózási szélesség 180 méter. forintot különítettek el.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az út kétszer egysávos lesz, 3,5 méter
Vida Tünde
által közzétett adatok szerint a Duna- széles sávokkal, a 11 kilométeres új

Tudta-e
hogy ...
a Deutérium-oxid, azaz a nehézvíz olyan víz,
amelyben a hidrogénatomokat azok nehéz
izotópja, az atommagban egy neutront és egy
protont tartalmazó deutérium helyettesíti. Az
atomreaktorokban, a felszabaduló neutronok
lassítását szolgáló moderátorként használt
anyagok egyike. Hasonlít a közönséges vízre, de
fizikai és kémiai tulajdonságaiban valamelyest el
tér tőle; például kevésbé reakcióképes, a sűrűsége
mintegy 10 százalékkal nagyobb, és valamivel
magasabb az olvadás-, valamint a forráspontja is.
(forrás: atomenergiainfo.hu)
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Paksi Energetikai Kerekasztal:
energetika, ökológia, természet
védelem
A Paks II. projekt aktualitásairól tájékoztatták szeptemberi találkozóján a Paksi Energetikai Kerekasztal
(PEK) tagságát. A PEK a nyugdíjas műszaki kapacitásra, azaz az aktívan már nem dolgozó szakember gárdára
épülve alakult meg mintegy négy esztendeje.

A Paksi Energetikai Kerekasztal legutóbbi vendége Horváth Miklós, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-helyettese volt
fotó: Vida Tünde

Eddigi találkozóikon olyan témákat tűznek napirendre,
amelyek – ahogy korábban Hetzmann Albert koordinátor
fogalmazott – az atomenergetika fősodrában vannak, de álta
lános műszaki érdeklődésükből adódóan minden olyan téma a
figyelmük fókuszába kerülhet, ami energetikával, ökológiával,
környezetvédelemmel függ össze.
Legutóbbi vendégük Horváth Miklós, a Paks II. Atomerő
mű Zrt. vezérigazgató-helyettese volt, aki az eddig végzett
feladatok és tervek mellett a az előttük álló kihívásokról
is beszélt. A szeptemberi összejövetelen Horváth Miklós
először azt a keretrendszert mutatta be, amely munkájuk
alapjául szolgál. Mint hangsúlyozta, a beruházás koordi
nálására kinevezett tárca nél
küli miniszter, Süli János

felel a tervezési, karbantartás és üzemeltetés-támogatási,
üzemanyag-ellátási szerződéssel kap
csolatos ügyekért, az
atomenergia innovációs feladataiért és hozzá delegálták a
térség- és területfejlesztést felismerve, hogy ez a projekt úgy
működhet, ha erős összhangot biztosítanak a két terület
között. Horváth Miklós azt mondta, a 2014-ben kötött
nemzetközi szerződés kettős irányítási struktúrát rendelt el,
egy minisztériumi és egy társasági szintű rendszert a kompetenciák és a felelősség pontos meghatározásával. – Igen
erős szimbiózisban vagyunk – tette hozzá. Arról is beszélt,
hogy jelenleg hét igazgatósága és háromszáznegyven fős
kollektívája van a projektet kiszolgáló társaságnak.
Vida Tünde
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A Roszatom első embere
Paksra látogatott
A Roszatom nem látja akadályát annak, hogy 2018 januárjában ezen a helyen megkezdődhessen a felvonu
lási épületek kivitelezése – fogalmazott a Roszatom vezérigazgatója az új erőmű számára kijelölt helyszínen.
Alekszej Lihacsov szeptember második felében járt Pakson.

Alekszej Lihacsov és Süli János

A Pakson épülő blokkok megfelel
nek a legmagasabb követelmények
nek, a PAKS II. beruházás minden
szerződéses ele
me nyilvános és sza
bályszerű lesz – fogalmazott Pakson
a Rosz
atom első embere. Alekszej
Lihacsov kijelentette: minden szer
ződéses munka előkészítése és lefolytatása a teljes nyilvánosság előtt
fog zajlani és teljes összhangban lesz
az uniós követelményekkel.
– A Roszatom nevében mondhatom:
nem látjuk akadályát annak, hogy itt a
jövő év januárjában az előkészítő mun
kák megkezdődjenek az ötös, hatos blokk
területén és a felvonulási területen –
szögezte le az orosz állami atomener
getikai konszern, a Roszatom vezér
igazgatója, aki népes delegáció élén
érkezett az új erőmű számára kijelölt
helyszínre.
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– Két 3+ generációt képviselő energia
blokkot építünk itt fel. Ez a két blokk,
szinte testvére lesz annak, amit Szentpé
tervár mellett rövidesen üzembe helye
zünk, és teljes mértékben megfelel a leg
magasabb szintű elvárásoknak és köve
telményeknek – hangsúlyozta a Roszatom első embere.
Mint mondta, paksi tárgyalásán
a felvonulási területen végzendő
munkák részleteit fogják egyeztetni.
– Meg vagyok győződve, hogy ebben a
szakaszban a hazai vállalkozások rész
vétele jóval meg fogja haladni a negy
ven százalékot – jegyezte meg, majd
hozzáfűzte, tisztában van azzal, hogy
mindig az első fázis, az első ütem a
legfontosabb és pszichológiai szem
pontból is komoly kihatása van a
továbbiakra.

Számunkra kötelező feltétel, hogy az
ütemtervet szigorúan tartsuk, az pe
dig nagy megkönnyebbülés és külön
öröm, hogy – miként miniszter úr
mondta – a magyar fél is elkötelezett
ebben – húzta alá Süli Jánossal közös
sajtónyilatkozatán Alekszej Lihacsov.
Süli János, a Paksi Atomerőmű két új
blokkjának tervezéséért, megépítésé
ért és üzembe helyezésért felelős
miniszter a találkozón úgy fogalma
zott, hogy a Roszatom legmagasabb
szintű vezetője jelenlétével is erősíti,
hogy visszavonhatatlanul megkez
dő
dik az a munka, aminek eredménye
ként ezen a területen két blokk fog
üzemelni.
Vida Tünde
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Közmeghallgatás érdeklődők
nélkül
Kérdés, észrevétel nem érkezett, a hatósági szervek és az engedélyes képviselőin kívül senki nem jelent
meg, ezért a szeptember 14-re meghirdetett közmeghallgatást rögtön a kezdés után berekesztette az Orszá
gos Atomenergia Hivatal. A nukleáris hatóság a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója III. üteme 2. fázisának
üzembe helyezési engedélyezése kapcsán tartott közmeghallgatást.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft. üzemeltetésében lévő tároló húsz kamrája készült el az
elmúlt években, itt mintegy 9 ezer kazetta befogadására alkalmas kapacitás van, ami a most elkészült 21-24. kamrák
üzembe helyezésével 11 ezerre nő.
A mostani modul építkezését 2013-ban kezdték, az üzemel
tetés kezdetét 2019-re teszik. A további bővítés már napi
renden van, készülnek a kiviteli tervek. A következő mo
dulban az egyes kamrák befogadóképessége nagyobb lesz.
A létesítmény 21-24. tárolókamrákkal történő bővítése
során a 17-20. kamrákra érvényes, meglévő műszaki meg

oldások tekintetében változás nem történt. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója első ütemét, a fogadóépületet és a
három kamrát 1997-ben adták át, 1999-ben és 2002-ben
4-4 kamrával bővítették a létesítményt, 2007-ben készült
el az 5 kamrát tartalmazó negyedik tárolómodul, 2011-ben
pedig a 4 kamrát magába foglaló ötödik modul.
Hullán Szabolcs, az OAH főigazgató-helyettese kifejtette,
hogy az eljárásban az OAH azt vizsgálja, hogy teljesülnek-e
az engedélykiadás feltételeként a jogszabályokban előírt
nukleáris biztonsági követelmények.
Vida Tünde
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Paks II.

Miért orosz blokkok épülnek
Pakson?

Folytatás az 1. oldalról
Miért az orosz reaktortechnológia a legjobb választás a Paks II. projekt új blokkjai számára? Erre a kérdésre
adott választ szeptemberi írásában Prof. Dr. Aszódi Attila.

A VVER-1200 reaktor kettősfalú
konténmentjének sematikus ábrája
forrás: Paks II. Zrt.

A világon jelenleg üzemelő atom
erőművi blokkok döntő többsége
könnyűvíz-hűtésű, könnyűvíz mode
rátorral üzemelő reaktorral szerelt,
ezen belül is legelterjedtebbek a nyo
mottvizes (PWR) típusok.
A második leggyakrabban használt
reaktor a forralóvizes (BWR) reaktortechnológia, ennek elfogadottsága
azonban jelentősen csökkent a fukusimai atomerőmű-baleset következté
ben.
A világon jelenleg építés alatt
álló reaktorok 80%-a PWR típusú,
miközben a BWR-ek részesedése
10% alatti.
Hasonlóan csekély az egyéb reaktortípusok (pl. nehézvizes blokkok)
részesedése a most épülő blokkok
között, ezek az erőműtípusok ráadásul olyan kiegészítő technológiákat
is igényelnek, amelyekkel kapcsolatban Magyarországon nincsen sem tapasztalat, sem infrastruktúra. Ráadásul a keletkező kiégett üzemanyag
jelentősen kisebb mennyisége is
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a PWR technológia mellett szólt,
szem
ben a nehézvizes reaktortechnológiával.
Mindezt figyelembe véve, valamint
azt mérlegelve, hogy nyomottvizes
reaktorok kapcsán hazánkban jelen
tős szakértelem és tapasztalat gyűlt
össze, megalapozott a szóba jövő
reaktortípusokat PWR-ekre korlátoz
ni, szögezte le Aszódi Attila.
A piacon elérhető nyomottvizes
reaktorok közül csupán néhány tartozik a jelenleg legkorszerűbbnek
számító 3. és 3+ generációba. Mivel
kizárólag e reaktorok képesek az új
atomerőművek építésére vonatkozó
szigorú hazai hatósági nukleáris biz
tonsági előírások teljesítésére, csak
ezek kerülhettek szóba az új paksi
blokkok esetén, preferálva a legfej
lettebb biztonsági megoldásokkal
rendelkező 3+ generációt.
A jelenleg elérhető, legalább építési
fázisban lévő 3. vagy 3+ generációs
nyomottvizes reaktorok az alábbiak:
AP1000 (az amerikai Westinghouse
cégtől), APR-1400 (a dél-koreai
KEPCO gyártmánya), EPR (a francia Areva fejlesztése), VVER-1200
(az orosz Roszatom fejlesztette ki).
Az Atmea-1 típus (a japán Mitsubishi Heavy Industries és az Areva terméke) építése még nem kezdődött
meg sehol, referenciái nincsenek, így
ez kizárható a szóba jöhető blokkok
köréből.
Az Areva gyártmányú EPR blokkok
extrém nagy méretük (nettó 16001700 MW villamos kapacitásuk) miatt nem megfelelőek a magyarországi villamosenergia-rendszer számára.

A megfelelő reaktortípus kiválasztásának egyik legfontosabb szempontja a szigorú biztonsági követel
ményeknek való maximális megfelelés. Olyan ún. „Fukusima-álló” új
reaktortípust lehet csak engedélyez
tetni ma Magyarországon, amely
a komplex üzemzavarok és súlyos
balesetek megfelelő kezelése mellett
akár egy nagy utasszállító repülőgép
rázuhanásával szemben is kellő mér
tékben ellenálló. Ez az elvárás csak
robusztus, kettős falú, hermetikus reaktor-védőépülettel (kontén
menttel) teljesíthető. A súlyos bale
setek kezeléséhez az olvadt üzemanyag megbízható lokalizációja és
hűtése szükséges, ami megfelelő
olvadékkezelő rendszereket igényel.
Alapvető követelmény volt az ún.
mélységi védelem elvének alkalmazása, és a különböző mélységi védelmi szintek megfelelő elválasztása is.
A fukusimai tapasztalatokból okulva fontos szempont továbbá a kiégett
üzemanyagot átmenetileg tároló
pihentető medencék üzemzavarokra
és külső veszélyeztető tényezőkre
való méretezése is. Ugyancsak fontos előírás, hogy az új blokkokba
beépítésre kerülő technológia már
kipróbált, más atomerőművekben
működő, bevált megoldásokat alkal
mazzon.
Mindezek figyelembe vételével a szi
gorú hazai műszaki és nukleáris biz
tonsági követelményeket csak a
VVER-1200 technológia teljesíti,
amivel kapcsolatban ráadásul széles
körű üzemeltetési, karbantartási,
engedélyezési és oktatási tapasztalat
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áll rendelkezésre. Aszódi Attila írásá
ban rámutatott: a Westinghouse
AP1000 típusa csak ún. részleges
kettősfalú konténmenttel rendelke
zik, ami bizonyos súlyos baleseti
üzemállapotok mellett nem biztosít kellően robusztus, megfelelő tartalékokkal bíró védelmet a radioaktív
anyagok környezetbe való kikerülésé
vel szemben. A KEPCO APR-1400

típusából pedig teljesen hiányzik a
duplafalú konténment. A Westinghouse reaktora esetében a kiégett
üzemanyagot átmenetileg tároló
pihentető medence védelme terén is
kérdések merülnek fel: nagyméretű
utasszállító repülőgép rázuhanása
esetén az AP1000 pihentető medencéje kevésbé védett, mint a VVER1200-é. Fontos különbség van a két

blokktípus között a zónaolvadék
ke
zelési koncepciójában is, itt is a
na
gyobb biztonsági tartalékokkal,
reaktortartályon kívüli zónaolvadékkeze
lési megoldással is rendelkező
VVER-1200 felé billen a mérleg.
A fenti érvrendszer alapján belátható,
hogy a VVER-1200 reaktortechnológia választása volt a megfelelő döntés
a Paks II. projekt megvalósítására.

Átadták a Wigner Jenő-díjat
A magyar tudomány ünnepe alkalmából átadták az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner Jenő-díj
Kuratóriuma közös díját, a Wigner Jenő-díjat.

fotó: MTA

Az elismerést idén Tóth Iván mérnök
kapta a termohidraulika és reaktorbiztonság területén végzett, nemzetközileg is elismert munkásságáért,
amelynek során meghatározó szerepet
játszott a Paksi Atomerőmű biztonságot fejlesztő projektjeiben.

Tóth Iván 1968-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmér
nö
ki karán, majd a KFKI tudo
má
nyos munkatársa lett. Fő kutatási
területe a reaktor-termohidraulika
volt. Érdeklődésének középpontjában
a csőtöréses üzemzavarok során leját

szódó jelenségek álltak. Már 1982-ben
ő volt felelős a KFKI AEKI-ben létesí
tett PMK-NVH berendezés kutatási
programjának kialakításáért, és később
vezette a PMK-2 berendezés kísérleti
programját. Az ezen a berendezésen
elért kutatási eredmények mind a
mai napig világszerte meghatározóak
a VVER-440 reaktorok lehetséges
üzemzavarait modellező számítógépes
programok validációjában. Munkássága meghatározó volt a termohidrauli
kai számítógépes programok hazai
használatában és fejlesztésében is. Éve
kig vezette a KFKI AEKI Termohidra
ulikai Laboratóriumát.
Meghatározó szerepet játszott a Paksi
Atomerőmű nagy jelentőségű projekt
jeiben is: a biztonság újraértékelését
végző AGNES-projektben, a Végleges
Biztonsági Jelentés elkészítésében, a fu
kushimai balesetet követő Célzott Biz
tonsági Felülvizsgálatban. Ezek a pro
jektek nagymértékben hozzájárultak az
erőmű biztonságának fejlesztéséhez.
Tóth Iván biztosítani tudta a projektek tudományos hátterének nemzetközileg is elismerten magas színvonalát. Hosszú ideig egyik vezetője volt a
magyar kutatóintézetek által az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. számára végzett főkonzulensi tevékenységnek.
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Jogerőre emelkedett Paks II.
környezetvédelmi engedélye
Nem maradt nyitott kérdés, ez pozitív a projekt számára – reagált dr. Aszódi Attila államtitkár arra a hírre,
hogy jogerőre emelkedett a Paks II. beruházás környezetvédelmi engedélye. Rámutatott: az engedély végre
hajtható volt már, mégis fontos momentum a bírósági szakasz lezárása.

Dr. Aszódi Attila azt mondta, a
környezetvédelmi engedélyezés volt a
legnagyobb ívű abból a szempontból,
hogy a legtöbb embert mozgatta meg,
és nemcsak itthoni, hanem külföldi
konzultációkat is igényelt, a szakmai
része majdnem két évig zajlott.
– Én nagyon büszke vagyok arra, hogy
nem voltunk korlátozva sem idő, sem
szakmai szempontból, minden kér

désre meg tudtuk adni a választ. Sen
kinek semmilyen ellenvetése nem lehet,
hiszen abszolút transzparensen vittük
végig ezt az eljárást, aminek a nyoma
benne van az engedélyben – fogalmazott az államtitkár.
Még 2014 decemberében nyújtotta
be a környezetvédelmi engedély kérelmét az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. (új nevén: Paks II.
Atomerőmű Zrt.). Az első fokon
eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal tavaly szeptember 29-én kiadta az engedélyt. Fellebbezés miatt másodfokon a Pest Megyei Kor
mányhivatal is tárgyalta a témát és az
elsőfokú határozatot helybenhagyva
kiadta a környezetvédelmi engedélyt.
A határozat felülvizsgálatát kizárólag
az első fokon eljáró Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalánál lehetett előterjeszteni. A Greenpeace Magyarország Egyesület és az
Energiaklub Szakpolitikai Intézet

és Módszertani Központ Egyesület
a másodfokú határozat elleni keresetlevelét – formai hibát vétve – a
másodfokú hatóságnál nyújtotta be,
emiatt a keresetlevél harminc napon
túl érkezett meg az elsőfokú hatósághoz. A késés miatt a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül
elutasította, tárgyalást nem tartott az
ügyben. A közigazgatási és munka
ügyi bíróság végzését a Pécsi Törvény
szék másodfokon helybenhagyta, így
vált jogerőssé az engedély.
Az államtitkár felhívta a figyelmet
arra, hogy márciusban a nukleáris
hatóság kiadta a telephelyengedélyt,
mostanra megszületett az elvi vízjogi engedély és még számos további engedély, így mostanra nagyjából
háromszáz engedély van a Paks II.
Atomerőmű Zrt. birtokában.
Vida Tünde

Kétnyelvű információs füzettel segítik az orosz
munkavállalókat
Kétnyelvű, a város szolgáltatási palettáját bemutató kiadványt jelentet meg a paksi önkormányzat, hogy se
gítse a Paks II. beruházás kapcsán a városba érkező orosz munkavállalók és szolgáltatók egymásra találását.
A
kommunikáció
könnyítése
érdekében orosz-magyar szótár
melléklete is lesz a Paksi Infor
mációs Füzetnek, amelynek elő
készítésében a Roszatom orosz
konszern partnere az önkormány
zatnak. Szabó Péter polgármester
tájékoztatása szerint a vállalkozók
számára ingyenes megjelenési
lehetőséget biztosítanak a kiadvány-
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ban és annak online változatában is. lepülés, köztük a TEIT-tagtelepülé
Az önkormányzat szolgáltatói fóru- sek, turisztikai kínálatát mutatja be.
mot szervez a közeljövőben, ahol a A kiadványt, amelyben a látnivalók,
vállalkozók és a kereskedők megis- a szállás- és szórakozási helyek sze
merhetik az orosz fél igényeit.
repelnek orosz és magyar nyelven,
Czink Dóra turisztikai és város- minden önkormányzathoz eljutatmarketing referens elmondta, hogy ták, de elérhető a Pakson, Kalocsán,
korábban már született egy kiad- valamint Szekszárdon működő tuvány, amely a Paksi Társadalmi risztikai irodákban is.
Tanácshoz tartozó negyvenegy te
Vida Tünde
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„A mi sikerünk, záloga Paks II.
sikerének” – A Paksi Atomerőmű
húsz dolgozója kapott Céggyűrűt
A Paksi Atomerőmű húsz munkavállalója kapta meg ebben az esztendőben is a Céggyűrűt. Az átadás al
kalmából rendezett gálaesten Hamvas István vezérigazgató elmondta: a Céggyűrű átadás a jól kiforrt
vállalati kultúra fontos eleme. E kultúra elemei közé tartozik az atomerőműves összetartás, elkötelezettség,
szakmai öntudat, az együttműködés és a felelősségtudat a biztonságért, a termelés folyamatosságáért és a
társaság nemzetgazdaságban betöltött szerepéért – mondta a vezérigazgató.

Kitért a szakma iránti alázat és az együttműködés fontosságára, ami a közösség nagy értéke. – Ez a csapat minden
napos gyakorlatban bizonyítja, hogy ez az érték itt megvan.
Azok az emberek, akiket ma jutalmazunk, munkájuk által
részesei a céges sikereknek, s a vállalati kultúra alakításának
fontos szereplői voltak – húzta alá.
Hamvas István ismertette a cég eredményeit és az előttük
álló kihívásokat. A villamosenergia-piac változik, egyre
nagyobb kihívás jelent vezető pozíciójuk megtartása, mely
nek érdekében több termelési hatékonyságot növelő és
önköltséget csökkentő intézkedés történt.
A nagyon jól elkészített karbantartások, hibamentes üzemeltetés és jól végrehajtott munkák eredményeként – a
biz
tonsági szint emelése mellett – kiemelkedő eredményeket értek el a villamosenergia-termelésben. A munkatársak mellett, a partnerek és a tulajdonos szerepére is felhívta a figyelmet a vezérigazgató, aki azt is hangsúlyozta, hogy a felelősségteljes munka nemcsak az atomerőmű
megítélése miatt fontos. – A mi sikerünk, záloga Paks II.
sikerének – hangsúlyozta Hamvas István, majd átadta a
kitüntetéseket.

– A Céggyűrű felelősséggel ruházza fel azokat, akik megkapják,
mert a legrangosabb kitüntetés példaképpé teszi őket kollégáik és
a jövő nemzedéke számára – mondta köszöntőjében dr. Zsuga János, az MVM Zrt. előző nap kinevezett vezérigazgatója.
Céggyűrű kitüntetésben részesült idén: Angyal Ferenc
karbantartás vezető, Ádler Kornél szekunderköri szolgálat
vezető, Csányiné Kern Aida Erika humánpolitikai előadó,
Cseriné Polgári Ágnes minőségügyi mérnök, Dobó József
István főtechnológus, Fenyvesi Csaba osztályvezető, Jantner József berendezés technológia vezető, Lacza István
karbantartási műszaki ellenőr, Makó Gábor Péter irányítástechnikai művezető, Nagy Sándor nukleáris karbantartó lakatos, Oldal Ottó üzemeltetés vezető, Orbán Mihály önálló üzemvezető, Péter Lajos István csoportvezető,
Spieszné Bognár Judit főosztályvezető, Számel László
főtechnológus, Százuj István kiemelt projektvezető, Szili
László berendezés technológia vezető, Tell Ferenc vezető
szerelő, Vida Zoltán elemző mérnök, valamint Horváth
Miklós Ferenc a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóhelyettese, engedélyezési és felügyeleti igazgatója.
Vida Tünde
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Az év végéig várják a kreatív
pályamunkákat – Közösséget
teremt az Alkotó Energia
Másodízben hirdetett pályázatot kreatív bútor-átalakítóknak, hobbi tárgykészítőknek a Paksi Atomerőmű.
December végéig várják a pályamunkákat az Alkotó Energia program keretében. Idén már két korosztály
ban négy kategóriában lehet nevezni, így megduplázódott a nyeremények száma is. Két korosztályban
összesen 72 fődíj és százötven egyéb díj odaítéléséről dönt a zsűri.

A múlt évi pályázatra az ország minden szegletéből
érkezett pályamű, összesen 1839 darab. Nemcsak
ezt értékelte pozitívan a program ötletgazdája, Iványi Krisztina operatív kommunikációs
vezető, hanem azt is, hogy mára egy hatalmas
közösség jött létre a pályázat nyomán, az Alkotó
Energiának a Facebook közösségi oldalon 12 ezer
követője van.
A tavaly ősszel indult pályázat komplex projekt
té vált, jótékonysági akciót társítottak hozzá, a
legjobb pályamunkákból exkluzív albumot készí

Tudta-e
hogy ...
Dunakömlődön sípálya üzemel? A Pakshoz
tartozó, mintegy 1300 lakosú településen
az 1980-as évek közepén indult el a
kezdeményezés, melynek eredménye a
kivilágított és felvonóval rendelkező 60 méter
szintkülönbségű, 300-350 méter hosszú,
50-100 méter széles füves réten elhelyezkedő,
erdő által szegélyezett pálya lett. Építéséhez
segítséget adott a Paksi Atomerőmű akkori
vezetősége, a vendégmunkás lengyel és orosz
építő gárda, ki-ki a maga hozzáértésével és
eszközeivel járult hozzá a megvalósításhoz.
A sípálya szép kirándulóhely, és nemcsak
azokon a téli napokon, amikor síelésre
alkalmas hó borítja, hanem egész évben
érdemes felkeresnie a kirándulni szerető és
vágyó közönségnek.
(fotó: sielok.hu)
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tettek, alkotótábort szerveztek, ahol több mint ötszáz je
lentkezőből választották ki a harminc szerencsés résztvevőt.
A bútoralkotók munkáiról készült fotókat a Paksi
Atomerőmű igen sok helyütt használja, ezek díszítik a jövő
évi asztali és lakossági tájékoztató naptárat, illetve rövide
sen egy újság mellékletet is megjelentetnek.
Mindeközben október eleje óta zajlik a második pályázat.
Két klasszikus, bútoralkotós, festős, tárgykészítős kate
góriában, illetve hulladék és maradék anyagok újrahasznosításával készült lakberendezési használati tárgyakkal és
gyermekjátékokkal lehet nevezni, valamint a DIY deko
rációk és ajándéktárgyak készítésével.
Idén külön értékelik a 14-18 évesek, azaz juniorok
munkáját. Alkotónként, kategóriánként egy pályaművel

lehet nevezni, így akár mind a négy „műfajban” lehet indulni, ami kedvező a sokoldalú alkotók számára.
Mivel az öttagú zsűri számára tavaly sem volt könnyű megbirkózni a hatalmas feladattal, két fővel megnövelték a lét
számot. – Azzal, hogy két férfi társul a hölgyekhez, szeretnénk
mutatni, hogy az urakat is várjuk, még ha most el is hódítot
tuk a barkácsolás szenvedélyét tőlük – mondta Iványi Krisztina. – Az új zsűritagok ráadásul a társaiktól eltérő, modern
irányzatot képviselnek a bútoralkotásban, így más szemlélet is
helyet kap – tette hozzá.
Jövőre is megszervezik az Alkotó Energia tábort, készítenek
exkluzív albumot és tervezik egy expo, vagy giga workshop
szervezését is a DIY mozgalom követői számára.
Vida Tünde

Limitálni kellett a létszámot:
sikeresen működik az
atomerőmű nyugdíjasklubja
Kiállítással, kötetbemutatóval, a tagok műsorával ünnepelte alapításának harmincadik évfordulóját az
Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület.

Rendezvényük indította útjára a Szépkorúak Hetének gazdag programját a
Csengey Dénes Kulturális Központban.
Igen népes közönség gyűlt össze a jubileumi ünnepségre, ami nem csoda,
kétszáz tagja van a klubnak. Csak azért
annyi, mert két éve ebben maximálták a létszámot, jelenleg nyolcvanan

várnak felvételre. Pataki János elnök
azt mondta, az új vezetőség 2014-ben
százharminc fővel vette át a klubot,
egy év múlva elérték a mostani létszámot és a Paksi Atomerőmű vezetésé
vel egyeztetve, limitet vezettek be
azon egyszerű oknál fogva, hogy nem
férnek el a klub bázisán. A hetente
több ízben tartott klubfoglalkozások

helyszínéül szolgáló létesítményt az
atomerőmű biztosítja, ezen felül támogatja is a nyugdíjasklubot, amely
nek nagyon gazdag a programpalettája. Heti három-négy alkalommal
tartanak összejövetelt. Működik egy
hímző kör, amelynek tagjai színvona
las munkáikból rendeztek tárlatot a
kulturális központ emeleti kiállítótermében, a jubileumra alakult egy kó
rus, amit szeretnének megtartani.
Néhány száz kötetes saját könyvtára is
van a klubnak. A tagok közül sokan
kártyáznak, egyre nagyobb teret nyer
a sport. Új kezdeményezésű program
az Ízlelgető, ahol szakácsok, pálinka-,
bor- és sörkészítők cserélnek tapasztalatot, a Lelkifröccs – pszichológus
segítségével – kéthetente ad lehe
tőséget a lelki problémák orvoslására,
s ugyancsak kéthetente kerül sor a
Kalandozásokra, ami vetítéssel kísért
úti beszámolója a tagoknak.
Vida Tünde
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Pakson járt a Zárt Atomvárosok
Szövetség küldöttsége
A Paksi Atomerőművet és a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok befogadására szol
gáló tárolót is megnézte az az orosz delegáció, amelyet az úgynevezett zártvárosok polgármesterei
alkottak.

A ZATO (Zárt Atomvárosok Szö
vetsége) küldöttsége október elején
látogatott Paksra. Szakmai útjuk
első állomása Bécs volt, ahol a NAÜ
központjában jártak és találkoztak
az Orosz Föderáció energetikai
képviselőjével, akitől a jövőbeni
atomenergetikai fejlesztésekről kap
tak tájékoztatást. Ezt követően ér
keztek hazánkba, s mint mondták,
megtekintették a híres történelmi
városokat.
Pakson Szabó Péter polgármester
fogadta és tájékoztatta orosz kollé
gáit a várossal kapcsolatos aktualitá
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az atomenergia-ipar – beleértve az
sokról, tervekről. Ezek után a város
üzemanyaggyártást – és az űrkutatás.
nevezetességeivel ismerkedtek a
településvezetők – Csendes, nyugodt, – Szövetségünk tagjai olyan városokba
tiszta és látszik, hogy komoly per
s tesznek látogatást, ahol szintén mű
pektíva előtt áll – összegezte véle ködnek atomerőművek, nukleáris ipa
ményét Golubev Alexej Viktorovics. ri objektumok, megnézik azok műkö
A ZATO elnöke, Szarov polgár dését, azt, hogy hogyan élnek ott az
mestere azt mondta, tíz zárt város emberek. Számunkra fontos, hogy elvi
tartozik a szövetséghez. Ezekben gyük saját városaink lakosságának eze
olyan nemzetbiztonsági és stratégiai ket az információkat – fogalmazott.
szempontból kiemelt jelentőségű A küldöttség tagjai az atomerőműbe
és a Bátaapátiban lévő Nemzeti
tevékenységek folynak, amelyek
kapcsán kiemelt szerepet játszik Radioaktívhulladék-tárolóba is ellá
az adatvédelem, a biztonság. Ilyen
togattak.
Vida Tünde
tevékenységek elsősorban a hadiipar,
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Elismerés a Paksi Atomerőmű
innovációjának
A Paksi Atomerőmű 15 hónapos üzemeltetési ciklus innovációja a “Minőség-Innováció 2017” elnevezésű
pályázaton a nagyvállalat kategóriában nemzeti díjnyertes lett, ezzel továbbjutott a nemzetközi fordulóba.

Finnország államelnöke a finn minőségügyi partnerszer
vezet kezdeményezése alapján 2007-ben indította útjára
a „Minőség-Innováció” pályázatot. A sikeres kezdeménye
zéshez azóta csatlakozott Svédország, Lettország, Észt
ország, Csehország, Magyarország, Izrael, Kazahsztán, Litvánia, Spanyolország, Kína és Oroszország. A pályázat célja a termékek és szolgáltatások vevőorientált minőségfejlesztését, a fenntarthatóságot, versenyképességet szolgáló innovációk elismertetése.
Az idei évben több mint 500 pályamű érkezett, amelye
ket első körben minden tagország nemzeti szinten bírál el,

majd a kategóriánkénti nemzeti díjnyerteseket a finn
ko
or
dináló szervezet a nemzetközi díjazottakról döntő
zsűri részére továbbítja. A nemzeti díjkiosztó ünnepségre
2017. november 7-én került sor a Földművelésügyi Mi
nisz
tériumban, ahol a Paksi Atomerőmű „15 hónapos
üzemeltetési ciklus bevezetése” innováció nagyvállalati
kategóriában Nemzeti Díjnyertes lett, lehetőséget kapva
ezzel a nemzetközi megmérettetésre. A nemzetközi díjak
kiosztására 2018 februárjában a spanyolországi Bilbaóban
kerül sor.

Miniszteri kitüntetést vehettek át
Az október 23-ai nemzeti ünnepünk alkalmával Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter miniszteri elis
merésben részesítette a Paksi Atomerőmű két munkavállalóját, Tell Ferencet és Géri Károlyt, kiemelkedő szak
mai tevékenységükért.

Tell Ferenc
1985. április 30-án karbantartó lakatosként kezdte
pályafutását a Paksi Atomerőműben. 24 évig ebben
a munkakörben dolgozott, majd 2009. április 1-jétől
nyugdíjba vonulásáig a Turbina és Forgógép Karbantartó osztályon vezető szerelőként tevékenykedett. Az
évtizedek alatt végrehajtott turbina karbantartások
során folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezzel hozzájárulva a blokkok magas szintű rendelkezésre állásának biztosításához. Munkatársaival,
feletteseivel a karbantartásban résztvevő társszer
vezetekkel kiváló személyes kapcsolatot alakított ki,
mely elengedhetetlen volt a napi rutinszerű munkákon
túli problémák rugalmas kezelésében. Fiatal kollégáival
önzetlenül és kimagasló szorgalommal osztotta meg a
több évtized alatt megszerzett szaktudását és helyszíni
szerelői tapasztalatát.

Géri Károly
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmér
nöki diplomát folyamattervező mérnökként 1980ban. Az egyetemi éveket követően a Dunaújvárosi
Vasműben helyezkedett el energetikusként, majd 1983
áprilisától a Paksi Atomerőműben dolgozik a Turbina
Osztályon. Belépését követően elsősorban az átalakítások tervezésével foglalkozott, később az üzemeltető
feladatok végrehajtásában vett részt technológia
vezetőként, osztályvezető helyettesként, 1993-tól pedig az osztály vezetőjeként. Közreműködésével több
jelentős átalakítás valósult meg, például a turbinaszabályzó rendszer modernizálása, emellett a nagy nyo
mású forgórész rekonstrukció üzemeltető tevékenységében is jelentős részt vállalt.
(fotók: Pongrátz Anita)
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Múzeumi mozaik
Az Atomenergetikai Múzeum tevékenységeit átfogó és bemutató szakmai program keretében neves
előadók méltatták az intézményben folyó munkát a múzeum költözése előtti egyik utolsó nagy ren
dezvényen.
Bár a végleges helyszínről még nem született döntés, átmenetileg Pakson, a korábbi ASE étterem épületében
kialakított kiállítótérben és fizikai bemutatóteremben
folytatja jövő évtől tevékenységét. Az új kiállítóteremben lehetőség lesz a múzeumpedagógiai programok
(óvodapedagógiai program, kihelyezett fizikaórák általános és középiskolások számára, Teller Ede vetélkedő
– általános iskolai fizikaverseny, múzeumi tábor) tovább
fotó: Juhász Luca
vitelére, valamint az országos programsorozatokhoz
Az Atomenergetikai Múzeum Európában is egyedül való csatlakozásra (Múzeumok Majálisa, Múzeumok
álló módon mutatja be az atomenergetika és a Paksi Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja), családi és szakAtomerőmű történetét. Országos szakmúzeumként öt mai programok, valamint fizikashow-k megtartására. A
jelentős változást hozó időszakot megelőzően a mai renév alatt több mint 85 ezer látogatót fogadva, számos
dezvény
nem a búcsút, inkább a jövő felé tett első lépést
múzeumpedagógiai és környezettudatos programot,
családi és iskolai rendezvényt, vetélkedőt, közönség- jelenti. A múzeum tevékenységének kiemelt területei:
a múzeumi szakmunka, az atomerőmű történetének
találkozót, versenyt, tábort lebonyolítva országosan is
meghatározó kulturális intézménnyé nőtte ki magát. feldolgozása, a múzeumpedagógia, a környezettudatos
Jelenlegi helyén az atomerőmű működése során használt nevelés, a műszaki szemlélet kialakításában betöltött,
valamint a kommunikációt segítő szerep mind visszaberendezéseknek, tudósokhoz köthető relikviáknak és
köszöntek az előadók szavaiból. A múzeum létének
időszaki kiállításoknak ad helyet, tevékenysége során
fontosságát ugyanis olyan személyek tolmácsolták, akik
jelentős szerepet vállalva az atomerőmű kommunikációs
feladataiból. A múzeum egyedi programjain keresz- hitelesek a saját területükön, szakmájukban, és rálátásuk van az intézmény tevékenységére.
tül szórakoztató módon minden korosztályhoz közel
A
program zárásaként a hosszas kutatómunka eredviszi az atomenergetikához kapcsolódó ismereteket
ményeként elkészült, Tömegtájékoztatás az atomkor
óvodáskortól felnőttkorig. Nem utolsó sorban pedig
hajnalán c. könyvet mutatták be a szerzők. A múzeum
a hazai nukleáris energetika történetét dolgozza fel a
negyedszázados
működésére is visszatekintett a rendezkezdetektől napjainkig. Az idén ötéves Atomenergevény: az Üzemtörténeti Gyűjtemény létrehozása óta
tikai Múzeum az új atomerőművi blokkok építésével
eltelt 25 év munkájáért Beregnyei Miklós az MVM
és az ahhoz kapcsolódó területátadási kötelezettséggel
összefüggésben új helyre költözik a jövő év folyamán. Paksi Atomerőmű Zrt. életműdíját vehette át.

A rendezvényen elhangzott előadások:
• A jövő kihívásai és változások a beruházás területén – Prof. dr. Aszódi Attila államtitkár, Miniszterelnökség
• A múzeum feladata a múlt és a jelen összekapcsolásában – Szabó Benjamin volt kormánybiztos
• Az Atomenergetikai Múzeum szerepe a múzeumok világában – Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna múzeumigazgató,
Paksi Városi Múzeum
• Természettudományos ismeretterjesztés és edukáció a múzeumban – Härtlein Károly fizikatanár, mesteroktató,
a BME tanszéki mérnöke
• Környezettudatos program a múzeum közvetítésével – Bakó Botond viselkedésökológus, a Földművelésügyi
Minisztérium Vadonleső programjának vezetője
• A múzeum hatása a műszaki szemlélet formálására – Dr. Szmola J. Ernő okleveles fizikus, az EMIKA Elektromechanikai Zrt. vezérigazgatója
• Tömegtájékoztatás az atomkor hajnalán c. könyv bemutatása – Bencze Eszter, Beregnyei Miklós
• Zárszó – Süli János tárca nélküli miniszter
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Mi a pálya?
Műszaki pályaválasztó fesztivál
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület által szervezett, szeptember 26-án Budapestről országos körútra
induló „Mi a pálya?” műszaki pályaválasztó fesztivál célja, hogy élményalapúan felszínre hozza a pálya
választás előtt álló gyerekekben lévő érdeklődést a műszaki pálya iránt, annak érdekében, hogy tudatosan
válasszák ezt a pályát.

fotó: Szelenszky Anna

Idén ősszel 6 helyszínre látogat el a fesztiválsorozat, és lega
lább 10 ezer érdeklődőre számítanak a rendezők. Budapest, Pécs, Győr, Miskolc és Debrecen mellett Szeged is
csatlakozik a fesztiválhoz, valamint egy új műszaki szakterület, az épületgépészet is bemutatkozik a rendezvényen
az erősáramú elektrotechnika, elektronika, távközlés, informatika, vegyipar és gépipar mellett.
A tavaly már országos szinten, 5 helyszínen megszervezett
pályaválasztó fesztivált 400 iskolából 8000 gyerek látogatta
meg, valamint 37 műszaki középiskola és 40 cég mutatkozott be kiállítóként. Résztvevőként a tavalyihoz hasonlóan,
az idén is képviselteti magát az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. A rendezvényen a különféle kísérletek mellett az
atomerőmű működésével kapcsolatos ismereti teszt és számos hasznos ismertető kiadvány várja az érdeklődőket a
Paksi Atomerőmű standjánál.

Tudta-e
hogy ...
a török hódoltság előtt a kalocsai érsek
tulajdona volt az a telek, amelyre a híres
budai Rudas gyógyfürdőt építették? Egy
1292-ből származó okirat említi először a Rudas
gyógyfürdő forrásait az ún. Alhévizi források
között. Az Anjou királyok korából
ismert útleírások már “messze-földről
keresett” gyógyforrásként, és fürdőhelyként
jelezték.
A radioaktív hévíz tartalmaz nátriumot, kalciummagnézium-hidrogénkarbonátot és szulfátot,
továbbá a fluoridion-tartalma igen jelentős.
A fürdőzés javasolt az ízületek degeneratív beteg
ségeivel, ízületi gyulladásokkal, porckorong
sérvvel, idegzsábákkal, valamint a csontrendszer
mészhiányával küszködők részére.
(fotó: Budapest Műemlékei)
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KKÁT születésnap Pakson
A KKÁT 20 éves üzemeltetésének évfordulójáról emlékeztek meg az Erzsébet Nagy Szállodában.

A Paksi Atomerőmű szomszédságában üzemelő Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója 1997 szep
tem
berében fogadta a Paksi Atom
erőműből az első kiégett fűtő
elemeket. Erre, valamint az elmúlt
20 év eseményeire emlékeztek
Pakson, október 18-án, az alkalom
tiszteletére szervezett ünnepi konferencián. Az eseményre a fióktelep
üzemeltetője, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. mindazokat
meghívta, akik fontos szerepet
töltöttek be a tárolóval kapcsolatos
beruházási, engedélyeztetési és üzemeltetési munkálatokban.
Az Energiaügyért Felelős Államtitkári Titkárság részéről dr. Farkas
Gábor titkárságvezető köszöntötte
az egybegyűlteket és méltatta mindazok munkáját, akik hozzájárultak
a kimagasló technikai színvonalon
üzemelő tároló biztonságos és problémamentes működéséhez.
A konferencia további részében a
Som System Kft. részéről Ördögh
Miklós ügyvezető igazgató, a Paksi
Atomerőműtől dr. Elter József
műszaki igazgató, valamint a házigazda képviseletében Nős Bálint
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stratégiai és műszaki igazgató, illetve Fritz László mb. üzemeltetési
igazgató tartott előadást. A koope
ratív prezentáció témája a KKÁT
múltja, jelene és jövője volt.
A visszaemlékezések során többek között azt is megtudhattuk,
hogy működése elején a Paksi
Atomerőmű kiégett fűtőelemeit a
Szovjetunióba (majd Oroszországba) szállították vissza. Amikor ez a
lehetőség kezdett bizonytalanná válni, a szakemberek a kiégett kazetták
hazai tárolásával és elhelyezésével
kapcsolatos megoldásokat kerestek.
Az akkor még Paksi Atomerőmű
Rt. vezetése egy átmeneti tároló
létesítése mellett döntött, így 1992
szeptemberében szerződést kötött
az angol GEC Alsthommal, egy
moduláris kamrás száraz tároló létesítésére. A tervezés, engedélyezés és
az építés 1996 végéig tartott.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. 2000-től vált a létesítmény
teljes körűen felelős gazdájává,
azóta gondozásában további 4
modul létesítése fejeződött be és
még további 2 van tervben. A 8
modul 33 kamrát foglal majd

magában, melyek a két ütemben
megvalósított kapacitásnövelésnek
köszönhetően elegendő helyet biztosítanak a jelenlegi 4 atomerőművi
blokk üzemeltetése során elhasznált
üzemanyag-kazetták átmeneti tárolására.
Az idei évben a betárolás már
befejeződött, így 9007 kazetta
„pihen” a kamrákban függőlegesen
sorakozó tárolócsövekben. A tároló
jelenleg 11 416, később a tervek
szerint összesen 17 743 db kazetta
befogadására lesz alkalmas. A bő
vítés az üzemeltetés mellett folya
matosan, az atomerőmű igényeinek
megfelelő ütemben zajlik, melyben
tervezőként a Som System Kft. már
a kezdetek óta megbízható társa az
RHK Kft.-nek.
Zárszóként Szabó Péter, Paks város
polgármestere és Pekárik Géza, az
atomerőmű műszaki vezérigazgatóhelyettese köszönte meg azok
munkáját, akik tettek azért, hogy
egy ilyen kimagaslóan működő,
nemzetközi szinten is elismert
tárolónak adjon helyet Paks városa.
Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft.
ügyvezető igazgatója zárta a konferenciát, aki elmondta: a stabil
alap, amelyet már közel negyed
évszázaddal ezelőtt lefektettek a
szakemberek, a KKÁT beruházóinak, üzemeltetőinek felkészültsége,
lelkiismeretes munkája a garancia
arra, hogy a jövőben is a megszokott,
magas színvonalon üzemeljen a
tárolólétesítmény. Az elért eredmények jelzik, hogy Magyarország
a radioaktív hulladék és a kiégett
fűtőelemek kezelésében, átmeneti
tárolásában és végleges elhelyezésében világviszonylatban is megállja a
helyét. Mindez a jelenlévők sikeres
együttműködésének köszönhető.

rhk kft.

Bodai Agyagkő Formáció: nagyon
jó vízzáró kőzet, kellő stabilitással
Az eddig elvégzett vizsgálatok, megfigyelések igazolták azt a feltételezést, miszerint a Bodai Agyagkő
Formációt (BAF) „egy nagyon jó vízzáró kőzet, és az elmúlt évezredekben kellő stabilitást mutatott” – mond
ta el a Bodán tartott Tájoló Napon dr. Kereki Ferenc.
Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató hangsúlyozta, az eddig elvégzett vizsgálatok igazolják feltételezéseiket, de még
hosszú kutatási időszak vár a szakemberekre. 2018-ban az
előző négy év eredményeinek összegzése, értékelése után
folytatódik a kutatás. Pozitív eredmény esetén, egy földalatti kutatóbázist létesítenek a további vizsgálatok elvégzésére.
A jelenleg nyolcvanhét négyzetkilométernyi kutatási területet az eredmények alapján tíz négyzetkilométeresre szűkítik,
majd szeretnék kijelölni azt a helyet, ahol megépülhet
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Közhasznú a kutatólaboratórium a további vizsgálatok elvégzésének
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hagyományosan előbb céljából. Az RHK Kft. évente másfél-két milliárd forint
sajtótájékoztatón, majd tudományos tanácskozás keretében körüli összeget fordít kutatási programjára. A jövő évet
beszélt arról, hol tartanak a nagy aktivitású radioaktív hul- is hasonló pénzügyi feltételekkel tervezik. A lakosság
ladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos kutatásokban. széleskörű tájékoztatását szolgálja Bodán – az immár
A Nyugat-Mecsekben 2014-ben újra
indult földtani tizennegyedik alkalommal tartott – Tájoló Nap. A prog
kutatások során eddig két mélyfúrást végeztek. Tavaly ram keretében a diákoknak vetélkedőt, az érintett telepü
tavasszal a kutatóárkot építették ki a Cserdi szőlőhegy völgyé lésen élők számára pedig tudományos tanácskozást renben, majd idén márciusban Bakonya térségében újabb ku deztek. A kutatásokat több mint húsz éve követi figyelemtatófúrást indított az RHK Kft., ami a tervek szerint ezer mel a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési
háromszáz méteres mélységű lesz – mondta el az ügyvezető. és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás, amelynek
A kutatás célja, hogy minden kétséget kizáróan bizonyít- elnöke korrektnek értékelte a kapcsolatot a kutatásokért
sa: alkalmas a Bodai Agyagkő Formáció a nagy aktivitású felelős céggel. Kovács Győző azt is elmondta, hogy a közös
radioaktív hulladék és a kiégett fűtő
elemek számára munka eredményeként ismerik és támogatják a térségben
élők a kutatási programot.
építendő mélygeológiai tároló befogadására.
Vida Tünde

Újabb Prometheus-díjjal büszkélkedhet az RHK Kft.
A Prometheus-díj olyan elismerés, melyeta Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adományoz a villamosenergia-,
a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia, a hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése, valamint
üzemeltetése érdekében végzett kimagasló tevékenység, továbbá életmű elismeréséért.
részesült a kitüntetésben. Idén, tik a munkámat – fogalmazta meg
szokásos módon az október 23-i az osztályvezető. Kaszás Sándor
nemzeti ünnep alkalmából rendez- 2002 óta végzett munkája során a
te meg a Minisztérium a díjátadót. cég fizikai-védelmi és ellenőrzési
A magas rangú díjra, az RHK Kft. a tevékenységét magas szintre emelte.
társaság Rendészeti Önálló Osztá- Vezetésében a Fegyveres Biztonsályának vezetőjét, Kaszás Sándort gi Őrség kimagasló teljesítménnyel
terjesztette fel, aki az ünnepségen évről évre a legjobb helyezéseket
át is vehette az elismerő oklevelet. éri el az országos szakmai verseNagy megtiszteltetés számomra ez a nyeken. Irányítása alatt szakterülete
fotó: Pongrátz Anita / NFM
díj, mely természetesen nem csupán a társaság egyik kiemelkedő és fo
A tavalyi évben az RHK Kft. stratégi- az én érdemem, hanem azoké a lyamatosan fejlődő területévé vált.
ai és műszaki igazgatója, Nős Bálint kollégáké is, akik hosszú évek óta segí-
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