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Sajtótájékoztató a személyes egyeztetést megelőzően Pakson

A Paks II. beruházásról, a város és a régió fejlesztésében való
együttműködésről egyeztetett a Paks II. projektért felelős miniszter és
államtitkárai, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Paks II. Zrt. és Paks Város
Önkormányzata 2018. április 4-én, Pakson.
folyt. 2. old.

Tájékoztató körutat tartott
az RHK Kft.

„Az eljövendő generációk tudással felvértezése is nagyon fontos, hiszen
valamikor döntéshozók lehetnek fontos nemzeti kérdésekben”
folyt. 8. old.

Paks II.

Együttműködés a közös cél
érdekében
Folytatás az 1. oldalról
Szabó Péter, Paks város polgármeste
re az egyeztetés előtt tartott sajtótájé
koztatón elmondta, hogy hason
ló mértékű fejlődés vár Paksra, mint
az első atomerőmű építése során.
A Paks II. beruházáshoz kapcsolódó
infrastruktúrafejlesztés, a lakhatási
lehetőségek növelése és a szolgáltatói
szektor fejlődése hosszú távú gazda
sági stabilitást eredményez majd.
A projekt több évtizedre jelent fejlő
dést a város és a környező települések
számára, gazdasági lehetőséget a helyi
és regionális kis- és középvállalko
zásoknak. Kiemelte: a város szlogen
je „Paks, az együttműködés városa”, és
erre az együttműködésre az új blok
kok létesítése kapcsán is nagy szük
ség van.
Szabó Péter, Paks város polgármestere

Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója
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Hamvas István, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója el
mondta, hogy a Paksi Atomerőmű
képes a legalacsonyabb áron villamos
energiát termelni Magyarországon,
így fontos, hogy a magyarországi
nukleáris kapacitás a négy jelenlegi
egység leállítása után is biztosított
legyen. Hozzátette, hogy az Atom
erőmű Üzemeltetők Világszövetsége
(WANO) a biztonság szempontjából
a legjobb kategóriába sorolta a Paksi
Atomerőművet. A vezérigazgató kie
melte, hogy az új atomerőmű blok
kok nélkül elképzelhetetlen a bizton
ságos hazai villamosenergia-ellátás. A
két társaság kapcsolatáról elmondta,
hogy az új blokkok létesítése szakmai
perspektívát jelent azok számára, akik
a jelenlegi atomerőműben dolgoznak,
vagy ott szeretnének a jövőben elhe
lyezkedni, mivel szaktudásukra a
mos
tani erőmű leállítását követően
az új blokkok üzemeltetése során is
szükség lesz.

Paks II.

Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigaz
gatója felidézte, hogy a projekt jogerős
környezetvédelmi engedéllyel rendelke
zik, megszerezte a telephelyengedélyt is, a
társaság szakemberei jelenleg a létesítési
engedély-kérelem összeállításán dolgoz
nak. Emlékeztetett: a Paks II. Zrt. hiva
talosan átadta a munkaterületet a Fővál
lalkozó számára az első felvonulási léte
sítmények építéséhez. A transzparenciát
illetően elmondta, hogy a Paks II. Zrt.
kiemelt figyelmet fordít a lakosság in
formálására. Példaként a jelenleg nyugatmagyarországi körúton lévő interaktív
tájékoztató kamiont említette, hozzátéve,
hogy a kiállítás 2009. októberi indulása
óta több mint 300 ezer látogatót foga
dott. A projekttársaság emellett rendsze
resen tájékoztatja a Paksi Atomerőmű
vezetését, illetve munkavállalóit is a pro
jekttel kapcsolatos aktualitásokról.

Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója

Süli János, a Paks II. beruházásért felelős miniszter

Süli János, a Paks II. beruházásért felelős
miniszter elmondta, hogy március 2-án
hazánkban ismét történelmi rekordot
döntött az áramigény: a rendszer terhe
lése ezen a napon elérte a 6835 MW-ot,
amelynek 47%-át importból fedezte
Magyarország, ez pedig igen jelentős
arány. Ez is bizonyítja, hogy az új blok
kok létesítése megkerülhetetlen az ellá
tásbiztonság szempontjából. Hangsú
lyozta, hogy az atomerőmű nem riváli
sa a megújuló energiaforrásoknak, a két
technológia éppen hogy kiegészíti egy
mást. Jó példa erre, hogy az új paksi nap
erőmű alapkőletételével Paks nemcsak
az atomváros címet fogja továbbra is
kiérdemelni, hanem a napenergia és az
elektromos mobilitás centruma is lehet
a város. Az együttműködés kapcsán Süli
János emlékeztetett: – A kezdetek óta
együtt dolgozunk, hiszen, amikor 2009.
március 30-án az Országgyűlés 95,4%kal megszavazta az előkészítő munka el
kezdését, a Paksi Atomerőmű vezérigaz
gatója voltam, Hamvas István vezérigaz
gató-helyettesként, Lenkei István pedig
bővítési igazgatóként dolgozott a projek
ten. A feladatkörök változtak, a kapacitásfenntartás azonban továbbra is közös ügy,
közös cél.
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Süli János folytatja
Süli János miniszterként felügyelheti a jövőben is a Paksi Atomerőmű két új blokkjának építését. A Paksi
Atomerőmű egykori vezérigazgatója, Paks korábbi polgármestere országgyűlési képviselői mandátumot
nyert a Tolna megyei 3. választókerületben, az új Orbán-kormányban pedig folytathatja a tavaly megkezdett
munkát tárca nélküli miniszterként.

Továbbra is Süli János (balra) miniszter felügyeli az új atomerőművi blokkok építését.
fotó: Vida Tünde

A leendő miniszter családja, barátai,
kollégái és a paksi városvezetés tagjai
körében a paksi Erzsébet Nagy Szál
lodában vette át képviselői megbízóle
velét miután dr. Blazsek Balázs főjegyző,
a választási iroda vezetője ismertette a
választás jogerős eredményét. Süli János
a dokumentum átvétele után hangsú
lyozta, hogy nemcsak mellette, hanem
az atomerőmű építése mellett is kiáll
tak a térségben élők április 8-án.
Süli János szerint a választás egy kis
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népszavazás is volt, ahol a térségben
élők kiálltak az erőműért és letették
voksukat a bővítés mellé is. Hozzátette,
ez nemcsak Paks és a térség ügye, ha
nem az országé, mert villamos energiára
szükség van ellátásbiztonság, az olcsó
áram érdekében.
Süli János aláhúzta: a közel 23 ezer
szavazat ad majd nyomatékot a Paks II.
projekt érdekében végzett munkájához.
– Parlamenti munkám során sokszor fo
gom idézni, hogy nekem közel 23 ezer

ember adott felhatalmazást ennek a fel
adatnak az elvégzésére. Azt fogom kérni,
hogy úgy háborgassák ezeknek a blok
koknak az ügyét, hogy az 23 ezer ember
haragját vonja maga után – fogalmazott
Süli János, aki – mint több fórumon is
hangsúlyozta – nemcsak az atomerőmű
két blokkjának megfelelő minőségben
történő megépítéséért felel, hanem a
beruházáshoz kapcsolódó térségfejlesz
tésért is.
Vida Tünde

mvm

Naperőmű Pakson
Pakson építi meg az MVM Hungarowind Kft. az ország egyik legnagyobb naperőművét, a 20,6 megawatt
kapacitású erőmű alapkövét március 29-én délelőtt rakták le néhány kilométernyire a Paksi Atomerőműtől.

fotó: Sóki Tamás/MTI

A naperőmű fél éven belül épül meg ötven hektáros terü
leten. Építtetője az MVM Hungarowind Kft., amely 108
kisebb és 2 nagy naperőmű létesítését tervezi idén az ország
ban. A paksi naperőmű 8500 háztartás ellátására lesz képes,
ezért, ha megépül, Paks már nemcsak az atomenergia, ha
nem a napenergia hazai központja is lesz. Az új naperőmű,
amelynek alapkövét Zsuga János, Süli János és Szabó Péter

rakta le az egyik legjelentősebb fotovoltaikus rendszer lesz
az országban. Az MVM Csoport 110 naperőművet épít
idén, ezek névleges összteljesítménye 87,6 megawatt, a
beépített összkapacitása 104,2 megawatt, éves szinten egy
Székesfehérvár nagyságú település villamosenergia-ellá
tását tudják garantálni.
Forrás: kormany.hu
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TEIT beszámoló Kalocsán –
Kedvezőbb szerződési forma
teszi lehetővé az egész éven át
tartó folyamatos munkát
Elfogadta a múlt évi tevékenységéről szóló beszámolót kalocsai ülésén a Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társulás (TEIT).

Bálint József elnök: A nukleáris létesítményeket befogadó térségben lévő önkormányzatok fejlesztést
és működést is finanszírozhatnak a támogatásból, és ebből valósítják meg a közös tájékoztató és ellenőrzési feladatukat.

Dr. Bálint József elnök kiemelte, hogy végre rákerültek az
aláírások arra a szerződésre, amely keretet biztosít a tár
sulás és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.
együttműködéséhez. A partnerek a Kiégett Kazetták Át
meneti Tárolójához fűződő lakossági tájékoztatásban dol
goznak együtt. Az atomtörvény lehetőséget biztosít arra,
hogy a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a nukleáris
létesítmények környezetében alakult társulások támogatást
kapjanak. A TEIT az erre vonatkozó szerződést a pénz
ügyi alapot kezelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal
kötötte meg. Dr. Bálint József hangsúlyozta, pozitív vál
tozás, hogy idén keretszerződés született, ami lehetővé teszi
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a folyamatos munkát egész éven át. Az elnök úgy tájékoz
tatott, hogy a szerződés szerinti 330 millió forint meg is
érkezett a TEIT számlájára, amelyből alszerződések alap
ján a tagtelepülések is forráshoz jutnak. A nukleáris léte
sítményt befogadó térségben lévő önkormányzatok fejlesz
tést és működést is finanszírozhatnak a pénzből, illetve
ebből látják el közös tájékoztató és ellenőrzési feladatu
kat. Ezekről már korábbi ülésükön döntöttek a tagtelepü
lések polgármesterei. Meghívást kaptak az ülésre a part
ner szervezetek, így az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és
az RHK Kft. képviselői is, akikkel az előttük álló felada
tokról, lehetőségekről egyeztettek. Hosszasan tárgyaltak

atomerőmű

a résztvevők az oroszországi atomvárosok önkormányza
ti szövetségével kötött együttműködésük jövőjéről. Mint
elhangzott, részben rajtuk kívül álló okok miatt nem mé
lyült el ez a kapcsolat úgy, ahogyan tervezték. Idén ezen
változtatni kívánnak, egyrészt a GMF szervezet őszi, bécsi
találkozóján közreműködésükkel vesz majd részt az orosz
partner, másrészt Pakson találkoznak a szervezet elnökével,
aki egyben Novovoronyezs polgármestere.
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője is
jelezte, hogy szívesen látják a társulás ellenőrző bizottságát,
a TEIT településein élőket, mivel több újdonsággal is
szolgálhatnak. Megújult a paksi bemutatóterem, illetve
megépült egy új modul és a tárolásban is új koncepció be
vezetésén dolgoznak az RHK Kft. szakemberei.

Dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs
igazgatója, valamint Kern Tatjana az orosz partnerekkel
való kapcsolattartás terén szerzett tapasztalataikról adtak
tájékoztatást a társulás tagjainak, külön kiemelve, hogy
a személyes kapcsolattartás jó alapot nyújt a szakmai tár
gyalásokhoz. Mint elmondták, az atomerőműnek is van
nak orosz részvétellel zajló projektjei, ilyen például az
ökológiai tábor, amelyet másodszor rendeznek meg. Ta
valy Oroszországban volt, idén Magyarország, Paks tér
sége lesz a helyszín. A táborba a TEIT tagtelepülésein
élő gyerekeknek is lehetőséget biztosítanak a részvételre.
Harminc diák érkezik Oroszországból, akikhez tizenöt
magyar tanuló csatlakozik.
Vida Tünde

Atomenergiáról mindenkinek
Kecskeméten, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karán rendezték meg az Atom
energiáról mindenkinek elnevezésű interaktív kiállítást, amelyen a Paksi Atomerőmű és a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft. is részt vett.

fotók: Bodajki Ákos

A rendezvényen a látogatók megis
merkedhetnek a Paksi Atomerőmű
működésével, a radioaktív hulladékok
kezelésével, a fúziós reaktorral, vala
mint megújuló energiák téma
körét

érintve a Neumann János Egyetem
GAMF Ausztráliát és Dél-Afrikát
átszelő Megalux napelemes verseny
autójával.
Az atomenergia alkalmazását színes,

infografikus kiállításon mutatja be
az OAH, tudásjátékkal kiegészítve.
Sugárzásmérést is végezhetnek a diá
kok, valamint katasztrófavédelmi esz
közöket láthatnak.
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Tájékoztató körutat tartott az
RHK Kft.
Folytatás az 1. oldalról

Kézről kézre járt a fúrómag az előadásokon

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójáról és a nagy aktivi
tású hulladék végleges elhelyezésének kérdéséről hallhat
tak előadássorozatot a nyugat-mecseki kutatással érintett
településeken élők május 3-24 között.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. három üzemelő
telephelye mellett egy kutatási programért is felelős Ma
gyarországon, mely a nagy aktivitású, hosszú élettartamú
hulladékok és a kiégett fűtőelemek elhelyezését hivatott
megoldani. Nemzetközileg a legnagyobb kihívást jelen
tik a hasonló projektek a nukleáris energiát alkalmazó
országok számára.
A kis és közepes aktivitású, atomerőművi és nem
atomerőművi eredetű hulladékok elhelyezése mára meg
oldott hazánkban. Püspökszilágy és Kisnémedi határában
több mint 40 éve fogad radioaktív hulladékot a felszínkö
zeli létesítmény, míg Bátaapátiba, 250 méteres mélységbe
2012-ben kerültek az első hulladékcsomagok. Pakson
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában 50 évig van
lehetőség „elszállásolni” a kiégett fűtőelemeket, mely idő
alatt folyamatosan hőt veszítenek, míg alkalmassá vál
nak a végleges tárolásra. Jelenleg a Nyugat-Mecsekben
87 km2-en folyik kutatás annak érdekében, hogy igazolni
lehessen, a területen található Bodai Agyagkő Formáció
alkalmas egy ilyen tároló befogadására, illetve annak
hosszú távú üzemeltetése biztonságosan megoldható.
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Törvényben rögzített feladatunk a hulladékkezeléssel kapcso
latos tájékoztatás a lakosság felé, melynek fontos eleme a
kutatási programmal érintett településekkel való személyes
kapcsolatfelvétel. Tájékoztató körút keretében, kétévente
tartunk előadásokat a térségben, melyeknek lényege, hogy
a szakemberektől személyesen kapnak információt az
érdeklődők, és természetesen a legfontosabb, hogy aggályai
kat, kérdéseiket is megfogalmazhatják – tájékoztatta la
punkat Honti Gabriella, az RHK Kft. Kommunikációs
Osztályának vezetője.
A tájékoztatók alatt olyan információkhoz jutott a hall
gatóság, amelyek a tapasztalatok alapján leginkább foglal
koztatják az embereket: hogy lehet akár többszázezer éves
időszakra garantálni egy tároló biztonságosságát. Ahogy
az osztályvezető elmondta: ezek az időtávok emberi ésszel
felfoghatatlanok, a geológiában viszont remek módszerek
vannak arra, hogy egy terület alkalmasságát igazolják ilyen
messze nyúló korokra is.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kőzet sok jó tulaj
donságával megismerkedtek a szakemberek. A NyugatMecsek kiemelkedését vizsgálva megállapították, hogy
körülbelül 500 méteres mélységben kellene kialakítani
a tárolót, így sem bukkanna felszínre a vizsgált 1 millió
éves időtartam alatt. Az ép kőzet radionuklid visszatartó
képessége kiemelkedően jó, a leggyorsabban mozgó kom

RHK kft.

ponensek is százezer év alatt mindössze 6 méter távolságra
jutnak el. Az agyagkőnek a vízzáró képessége is hasonlóan
kiváló, és a hosszú távú földtani stabilitás vizsgálata szin
tén jó eredményeket hozott.
Ennek ellenére még hosszú munka áll előttünk és korántsem
kijelenthető, hogy alkalmas a terület egy tároló befogadá
sára – folytatta Honti Gabriella. – A jelenlegi 87 km2-re
kiterjedő kutatást le kell szűkíteni kb. 6-7 km2-re, azon
belül egy kutató labort létesíthetünk a felszín alatt és
helyszíni vizsgálatokat folytathatunk. Ha ez sikerül és itt
is megfelelő eredményeket kapunk, akkor is csak a 2060-as
években kezdhetnénk meg a kiégett fűtőelemek átszállítását
Paksról a mélységi-geológiai tárolóba. Addig várhatóan
a jelenlegi 4 blokk több, mint 17 000 kiégett üzemanyagkazettát termel, melyek az átmeneti tárolóban „pihennek”.

Ezen kívül az atomerőmű leszerelésekor is keletkezik majd
nagy aktivitású hulladék, illetve átmenetileg már most is
tárol a társaság hosszú élettartamú hulladékot Püspökszilágy
és Kisnémedi határában, melyek végül szintén 500 méteres
mélységbe kerülnének.
Mindez még nagyon messze van, ebben a kérdésben már gye
rekeink és unokáink lesznek a leginkább érintettek, ezért az
eljövendő generációk tudással felvértezése is nagyon fontos,
hiszen valamikor döntéshozók lehetnek fontos nemzeti kér
désekben. A számukra különböző tanulmányi versenyek, já
tékos vetélkedők és iskolai előadások keretein belül adunk át
tudást, természetesen úgy, hogy nekik is érthető legyen – zár
ta gondolatait az RHK Kft. osztályvezetője.

Tudta-e
hogy ...
a NASA szakemberei már 1969-ben előálltak
egy Mars-expedíció terveivel?
1981. november 12-re tűzték ki a Mars-utazás
startját, de az ötlet végül hamvában holt.
Időközben megjelentek magántársaságok is,
amelyek szintén a vörös bolygóra jutást tűzték
zászlajukra, és vagyonuk jelentős részét
áldozzák egy sikeres Mars-expedíció
megvalósítására. A Mars meghódítása mellett
az űr hozzánk közelebb lévő csillagainak
felkutatása is izgatja az ezzel foglalkozó
szakemberek fantáziáját. A csillagutazás négy
módjának egyik változata még az 1950-es
években merült fel. Az elképzelések szerint a
csillagközi űrhajót kis termonukleáris bombák
robbanása lökné előre. Akár a közeljövőben
is megvalósítható meghajtás hátránya, hogy
erős sugárzással és más veszélyekkel jár, míg
az elérhető sebesség viszonylag kicsi: több
száz évig tartana a menetidő a Földhöz
legközelebbi csillagig. A termonukleáris löket
mellett magfúzióval, antianyaggal,
napvitorlával hajtott űreszközökkel terveznek
utazni korunk csillagközi felfedezői.
(forrás: National Geographic,
fotó: spaceflightinsider.com)
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Atomerőműveket
Üzemeltetők Világszövetsége:
elsődleges a biztonság
Annak ellenére, hogy erre senki nem kötelezi, mégis minden atomerőmű üzemeltető kötelezőnek érzi
magára nézve, hogy csatlakozzon a WANO-hoz (Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) és
alávesse magát a szervezet rendszeres felülvizsgálatainak. Egy ilyen vizsgálat zajlott 2016 februárjában
a Paksi Atomerőműben, amelyet idén áprilisban a szokásos utóvizsgálat követett. Ennek célja, hogy a
különböző erőművek szakembereiből álló vizsgálócsoport meggyőződjön arról, meghozták-e a megfelelő
intézkedéseket.

fotó: Bodajki Ákos

Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezér
igazgatója előrebocsátotta, hogy a WANO célja nem a
hibák keresése, a partneri vizsgálatok elősegítik a tevé
kenység javítását a fejleszthető területek felkutatásával.
Ugyanebből a célból keresik meg és azonosítják be a jó
gyakorlatokat, hogy azokat mások is követhessék. – A
2016-os látogatás csak egy volt a sorból, hiszen a Paksi
Atomerőmű alapításától tagja a világszervezetnek, sőt első
helyszíne volt a WANO partneri vizsgálatoknak – derült ki
Hamvas István szavaiból.
A WANO vizsgálói ezúttal tizennégy olyan területet ne
vesítettek, ahol előrelépést lehet elérni, illetve két más
atomerőműveknek is ajánlott, jó gyakorlatot rögzítettek.
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Utóbbira példa az atomerőmű mentori rendszere. En
nek lényege – mint a társaság vezérigazgatója mondta –
egy ösztönző program, ami azt szolgálja, hogy a nyugdíjba
vonulók a helyükre belépő kollégákat a szakma rejtelmeibe
beavassák, így teljesen felkészült szakemberek álljanak a he
lyükre.
Az utóvizsgálat során négy kategóriába sorolva értékelik a
meghozott intézkedéseket. A legjobb, ha ezek adekvátak,
azaz megfelelőek, ráadásul már végre is hajtották, a
legrosszabb, amikor semmilyen reakció nem történt a
WANO ajánlására. Az áprilisban zajlott WANO utóvizs
gálat azt állapította meg, hogy a 2016-ban felsorolt 14
fejlesztendő terület mindegyikénél megfelelő intézkedést

Atomerőmű

hoztak a Paksi Atomerőműben. Négy esetben már le is
zárult a folyamat, a további tíz esetben pedig megfelelő
ütemben haladnak.
A WANO partneri program arra szolgál, hogy a tagerőművek
összevethessék saját tevékenységüket a többi erőműével, a leg
jobb nemzetközi tapasztalatokkal – derült ki Hamvas Ist
ván szavaiból. Az atomerőmű vezérigazgatója arra is kitért,
hogy a nemzetközi szervezet a tagvállalatokat évente ér
tékeli a biztonságot érintően is. A múlt évi tevékeny
séget értékelve – akárcsak az előző esztendőben – a Paksi
Atomerőművet a legjobbak közé sorolták, ahol olyan bizal
mi légkör uralkodik, ami lehetővé teszi, hogy a problémákra
rávilágítsanak a jobbítás szándékával – mondta Hamvas
István.
Elégedetten távoztak a Paksi Atomerőműből a WANO
szakemberei. A vizsgálócsoport megállapította, hogy
két évvel korábbi ajánlásaik nyomán az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. megfelelő intézkedéseket hozott és jól
halad azok megvalósításában.
Hamvas Istvántól megtudtuk: a WANO vizsgálók aján
lásainak alkalmazása sem kötelező, mégis nagyon erős a

fotó: Bodajki Ákos

presszió arra, hogy mindenki törekedjen a legjobb gya
korlatok követésére. A szakma igen erős kritikával illeti
azokat, akik ettől eltérnek. A szervezet az alakulása óta
eltelt harminckét évben fontos szerepet játszott abban,
hogy a világ minden atomerőművében elsődlegessé vált a
biztonsági kultúra fontossága.
Vida Tünde

Tudta-e
hogy ...
Marie Curie volt az első nő Fraciaországban,
aki megkapta a doktori címet? Ő volt az első
nő, akit Nobel-díjjal jutalmaztak (1903-ban,
Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curie-vel
megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat), és
ő volt az első tudós, aki élete során kétszer is
részesült a rangos elsimerésben (másodszor
1911-ben, a polónium és rádium felfedezéséért
kapott kémiai Nobel-díjat). Idősebb lánya,
Iréne Joliot-Curie, és annak férje, Frédéric
Joliot-Curie szintén a sugárzás vizsgálatával
foglalkoztak, és ők voltak azok, akik elsőként
felfedezték a mesterséges radioaktivitást. Mind
a ketten kémiai Nobel-díjban részesültek 1935ben, méghozzá annak a kísérletsorozatnak
köszönhetően, mikor alfa-sugarakkal bombáztak alumíniumot, és az neutronokat bocsátott
ki magából, és radioaktívvá vált. Összesen 5
Nobel-díjat birtokolt a Curie család.
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Kosaras lányok látogattak az
erőműbe
A bajnoki döntőig menetelő Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda csapatának és stábjának tagjai
látogattak az atomerőműbe.

fotó: Vida Tünde

Meghívásuk oka – mint Hamvas István
vezérigazgató köszöntőjében elmond
ta – az, hogy az MVM Atomerőmű
Zrt. tizenöt éven át szponzora volt
az együttesnek. Ez a kapcsolat meg
szakadt, de mindkét fél bízik a folyta
tásban, és az utóbbi időben sikert
sikerre halmozó csapat továbbra is
viseli az atomerőmű nevét. Hamvas
István hangsúlyozta, lát analógiát az
együttes és az erőmű között, hiszen
mindegyik sikeréhez csapatmunka,
összefogás kell. – Az erőmű büsz
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ke a KSC Szekszárdra és azt reméljük,
hogy ezután a látogatás után ti is büsz
kék lesztek arra, hogy az atomerőmű
nevét viselő csapatban játszotok – fogal
mazott az atomerőmű vezetője hang
súlyozva, hogy nem szokványos láto
gatásra hívták a sportolókat.
A sportolókat és stábtagokat ezen a
különleges látogatáson dr. Kovács
Antal kommunikációs igazgató kalau
zolta. A KSC csapatának tagjai jártak
a reaktorcsarnokban és a friss üzema
nyag tárolóban miközben tájékozta

tást kaptak a Paksi Atomerőmű ener
gia ellátásban betöltött szerepéről is.
– Ilyen még soha nem történt velem,
örülök, hogy eljöhettünk ide és megis
merhettük az erőművet, többet megtud
hattunk Magyarország villamosenergiaellátásáról – fogalmazott Teja Oblak, a
KSC légiósa, aki szerint nagyon pozi
tív dolog az, hogy ilyen szoros a kap
csolat a szekszárdi csapat és a paksi
nagyvállalat között.
Megtisztelőnek és szép emberi gesz
tusnak nevezte az atomerőmű vezeté

Atomerőmű

fotó: Vida Tünde

fotó: Vida Tünde

sének meghívását Szabó Noémi szak
mai és sportigazgató emlékeztetve ar
ra, hogy az elmúlt három esztendőben
nem tudta az erőmű úgy segíteni az
egyesületet, ahogy szerették volna. –
Viszont nagyon büszkék, hogy továb
bra is viseljük a nevünket, mi pedig
nagyon örülünk, hogy mél
tóképpen
tudtuk a tavalyi és idei szereplésünkkel
meghálálni a korábbi segítséget. Remé
lem, hogy ez az egymásra találás nem
csak szimbolikus, hanem a jövőben is
tudunk együttműködni úgy, mint az
előző tizenöt évben – fogalmazott.
A támogatásnak több ok miatt is van
létjogosultsága, derült ki dr. Kovács
Antal kommunikációs igazgató sza
vaiból, szerinte – tekintve a csapat
kiváló szereplését – mint reklám, jó
befektetés. Másrészt pedig teljesen
természetes, ha az atomerőmű, ahol
az ország villamosenergia-termelésé
nek fele koncentrálódik, részt vállal
a kulturált szabadidő eltöltését biz
tosító lehetőségek megteremtésében
a régióban.
Vida Tünde
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Nő az energiaigény:
új erőművekre lesz szükség
A MAVIR áprilisban közzétett elemzése azt támasztja alá, hogy a Paksi Atomerőmű új blokkjainak építésén
túl új erőművekre lesz szükség az ország villamosenergia-ellátásának biztosításához. A MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. tanulmánya 2032-ig tekint előre.

Összes felhasználás - éves adatok (GWh)
46 000
45 000
44 000
43 000
42 000
41 000
40 000
39 000
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2010
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2017-ben többször is megdőlt a
villamosenergia-fogyasztás rekordja
Magyarországon. A MAVIR közle
ménye szerint az igénybe vett villa
mos energia mennyisége tavaly több
mint 2,5 százalékkal volt nagyobb,
mint az előző évben. Az ország
2017-ben 45 057,4 GWh villamos
energiát használt fel, ami történelmi
rekord. A napon belüli villamosener
gia-felhasználás is csúcsot döntött:
soha nem volt még szükség annyi
áramra hazánkban, mint 2017. január
27-én. Újabb rekordot hozott 2018
kései tele, az áramszükséglet március
2-án ismét csúcsot döntött, a rendszer
terhelése elérte a 6835 megawattot.
Ek
kor a villamosenergia-fogyasztás
47,2%-a származott importból.
A MAVIR Zrt. áprilisban publikált
tanulmányában helyzetértékelést ad
és jövőképet vázol a hazai villamos
energia-rendszerben működő erőmű
vek várható teljesítőképességének
nagymértékű csökkenéséről és a
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2012

2013

2014

szük
séges új erőművi kapacitások
építéséről.
A tanulmány megállapítja, hogy a villa
mosenergia-rendszerben üzemelő erő
művek teljesítőképessége jelen
tősen
csökkenhet a húszas évek közepére.
A nagyerőmű-park jelentős része
üzemideje végéhez közeledve helyet
tesítésre szorul. Ez megoldható új
nagy- vagy kiserőművek építésével, a
meglévők felújításával, üzemidejük
meghosszabbításával, esetleg import
forrásból.
A MAVIR előrejelzése szerint az olcsó
import lehetősége néhány éven belül
megváltozhat, ha a térségben elfogy
nak a többlet kapacitások. A jövőben
– a régiós erőmű-leállítási illetve beru
házási tendenciák tükrében – nagyobb
eséllyel lehet erőművi kapacitáshiány
ra számítani, így az új erőművek épí
tésének a kieső hazai villamosenergiatermelés pótlása mellett fő feladata le
het az import kiváltása.
A számítási eredmények szerint a

2015

2016

2017

magyar villamosenergia-rendszernek
továbbra is nagymértékben szüksége
lesz az importforrásból származó vil
lamos energiára. Leginkább rövid
és középtávon, mivel nem látszanak
új hazai beruházások. Fontos kér
dés – veti fel az összefoglaló –, hogy
a környező országokban rendelke
zés
re fognak-e állni azon erőművi
teljesítőképességek, ahonnan a meg
felelő mennyiségű villamos energia
beszállítható a fogyasztók biztonságos
ellátásához. Természetesen a szüksé
ges határkeresztező kapacitásoknak is
rendelkezésre kell állnia ehhez, hang
súlyozza az elemzés.
A rendszerirányító elemzése összes
ségében azt támasztja alá, hogy az új
paksi blokkok létesítésén túl további,
más erőművek építésére is szükség lesz,
ugyanakkor arra is felhívja a figyel
met, hogy nagyobb figyelmet kell
szentelni az energiahatékonyságra.
Vida Tünde

jeta

Másfél milliárd forint
támogatáshoz jutott a térség
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
kuratóriuma 2018. március 28-án, Szekszárdon tartotta ülését.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma 2018.
március 28-án, Szekszárdon tartotta ülését.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA)
2011-ben jött létre, célja az atomerőmű körüli kedvezmé
nyezett területeken a felzárkóztatás, az életminőség-emelés
segítése. Az érintettségi kört a Paksi, a Kalocsai, a Tolnai
járás egészét, valamint a Szekszárdi járás egy részét magá
ba foglaló 47 település alkotja. Az Alapítvány már 8 éve
dolgozik a térségben, jogszerűen, átlátható módon, a nyil
vánosság teljes körű biztosításával és közmegelégedéssel. Az
alapító okiratban foglaltak szerint az atomerőmű 2011-től
2014-ig évente 500 millió forintot bocsátott az Alapítvány
rendelkezésére, míg az utóbbi három évben a Miniszterel
nökség biztosította a fejlesztési támogatást.
A kedvezményezett települések önkormányzatai pályázhat
tak az életminőség és az életbiztonság emelését szolgáló
programokra, a közösségi épületek energia-racionalizá
lására és a helyi építészeti értékek megóvására. Pályázatot
lehetett benyújtani különböző helyi beruházások építésze
ti terveinek elkészítéséhez, valamint a települési közösségi
rendezvények (falunap, fesztivál) színvonalas megvalósítá
sához.
Az Alapítványhoz a 2018. január 31-i határidőre összesen
176 pályázat érkezett csaknem pontosan 2.5 milliárd forint

támogatási igény értékben. A pályázatok formai és tartal
mi ellenőrzésen estek át, ezt követően került sor a pályázók
részéről a hiánypótlásokra, illetve további tisztázó kérdések
rendezésére. A pályázatok értékelése szakértők bevonásával
történt. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg csak
nem másfél milliárd forint volt.
A 2018. március 28-án Szekszárdon – az érintett települé
sek polgármestereinek részvételével – megtartott kuratóriu
mi ülésen került sor a nyertes pályázatok kihirdetésére.
Összesen 106 pályázat kapott támogatást, amelyek meg
valósítási időtartama 6 és 18 hónap közé esik. Dunapataj
a kor igényeinek megfelelő új bölcsődét építhet, amellyel
a környező kistelepülések gondjait is megoldja. Faddon
Egészségház épülhet, amely komplexen magában foglalja
az összes egészségügyi ellátást. Bikácson megkezdődhet a
településközpontban lévő Közösségi ház régóta várt felújí
tása.
Az alapítvány a 2011-es fennállása óta mintegy 6 milliárd
forint fejlesztési segítséget nyújtott az önkormányzatoknak.
A megítélt támogatások közvetetten több mint 15 milliárd
forint értékű fejlesztést generáltak az érintett térségekben.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcso
lódó információk megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu
oldalon.

Tudta-e
hogy ...
űratomerőmű kifejlesztésének tudományos
előkészítésére adott megbízást a
Roszkoszmosz orosz állami űrkutatási
konszern az Arszenal szentpétervári
konstruktőr irodának. Az elképzelés szerint
a berendezés lézersugár segítségével
továbbítana energiát műholdaknak. Az energia
előállításáról egy olyan reaktor gondoskodna,
amelynek kifejlesztése 2010 óta folyik.
(forrás: atomenergiainfo.hu)
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