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Lezajlott az aktív üzembe  
helyezés a KKÁT-ban

megtörtént	 az	 első	 betárolás	 a	 Kiégett	 Kazetták	 Átmeneti	 tárolójának	
(KKÁt)	új	moduljában	2018.	március	21-én.		
Az KKÁT III. ütem 2. fázis bővítési munkái – tehát a 2124. kamrák létesítése – még 
2017 első félévében a sikeres rendszerszintű üzembe helyezésekkel lezárultak. 

folyt. 11. old.

folyt. 2. old.

Hármas rekord  
a Paksi Atomerőműben

A	 2016-os	 rekordteljesítmény	 után	 újabb	 termelési	 és	 teljesítmény-
kihasználási	 csúcsot	 ért	 el	 az	 Paksi	 Atomerőmű:	 a	 négy	 blokk	 összesen	
16	 097,6	 GWh	 villamos	 energiát	 termelt	 2017-ben,	 ami	 a	 bruttó	 hazai		
termelés	50%-a.	
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„A Paksi Atomerőmű biztonságos és kiegyensúlyozott termelé-
sének köszönhetően a hazai széndioxid-mentes villamosener-
gia-ellátás alappillére, az MVM Csoport meghatározó tag-
ja. Az atomerőmű nem csupán az olcsó áram garanciája, de 
fenntartható módon járul hozzá a klímavédelmi célokhoz, a 
levegőtisztaság megőrzéséhez is” – hangsúlyozta Dr. Zsuga 
János, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigaz
gatója. 

„A 2015 végén bevezetett 15 hónapos termelési ciklusra való 
átállás hasznossága ismét bebizonyosodott, hiszen ennek  
is köszönhető, hogy a tavalyi évben a 2. blokk 100%-os ki-
használás mellett tudott termelni. Mindeközben csökkent  
az évente keletkező kiégett fűtőelemek száma, a radioak-
tív hulladék mennyisége, és rekord alacsonyra csökkent 
a kollektív dózis mértéke is. Mindez együtt jól mutatja  
azt a sajátosságunkat, hogy nálunk a termelés növekedése  
elképzelhetetlen a biztonság növekedése nélkül: a bizton-
sági kultúra hosszú évek óta tartó folyamatos fejlesztésének  
hatása visszaigazolást nyert ezekkel a rekordokkal. A biz-
tonságtudatosság fejlesztése kiemelten fontos részét képezi  
szervezeti kultúránknak, hiszen csak biztonság iránt 
elkötelezett munkatársakkal tudjuk évről-évre hozni  
ezt a teljesítményt. Nekik is köszönhető, hogy 2017-ben sem  
történt a nemzetközi INES-skála besorolása szerinti 1-es, 

vagy annál magasabb biztonsági kategóriájú esemény,  
a nullás, vagyis legalacsonyabb szintű jelentésköteles eseményből 
pedig mindössze 17 db fordult elő”– mondta Hamvas István, 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezér igazgatója. 

„Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy a 2016-ban Fejlesztési  
Innovációs Díjjal, 2017-ben a Minőség-Innováció Nemzeti 
Díjjal elismert 15 hónapos üzemeltetési ciklus (C15) alig  
egy héttel ezelőtt megkapta Bilbao-ban a Minőség-Innováció 
Nemzetközi Díjat is. A C15 az atomerőmű innovációjának 
egyik csúcsa, amiben jelentős szerepet játszott a saját 
kollégáink elgondolása alapján kifejlesztett új üzemanyag. 
Azt, hogy az innováció mennyire szerves része a mindennapi  
munkánknak, mi sem mutatja jobban, mint az idén 30 
éves Műszaki Alkotói Pályázat, amelyre eddig közel 800 
pályamunka érkezett. Ezek nagy része meg is valósult, ezzel  
pedig nemzetgazdasági szinten az atomerőmű várható 
idejét tekintve százmilliárdos nagyságrendű hozzáadott  
érték jött létre” – tette hozzá a vezérigazgató. 
Ezzel azonban még nincs vége az atomerőműben jelenleg 
is zajló fejlesztéseknek. Alapos előkészítő munkát követően 
2017ben a Paksi Atomerőmű sikeresen engedélyeztette 
a biztonsági rendszerek berendezéseinek – az eddig meg
szokott, főjavítások alatt történő karbantartása helyett – a 
blokkok teljesítményüzeme alatti üzem közbeni karbantar

Hármas rekord  
a Paksi Atomerőműben
Folytatás az  1. oldalról
A	15	hónapos	termelési	ciklusra	való	átállásnak	köszönhető	100%-os	teljesítmény-kihasználás	mellett	üze-
melt	a	2.	blokk,	amely	nagymértékben	hozzájárult	a	világszínvonalon	is	kiemelkedőnek	számító,	a	létesít-
mény	 történetében	 újabb	 rekordot	 jelentő	 91,9	 %-os	 erőmű-átlaghoz.	 mindezen	 eredményekkel	 együtt	 a	
négyblokkos	üzemelés	kezdete	(1988)	óta	minden	idők	legalacsonyabb	kollektív	dózisteljesítményét	érte	el	
az	erőmű,	ami	szintén	újabb	rekord.
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tását is. E megközelítést alkalmazva úgy sikerült megnövel
ni az üzem közbeni karbantartási terjedelmet, hogy az ed
dig elfogadott biztonsági színvonal nem romlott, sőt éves 
szinten tovább nőtt a biztonság szintje.
Sikeresen lezárult – a négy paksi blokk közül utolsóként 

– a 4. blokk üzemidőhosszabbítása is: az Országos Atom
energia Hivatal 2017 végén adta ki az engedélyt az 1987
ben üzembe helyezett reaktor 20 évvel tovább való üzeme
lésére, így az 2037ig vesz részt az áramtermelésben. Ezzel  
lezárult az a mintegy másfél évtizedes folyamat, amelynek  
során az atomerőmű technológiája egy generációval kor
szerűbbé vált.
Az atomerőmű turbináinak rekonstrukciója is a terveknek 
megfelelően halad; ennek eredményeként várhatóan 30 
MWtal nő az atomerőmű jelenleg 2000 MWos névleges 
villamos teljesítménye.

Az ország villamosenergiatermelésének felét a levegő szeny
nyezése nélkül biztosító Paksi Atomerőmű elkötelezett a 
környezeti terhelés csökkentése és a levegőtisztaság védelme 
mellett. Ennek jegyében hívta életre az Alkotó Energia 
Programot, amelynek célja, hogy minél többek számára 
megismerhetővé és elérhetővé tegye a saját kezű – Csináld 
magad!, DIY – alkotáshoz szükséges ismereteket.  A prog
ram keretében 2017 októberében immáron második alka
lommal meghirdetett Alkotó Energia Pályázatra 2312 db 
pályamunka érkezett négy kategóriában, két életkori cso
portban. A használt vagy kidobásra ítélt bútorok és anya
gok, eszközök felújítását és újrahasznosítását célul tűző 
kezdeményezéssel az atomerőmű – a pozitív példák és 
lehetőségek bemutatásával – arra szeretné ösztönözni a tár
sadalmat, hogy minél többen csatlakozzanak az értékőrző, 
értékteremtő alkotók közösségéhez.
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TudTA-e
Hogy ...
több	kutatót	is	letartóztatott	az	orosz	szövetségi	
biztonsági	szolgálat	szarovban?	A	tudósokat	
azzal	gyanúsítják,	hogy	az	atomfegyver-fejlesztő	
központ	szuperszámítógépét	próbálták		
bitcoinbányászatra	használni.	A	csak		
engedéllyel	látogatható	“zárt	város”,	szarov		
oroszország	legfontosabb	nukleáris		
kutatóintézetének	ad	helyet.	itt	készült	a	
szovjetunió	első	atombombája	is.	Az	itt	található	
szuperszámítógép	ezertrillió	számítást	végez	
másodpercenként.	A	várost	a	szovjet	időkben	a	
térképeken	sem	tüntették	fel,	de	ma	is	többszörös	
szögesdrót	tartja	távol	a	kíváncsiskodókat.		
A	szuperszámítógép	természetesen	az	internetről	
leválasztva	működik	a	biztonsági	kockázatok	
miatt.	A	riasztást	éppen	az	váltotta	ki,	amikor	a	
tudósok	csatlakoztatták	a	gépet	a	hálózatra.	A	
kriptovaluták,	mint	a	bitcoin	nyers	számítógép-
kapacitással	“állíthatók	elő”,	a	rendszer	így	
kompenzálja	azokat,	akik	a	tranzakciókhoz		
szükséges	hátteret	biztosítják.		
A	bitcoinbányászathoz	roppant	processzorka-
pacitás	és	energia	szükséges,	amit	a	gyanúsítottak	
az	atombomba-fejlesztő	gépben	találtak	meg.
(forrás: hvg.hu)
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Az Urántoll díjat a Paksi Atomerőmű 1992ben alapította 
azzal a céllal, hogy elismerésben részesítsen egy, az atomener
gia békés célú alkalmazásáról, a Paksi Atomerőműről hosszú 
távon tényszerű, objektív tájékoztatást adó újságírót. 
2018ban az Urántoll díjazottja Dallos Szilvia újságíró, a 
TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. vezetője. Dallos Szil
via több mint húsz éve dolgozik a médiában, pályafutását a 
paksi Fortuna Rádió szerkesztőműsorvezetőjeként kezdte 
1997ben. A TelePaks stábjához 2000ben csatlakozott, 2014
től szerkesztőségvezetőként, majd 2017től a TelePaksot, 
vala mint a hírblogként és kéthetilapként megjelenő Paksi 
Hírnököt is magába foglaló médiacentrum ügyvezetőjeként 
dolgozik. 
Az Atomtoll díjat idén negyedik alkalommal adták át az 
Atomerőmű magazinban tudósítók, közreműködők tevékeny
ségének elismerésére. A díj értéke erkölcsi elismerés, hiszen a 
lapban tudósítók nem hivatásos újságírók, hanem mérnökök, 
technikusok és előadók, akik saját munkájuk mellett publikál
nak az atomerőmű és környezete életéről. 
Az Atomtoll díj nyertese dr. Prancz Zoltán, a Paksi Atomerőmű 
auditora, aki tíz éve tagja a szerkesztőségnek. Műszaki témák
kal foglalkozó cikkei közérthetően, mégis szakszerűen szólnak 
az erőmű mindennapjairól, technológiájáról. Két éve saját 
ötletként indította útjára „Gondolatok” című rovatát, amely
ben valamennyi embert érintő sorskérdéseket dolgoz fel a 
filozófiatudományt is segítségül hívva.

Átadták a Paksi Atomerőmű 
újságírói díjait 
A	magyar	sajtó	Napja	alkalmából	Paks	Város	Önkormányzata	és	az	mVm	Paksi	Atomerőmű	Zrt.	által	közö-
sen	szervezett	ünnepségen	idén	is	átadták	az	atomerőmű	által	alapított	újságírói	elismeréseket.	Az	Urántoll	
díjat	2018-ban	Dallos	szilvia,	a	telePaks	médiacentrum	vezetője	kapta,	míg	az	Atomtoll	díjat	az	Atomerőmű	
magazin	szerkesztőségének	tagja,	dr.	Prancz	Zoltán,	a	Paksi	Atomerőmű	munkatársa	vehette	át.	

fotók: Juhász Luca

Hogy ...
szilárd	leót	egyszer	megkérdezték,	mi	lehet	az	
oka,	hogy	a	századelőn	annyi	zseni		
született	magyarországon.	szilárd	egy		
pillanatra	meghökkent,	majd	visszakérdezett:	
„Hogyhogy	annyi	zseni?	Zseni	köztünk	csak	
egy	volt:	Neumann	János!”	
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erősödő kommunikáció –  
Nők a nukleáris energetikában
Pakson	 tartotta	 évértékelőjét	 a	 huszonhat	 esztendeje	 alakult	 WiN	 magyarország.	 A	 csoport	 a	 nukleáris	
területen	 dolgozó	 és	 a	 nukleáris	 energiával	 a	 munkájuk	 során	 kapcsolatban	 álló	 nők	 bevonásával	 kíván-
nak	 tényszerűen,	 nyitottan	 és	 őszintén	 kommunikálni	 a	 nukleáris	 energiáról	 és	 az	 ahhoz	 kapcsolódó	
munkájukról.	

Módszeresen dolgozik a WiN Ma
gyar ország azon, hogy mind szélesebb 
körben tudatosítsa azt a tényt, hogy  
az atomenergia a környezetét nem 
terhelő, fenntartható, biztonságos 
ener giafajta. Az ifjúság körében okta
tást, korosztálytól függetlenül ismeret
terjesztést végez a szervezet, amely két 
éve kettős vezetéssel működik. Azóta 

– mint Pakson tartott évértékelőjükön 
kiderült – sok területen erősítette 
kommunikációját a Magyar Nuk
leáris Társaság szak csoportjaként 
működő csoport. Endrei Katalin  
elnök beszámolójában kitért arra,  
hogy igyekeznek közvetlen tapasz
talás útján szerzett információkhoz  
juttatni azokat a véleményvezéreket,  
akik széles körben érik el a lakosság 
különböző csoportjait, illetve kifeje
zetten keresik a kapcsolatot olyanok
kal, akiknek az átlagosnál erősebb 

félelme, gyanakvása van a nukleáris  
energiával kapcsolatban. Éppen  
ezért az elmúlt évben is igen sok 
vendéget hívtak és fogadtak a Paksi 
Atomerőműben.
Endrei Katalin kiemelte, hogy nekik, 
felelős nőknek képviselni kell, hogy 
olyan energiahordozókat kell preferál
ni, amelyek a fenntarthatóságot szol
gálják, nem károsítják a környezetet. 
Hozzátette: az elektromos közleke
dés fejlődésével újabb és újabb piacok 
nyílnak meg, ezért nem kérdés, hogy 
szükség vane újabb blokkokra. 
A szervezet másik elnöke, Szabó Ágota  
arról számolt be, hogy a visszajel
zések pozitívak. – Minden alkalommal 
megismétlődik, hogy eljönnek hozzánk 
negatív vagy semleges világképpel és ez 
a látogatás végére megfordul. Ez min-
ket is feltölt – fogalmazott. Miután 
nem tud mindenki eljönni, a WINes  

hölgyek is sokfelé megfordulnak, s 
elviszik a Paksi Atomerőmű, az atom
energia jó hírét. Konferenciákon, 
fesztiválokon, iskolákban hallhatnak 
tőlük közérthetően a nukleáris ener
giáról.
Miként a szervezet évértékelő ta
lálkozóján konstatálták: fontos vissza
jelzés a WIN tagsága számára, hogy  

„Az atomerőmű kormányzati és tár
sadalmi kapcsolatainak fejlesztése 
érdekében kifejtett tevékenysége elis
meréséül” Endrei Katalin Héliosz
díjban részesült. A díjat az MVM Pak
si Atomerőmű Zrt. 2001ben alapí
totta, hogy általa ismerje el az erőmű 
biztonságos üzemeltethetősége, a 
jövőbeni célok elérése és a társadal
mi kapcsolatok fejlesztése érdekében 
kifejtett tevékenységet.

Vida Tünde
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„… aki egy atomerőműben  
dolgozik, soha nem  
vonatkoztathat el a nukleáris 
biztonság fogalmától…”
elter	 József,	 a	 Paksi	 Atomerőmű	 műszaki	 igazgatója	 Gyimesi	 Zoltán-díjat	 vehetett	 át	 az	 atomenergia		
alkalmazásának	 biztonsága,	 a	 nukleáris	 biztonság	 fejlesztése	 érdekében	 kifejtett	 eredményes	 és	
kiemelkedő	munkájáért.

A kitüntetést az Országos Atomenergia Hivatal javaslata 
alapján a nemzeti fejlesztési miniszter adományozza. Elter 
József okleveles mérnökhőfizikus diplomáját a Moszkvai  
Energetikai Egyetem atomerőművek és berendezések 
sza kán szerezte, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen  
nukleáris technika szaktudományból egyetemi doktori 
címet szerzett. A Paksi Atomerőműben reaktorfizikusként  

kezdett dolgozni, jelenleg műszaki igazgató. Meghatározó 
szerepet játszott az atomerőmű biztonságának értékelésére, 
felülvizsgálatára indított elemző munkákban. 
Az, aki egy atomerőműben dolgozik, soha nem vonatkoz-
tathat el a nukleáris biztonság fogalmától, minden gondola-
tát, minden tevékenységét át kell, hogy hassa – vallja Elter 
József. 
Az elmúlt harminc évben nem volt olyan, az atomerőmű
ben végrehajtott biztonságnövelő, vagy biztonságértékelő 
munka, amelybe közreműködőként vagy irányítóként 
ne kapcsolódott volna be. Az első igazán jelentős biz
tonságértékelő projekt a 90es évek elején végzett, ma már 
– ahogy fogalmaz – legendás AGNES projekt. Példaként 
említi még a végleges biztonsági jelentést, az időszakos 
biz tonsági felülvizsgálatokat, illetve az erőmű egyéb nagy 
projektjeit, teljesítménynövelést, üzemidő hosszabbítást, 
a 15 hónapos üzemanyag kampányt. Amikor kezdő mér
nökként csatlakozott az erőmű csapatához, még nem volt 
ennyire kiforrott a biztonsági kultúra. – Azóta vált szisz-
tematikus, rendszeres tevékenységgé, hogy minden egyes lé-
pésünket, minden átalakításunkat valamilyen biztonsági 
elem  zéssel alátámasztjuk – avatott be a részletekbe. 
Elter József elkötelezettségének nem szab határt az 
atomerőmű kerítése, az egész hazai nukleáris közösség iránt 
is fennáll: ezt alátámasztja a Magyar Nukleáris Társaság 
tevékenységének aktív támogatása, valamint részvétele szá
mos hazai és nemzetközi szervezetirányító vagy tanácsadó 
testületében. Részt vett több, az Európai Unió által finan
szírozott nemzetközi kutatási projektben, és képviselte 
az atomerőművet számos OECD NEA, valamint 
NAÜszervezésű nukleáris kutatási együttműködésben. 
Munkájáért 2010ben megkapta a nemzeti fejlesztési 
miniszter elismerését, 2014ben elnyerte a Magyar Nuk
leáris Társaság által alapított Szilárd Leódíjat.

Vida Tünde

Elter József,  
a Paksi Atomerőmű műszaki igazgatója
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Hatalmas érdeklődéssel zárult 
a Paksi Atomerőmű dIy Alkotó 
energia pályázata
Hatalmas	érdeklődés	övezte	az	mVm	Paksi	Atomerőmű	Zrt.	immáron	második	alkalommal	meghirdetett	
országos	DiY	(DoitYourself!	–	Csináld	magad!)	Alkotó	energia	pályázatát.	több	mint	kétezer	DiY-alkotó	2313	
művel	 nevezett.	 Pályamunkáik	 ötletesen	 mutatnak	 példát,	 miként	 őrizhetjük	 meg	 környezettudatosan	
meglévő	 értékeinket	 az	 alkotással.	 Így	 lehet	 gumiabroncsból	 szobor,	 nejlonszatyorból	 horgolt	 táska,	 sőt	
traktoralkatrészből	íróasztal.	A	beérkezett	pályamunkák	közül	215-öt	díjaztak	2018.	március	3-án	ünnepé-
lyes	keretek	között,	Pakson.

Második alkalommal hirdette meg 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
országos DIY (DoItYourself! – Csi
náld magad!) Alkotó Energia pályá
zatát, melyre két életkori csoport
ban, juniorban (1418 év között) és 
felnőttben (19 év felett) nevezhettek 
az érdeklődők a következő négy kate
góriában: bútorfelújítás, bútorfestés, 
bútorátalakítás; bútor és használati  
tárgykészítés, funkcióváltás; hulladék  
és maradék anyagok újrahasznosítá
sával készült lakberendezési használati 
tárgyak; DIY dekorációk és ajándék
tárgyak.
A 2017es Alkotó Energia pályázatra  
2017. október 2. és 2017. decem
ber 31. között több mint kétezer 

alkotótól 2313 pályamunka érkezett. 
A pályázatokat, amelyek közül két
száztizenötöt díjaztak, a hazai DIY él
lovasaiból álló zsűri értékelte. Az elis
meréseket 2018. március 3án, ünne

pélyes keretek között adtak át Pakson.  
„Nagy öröm számunkra, hogy ilyen  
kiemelt érdeklődés kíséri Alkotó  
Energia programunkat. Tavaly 1839 
pályamun kát neveztek, idén pedig 20 
százalékkal több embert tudtunk siker-
rel arra buzdítani, hogy ragadjon ecse-
tet és alkosson” – mondta el Dr. Kovács 
Antal, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója a 
díjátadó alkalmával. 

„Az Alkotó Energia pályázat mostanra 
széles körű programmá fejlődött. Közel 
tizenhatezres követő tábora igazi közös-
séggé formálódott. A DIY-alkotói csapat 
tagjai kapcsolatban vannak egymás-
sal, folyamatosan inspirálják egymást, 
tanulnak egymástól” – emelte ki az 
Alkotó Energia program életre hívó
ja, Iványi Krisztina, az MVM Paksi  
Atomerőmű Zrt. kommunikációs 
főszakértője. 

fotó: Juhász Luca

További információk

web: www.alkotoenergia.hu

facebook: www.facebook.com/alkotoenergia/

e-mail: alkotoenergia@npp.hu

DiY (DoitYourself! – csináld magad!) Alkotó Energia pályázat
2016 őszén indította útjára az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. orszá
gos DIY (DoItYourself! – Csináld magad!) Alkotó Energia pályázatát 
alkotók számára, amellyel célja, hogy elősegítse és népszerűsítse a 
meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot 
és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését.



A négy helyszín egyikén – a Teller 
sarok szomszédságában – fizikakísér
letek zajlottak a hang témájában, be
mutatva az emberi hang változatos
ságát, hő segítségével síp készítését, 
hanghullámok terjedését. A helyszín 
és a kísérletek külön érdekessége,  
hogy azokat Szélpál Szilveszter opera
énekes, középiskolai fizikatanár és 
Krizsán Árpád múzeumpedagógus 
mutatták be. Teller Ede születésé
nek 110. évfordulóján a rezonanciát 
szem léltetve a tudós által megszólal
tatott zongora is szerepet kapott.
Az irodalmi kávéházban szó esett 
Juhász Ferenc költő atomerőművel, 
az „iparral” való kapcsolatáról, Marx 

György tudóssal való barátságáról. 
Böhm Gábor irodalomtörténész el
mondta, mi az a látásmód, amit a 
műszaki tudományoktól kapott, és a 
bölcsészettudomány művelése során 
is alkalmazni tud. 
A képzőművészeti szekcióban Nagy 
Előd festőművész és Farkas Pál 
szobrászművész felelevenítették mű
veik készítésének körülményeit. Far
kas Pál felidézte Teller Edével való 
találkozását és a tudós elismerő sza
vait a szoborparkban található alko
tásával összefüggésben, Nagy Előd 
pedig azokat az időket, amikor az 
atomerőmű „házi festőjeként” haza
járt Paksra. A művészt elbűvölte az 

építkezés, számára nagy színélmény  
is volt egyben, még a betont is szí
nesnek látta, pedig mindenki azt 
hiszi, hogy az reménytelenül szürke. 
Az alkotók műveit kamarakiállítás 
keretében az érdeklődők a múzeum 
galériáján megtekinthetik.
A gyermekeknek szóló irodalom, ze
ne és képzőművészet szekciójában is 
rokon lelkek találtak egymásra: Far
kas Róbert, akinek saját illuszt rá
cióval megalkotott mesekönyvében 
a kis róka tanul az asztrofizikáról és 
a fénysebességről, valamint Vincze  
Bálint, aki az atomerőmű közelében  
élő ürgékről írt meséjéhez maga  
készítette a lenyűgöző természet
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opera, vers és mese  
a múzeum születésnapján 
rendhagyó	 eseménynek	 adott	 otthont	 a	 múzeum	 az	 intézmény	 megnyitásának	 6.	 évfordulóján.		
A	tudomány	és	művészet	kapcsolatát	bemutató	rendezvény	neves	előadók	részvételével	zajlott,	kiemelve	
több	 művészeti	 ág	 alkotását	 és	 eredményeit	 a	 műszaki	 szemlélethez,	 a	 természettudományokhoz	 és	 az	
atomerőműhöz	kapcsolódóan.	A	programon	pécsi	és	budapesti	egyetemisták	is	részt	vettek.

fotó: Bodajki Ákos



fotókat. A „mesés” előadásokra az 
Ürgemese című hangoskönyv zenei 
anyaga tette fel a koronát, Navratil 
Andrea és Róka Szabolcs adott elő ze
nei betéteket a műből. 

Osztatlan sikert aratott a csavar
húzógépről előadott operarészlet, 
a Figaro áriája Szélpál Szilveszter  
előadásában. Ezen a rendezvényen 
a múzeum újabb nézőpontból mu

tatta meg a művészet különböző 
területeinek szoros kötelékét a tu
dományok világával.

ATomerőmű

TEIT HÍREK / 9

fotó: Bodajki Ákos

TudTA-e
Hogy ...
a	magyar	tudomány	egyik	nemzetközi	sikere	
a	Pille	detektor,	mely	az	űrben	teszi	lehetővé	
a	radioaktivitás	mérését?	A	Központi	fizikai	
Kutatóintézet	(KfKi)	Atomenergiakutató	
intézet	által	kifejlesztett	sugárdózismérő	kézi	
berendezéssel	először	farkas	Bertalan	végzett	
méréseket	az	űrben	1980-ban,	majd	sally	ride	
amerikai	fizikus,	űrhajósnő	használta	a		
berendezést	repülése	során.	legutóbb	a		
magyar	származású	szoftvermérnök	Charles	
simonyi	végzett	a	Pillével	tudományos		
méréseket	a	„Pille-simonyi”	méréssorozat		
keretében	a	Nemzetközi	űrállomás	fedélzetén.	
forrás: mult-kor.hu



A Paksi Atomerőmű a VVER440  
típusú atomerőművi blokk üzemel
tetési ciklusának hosszabbításával 
(C15) pályázott, és nyert nemzetközi  
díjat.  A bíráló bizottság kiemelte, 
hogy az üzemeltetési ciklus meg
hosszabbításával nőtt a biztonság, ja
vult a gazdaságosság és csökkent a 
környezetterhelés – közölte Molnár 
Pál, az Európai Minőségügyi Szer
vezet Magyar Nemzeti Bizottságának 
(EOQ MNB) elnöke, a pályázat 
nemzeti koordinátora az MTIvel. A 

MinőségInnováció nemzetközi pá
lyázatot a finn államelnök 2007ben 
alapította, a pályázathoz – meghívás 
alapján – Magyarország 2013ban 
csatlakozott. A nemzetközi kiírás
ra beadott pályázatokat első körben 
nemzeti szinten bírálják el, a 2017. 
évi kiírásra 27 magyar beadott pá
lyázatból 7 kapott nemzeti szinten 
elismerést, és mindegyiket befogad
ták a nemzetközi verseny döntőjébe, 
ahol 14 ország 86 pályaműve verseny
zett különböző kategóriákban.
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Az mVm Paksi Atomerőmű Zrt. 
Nemzetközi minőség-Innováció 
2017 díjat nyert

Az	 mVm	 Paksi	 Atomerőmű	 Zrt.	 Nemzetközi	 minőség-innováció	 2017	
díjat	 nyert	 a	 nagyvállalati	 kategóriában,	 az	 elismerést	 február	 8-án		
adták	át	a	spanyolországi	Bilbaóban.	

Az üzemeltetési ciklus meghosszabbítása számos 
előnnyel jár. Az innováció alapját a hazánkban kifej
lesztett üzemanyag képezte – ismertette a fejlesztést 
Czibula Mihály kiemelt projektvezető. Mint elmond
ta: a meghosszabbított üzemeltetési ciklus növeli 
a biztonságot, meghosszabbítja a berendezések 
élettartamát, csökkenti a hulladékmennyiséget ez
zel együtt a környezeti hatásokat, emellett jelentős 

gazdasági előnyt is hordoz: az éves szintű pénzügyi 
eredményhatása 3 milliárd forint. Az erőműben na
pirendre tűzött fejlesztéseknél azonban nem a gaz
daságosság, hanem a biztonság élvez prioritást.
Az úgynevezett C15 projektnek köszönhetően 
2016ban a 3. blokk 100 százalékos teljesítmény
kihasználás mellett üzemelt, ami egyedülálló a vi
lágban üzemelő 23 VVER reaktorblokk között. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy rekordteljesítményt érjen 
el a Paksi Atomerőmű. A 3. blokk után 2017ben a 2. 
blokk is leállás nélkül termelt áramot egy éven át, 
azaz 2017ben az év minden napjának minden per
cében üzemelt. Az innováció bevezetése miatt az 
atomerőmű évente átlagosan 26 nappal több időt 
tölt üzemben, átlagosan 3%kal csökken a kiégett 
fűtőelemek mennyisége és jelentősen csökken a 
karbantartások során keletkező kis és közepes ak
tivitású radioaktív hulladékok, valamint a nem ra
dioaktív hulladékok mennyisége. 2017 márciusában 
ugyanezért a fejlesztésért az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. megkapta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
2016. évi Fejlesztési Innovációs Díját.

Vida Tünde

Czibula Mihály kiemelt projektvezető
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A tároló üzemeltetője, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Kft. ezt követően nyújtotta be a használatbavételi és üzembe  
helye zési engedélykérelmet az Országos Atomenergia Hi
vatalhoz (OAH). Az előbbit 2017 októberében, míg utób
bit 2017 decemberében kapta meg az RHK Kft. Az üzem
be helyezési engedély birtokában 2018. március 21én, a 
hatóság képviselőinek jelenlétében helyezte el a Társaság 
az első kiégett üzemanyagkazettát a 21es kamrában. Az 
aktív üzembe helyezés során 30 kiégett fűtőelem betáro
lására került sor. A művelet eredményeinek kiértékelése 
alapján az üzemeltetési engedélyezési folyamatot még az 
év első felében elindítja az RHK Kft. Az éves tevékenysé
gi ütemtervnek megfelelően – még szintén az év első felé
ben – további 120 darab kiégett üzemanyag köteg betáro
lása valósul meg.  
Eközben a KKÁT további bővítésével kapcsolatos 

előkészítési munkák már folyamatban vannak: az új modul 
építéséhez szükséges építési engedélyt már 2017ben meg
kapta a Társaság, a kiviteli terveket pedig elkészítette és 
leszállította a Generál tervező.  A bővítés kivitelezésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása az idei évnek 
a feladata. 
Természetesen a passzív tárolási időszakban – mint a ta
valyi év második fele, vagy az idei első negyedév volt – is 
folya matos a munka. Ebben az időszakban végzik el a 
létesít ményben a havi és negyedéves időszakos karban
tartásokat a technológiai rendszereken. Ebben a perió
dusban az OAH, valamint a Baranya Megyei Kormány
hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
is ellenőrzést tartott a KKÁT üzemeltetését érintően. Az 
ellenőrzések kapcsán azonnali tevékenységet igénylő elté
réseket nem tártak fel.

Lezajlott az aktív üzembe  
helyezés a KKÁT-ban

A kiégett üzemanyagkazetták vasúton érkeznek a Paksi Atomerőműből a párszáz méterre fekvő KKÁTba 
egy vaskos konténerben. A konténerből az átrakógép segítségével helyezik el azokat  az acél tárolócsövek
ben, melyeket körülbelül másfél méter vastag vasbetonfal vesz körül. A modulszerűen bővíthető tároló nyi
tott oldala és a kürtő biztosítja a természetes légáramlást az acél csövek között, így garantálva a folyamatos 
hűtést a kiégett kazetták számára.

Folytatás az  1. oldalról
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A TEIT EB, mint a társadalom egészét 
is képviselő civil szervezet időről 
időre felkeresi a Paksi Atomerőmű 
üzemi területét, hogy az ott folyó 
tevékenységről személyes tapasztala
tokat és információkat szerezve köz
vetlenül informálhassa a Paks 30 kilo
méteres körzetében élő települések 
lakóit és a magyar közvéleményt. 
Az Ellenőrző Bizottságot – amely ezút
tal a sokakat foglalkoztató témákat, 
azaz a földrengésbiztonságot és a  
sü llye dést helyezte kérdéseinek fó
kuszába – Hamvas István, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója  

tájékoztatta a létesítmény aktuális 
helyzetéről.
„Nagyon jól teljesít a négy paksi blokk, 
ami a megbízható technológia mel-
lett egyrészt a folyamatos innovációnak, 
másrészt – és talán ez a legfontosabb – a 
biztonságtudatos, elkötelezett, magasan 
képzett szakembergárdának köszönhető. 
Ez a speciális, az országban lényegé-
ben egyedülálló biztonsági kultúra az, 
ami nélkül a rekordteljesítmény elkép-
zelhetetlen, mert ez elengedhetetlen egy 
atomerőmű működéséhez. A sajtóban 
mostanság gyakran tárgyalt olyan ter-
mészetes folyamatokkal, mint a süllye-

dés kérdése, illetve a földrengés-bizton-
ságosság már az erőmű indulása óta 
foglakozunk és ellenőrizzük azokat. A ki-
lencvenes években olyan földrengés elleni 
megerősítéseket kapott az atomerőmű, 
amely a mai kor elvárásainak is mara-
déktalanul megfelel, és ezt számos hazai  
és nemzetközi vizsgálat, így a Fuku-
shima után végrehajtott „stressz-teszt” 
is igazolta. A főbb épületek süllyedését 
pedig – ami erős összefüggést mutat a 
szomszédunkban lévő Duna vízszintjé-
nek változásával – egy 130 pontból álló 
mérőrendszerrel ellenőrizzük. A süllyedés 
mértéke, illetve annak egyenlőtlensége 

Civil ellenőrzés az atomerőműben
Az	atomerőmű	környezetében	fekvő	településeket	tömörítő	társadalmi	ellenőrző,	információs	és	telepü-
lésfejlesztési	 társulás	 (teit)	 ellenőrző	 Bizottságának	 (eB)	 tagjai	 a	 helyszínen	 tájékozódtak	 a	 létesítmény	
földrengés-biztonságosságáról	és	az	épületek	süllyedéséről.

fotó: Bodajki Ákos
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nem veszélyezteti a szerkezet épségét és 
funkcióját, sem az épületben elhelye-
zett atomerőművi technológia épségét  
és funkcióját, nincs szükség semmi-
féle beavatkozásra. Fontosnak tartom,  
hogy a civil szervezetek rendszeresen  
érdeklődnek a nálunk zajló esemé-
nyek iránt – mi pedig szívesen  
megmutatjuk, mi történik nálunk, 
hiszen nincsenek titkaink. A Paksi 
Atomerőmű szigorúan szabályozott, a 
legkorszerűbb tudományos ismeretek 
alapján végzett tevékenységét bárki  
megismerheti, aki felkeres minket” – 

mondta Hamvas István vezérigazgató.
„A TEIT Ellenőrző Bizottsága nem 
csupán a Paksi Atomerőmű környeze-
tében élő polgárok érdekeit képviseli: 
az egész magyar társadalom nevében 
vagyunk az ördög ügyvédje. Fontosnak 
tartjuk, hogy a helyszínen tájékozód-
hattunk az aktuális kérdésekről, és a sa-
ját szemünkkel győződhetünk meg ar-
ról, hogy nincs okunk a félelemre. És ha 
mi, akik itt élünk az atomerőmű köz-
vetlen környezetében nem félünk, akkor 
úgy gondoljuk, hogy másoknak sem kell. 
Mi bízunk az atomerőmű vezetőiben 

és dolgozóiban, mert évtizedek óta kor-
rekten és nyitottan kezelik a kéréseinket, 
problémáinkat. Mindazon témákról, 
amikről ma szó esett, már jó ideje tu-
dunk, hiszen a földrengés elleni védelem, 
illetve az épületek időszakos süllyedése 
nem új keletű dolgok. Ugyanakkor min-
den alkalommal megnyugtató látni azt 
a precizitást és fegyelmezettséget, ami-
vel az atomerőműben találkoztunk” – 
összegezte tapasztalatait az Ellenőrző 
Bizottság elnöke, Fülöp János faddi 
polgármester. 

TudTA-e
Hogy ...
a	Duna	homokja	10–600	mg/m³	aranyat	
tartalmaz?	ez	a	mennyiség	a	gazdaságosság	ha-
tárán	termelhető	ki.	Bár	a	római	kor	óta	folyik	
aranymosás	a	folyó	partjain,	de	ipari	méretek-
ben	sosem	történt.	A	Duna	hordalékjában	lévő	
arany	legnagyobb	része	a	magas-tauernből	
származik.	„Az	aranymosás	az	aranyszemc-
séknek	a	folyó	menti	hordaléktól	való	elkül-
önítése,	szennyező	anyagoktól	való	megtisz-
títása,	ez	az	arany	kinyerésének	ősidők	óta	
alkalmazott	módja.	A	valódi	aranyászok	a	folyó	
iszapját	egy	ferde	mosópadra	merték,	amelyre	
filcet	helyeztek.	ennek	bolyhaiba	a	nehezebb	
anyagrészecskék,	így	az	arany	is	fennakadnak.	
Az	aranyszemcséket	tartalmazó	filcet	időnként	
kimossák,	az	így	nyert	szűrleményt	higannyal	
keverik	össze	és	így	a	higany	amalgámot	képez	
az	arannyal,	a	higanyt	az	amalgámból	hevítés-
sel	elgőzöltetik,	vagy	szarvasbőrön	átnyomva	
eltávolítják,	kipréselik.	Az	így	kinyert	aranyat	
tovább	lehet	finomítani.	A	kinyert	aranyat	az	
aranybeváltó	helyeken	értékesítették.”	
forrás: horgaszat.hu
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Az eseményen részt vett Süli János, a Paksi Atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe he
lye zéséért felelős tárca nélküli miniszter, valamint Valerij  
Limarenko, a paksi erőművet bővítő orosz fővállalkozó 
ASE EC társaság elnöke.
Süli János kiemelte: stratégiai cél, hogy a hazai lakosság és 
gazdaság számára hosszú távon olcsó, folyamatosan rendel-
kezésre álló és biztonságos villamos energia álljon rendel-
kezésre, ennek a garanciája a két új paksi blokk. Hozzátette:  
Magyarország versenyképességének kulcsa nem az olcsó 
munkaerő, hanem az alacsony termelési költségek, amelyhez 
az olcsó és megbízható villamosenergia-ellátás elengedhetet-
len. A tárca nélküli miniszter kiemelte: a Paks II. projekt-

társaság beadta az illetékes építésügyi hatósághoz, az Orszá-
gos Atomenergia Hivatalhoz az első felvonulási épület, a 
fővállalkozó irodaépületének építési engedélykérelmét, közben 
pedig megkezdődhet az épületet befogadó terület előkészítése.
Valerij Limarenko, a fővállalkozó ASE EC elnöke em
lékeztetett arra, hogy a kormányközi megállapodás szerint  
a felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elérjék 
a 40 százalékos minimális lokalizációs szintet, így már a 
munkák ezen korai szakaszában is elsősorban magyar vál
lalkozások részvételére számítanak. Jelenleg zajlik az első 
épületeket kivitelező cégek kiválasztása. Amint az összes  
feltétel rendelkezésre áll, a fizikai munkavégzés is meg
kezdődik a telep helyen.

Paks II. átadta  
az orosz fővállalkozónak az 
első felvonulási létesítmények 
munkaterületét
2018.	február	27-én	a	Paks	ii.	Zrt.	hivatalosan	átadta	a	munkaterületet	a	fővállalkozó,	a	roszatom	kon	szern-
hez	 tartozó	 Ase	 engineering	 Company	 (Ase	 eC)	 számára	 az	 első	 felvonulási	 létesítmények	 építéséhez.		
ezzel	megkezdődhet	a	mintegy	80	egységből	álló	kiszolgáló	épületegyüttes	első	létesítményeinek	építése.

Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója és Denis Tarlo, az ASE Engineering Company  
magyarországi projektekért felelős alelnöke aláírják a területátadásról szóló dokumentumot 

fotó: Paks II. Zrt.
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Süli János és a magyar delegáció feb
ru ár 28án tájékoztatást adott Bécsben  
a NAÜ vezetői számára a Paks II. pro
jekt aktualitásairól és az elmúlt két  
év munkáiról, eredményeiről. A felek 
egyetértettek abban, hogy Magyaror
szág számára fontosak az új blokkok. 
Süli János az újságíróknak elmondta, 
hogy Yukiya Amano főigazgatóval 

megállapodtak a több évtizedes 
múltra tekintő konstruktív szakmai 
együttműködés folytatásáról, annak  
megerősítéséről. A miniszter hozzá
tette: az energetikai kérdésekkel 
kapcsolatos nemzeti vitákban és 
döntésekben a NAÜ nem vesz részt, 
de a döntéseket követően, a létesít
mények biztonságos megépítése és 

működtetése érdekében szakmai tá
mogatást biztosít.
A bécsi delegáció tagja volt Fichtinger 
Gyula, az Országos Atomenergia 
Hivatal (OAH) főigazgatója is, aki 
újságírók előtt arról beszélt, hogy 
megállapodás született az OAH és 
a NAÜ között. Ennek értelmében a 
NAÜ az új paksi blokkok építésének 
megkezdése előtt, várhatóan 2019
ben, a létesítési engedélykérelem vizs
gálata során értékelő missziót küld, 
amely – akárcsak a magyar hatóság 

– ellenőrzi, hogy a tervek megfelel
neke a legszigorúbb nemzetközi 
elvárásoknak, előírásoknak.
Süli János március 5én hivatalában 
fogadta a Magyarországra látogató 
William D. Magwoodot, az OECD 
Nukleáris Energia Ügynökség főigaz
gatóját. A miniszter tájékoztatta a Nuk
leáris Energia Ügynökség küldöttségét 
a paksi beruházás fontosságáról, az 
előkészítéssel kapcsolatos munkákról 
és az aktuális helyzetről. Újságírók 
előtt hangsúlyozta, hogy az OECD 
NEA főigazgatója megerősítette: 
szükség esetén a szervezet szakmai 
támogatást biztosít a Paks II. projekt  
megvalósítása során. William D. 
Magwood a megbeszélést követően ar
ról beszélt: a Nukleáris Energia Ügy
nökség a tiszta, megbízható, hosszú 
távú villamosenergiatermelés biztosí
tásán dolgozik. Ehhez számos ország 
a nukleáris megoldást választotta, az 
OECD NEA ezekben az országokban 
kész segítséget nyújtani többek között 
a nukleáris biztonság, illetve a radio
aktívhulladékkezelés területén. 

Két	 meghatározó	 nemzetközi	 nukleáris	 szervezet	 is	 szakmai	 támogatásáról	 biztosította	 a	 paksi	
atomerőmű-építési	 projektet.	 süli	 János,	 a	 Paks	 ii.	 beruházásért	 felelős	 miniszter	 előbb	 Bécsben	 a	
Nemzetközi	Atomenergia	Ügynökség	(NAÜ)	vezetőivel	találkozott,	majd	pár	nappal	később	az	oeCD	
Nukleáris	energia	Ügynökség	(NeA)	főigazgatóját	fogadta	Budapesten.	

Nemzetközi szakmai  
támogatás a Paks II. projektnek

Süli János, a Paks II. beruházásért felelős miniszter és Yukiya Amano,  
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója 

fotó:  IAEA
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