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Országos sajtótájékoztató
Február 11-én a hagyományoknak
megfelelõen, Budapesten, az MTA
székházában tartotta évértékelõ sajtótájékoztatóját a PA Zrt.
Kovács József vezérigazgató úr közel egy
órás elõadásában értékelte az atomerõmû
múlt évi teljesítményét. Többek között elmondta, hogy az árampiaci nyitást követõen az atomerõmû hazánkban továbbra
is az energiaellátás meghatározó, legolcsóbban termelõ egysége: 1 kWh-ra jutó
villamosenergia - árbevétel 10,16 forint.
A PA Zrt. részesedése a hazai villamosenergia-termelésbõl 37,2%. Az erõmû
éves villamosenergia-termelése 14.
818 GWh. Az elõadást követõen sok kérdést tettek fel az újságírók, amelyek érintették az üzemidõ-hisszabbítás és teljesítmény növelési terveinket, valamint az új
blokk építésének lehetséges voltát. Kérdés hangzott el arra vonatkozóan is, hogy
a gazdasági válság mennyiben érinti az
erõmûvet és a foglalkoztatást. A feltett
kérdésekre a vezérigazgató úr minden
esetben kielégítõ és elfogadható választ
adott,jelezték a kérdezõk.

Az energiahelyzet értékelése Brüsszelbõl
Herczog Edit interjúja az atomerőmű részére.
Az EU energiastratégiájának egyik
alappillére az ellátás biztonsága,
ugyanakkor rendszeresen szembesülünk a gázválsággal.
Ön szerint megoldás erre újabb gázvezetékek és tározók építése, ha a csap
nincs a kezünkben?
A valódi megoldás csak az egyoldalú
gázfüggés csökkentése, az útvonalak, a
technológiák és az energiahordozók tekintetében elért mind nagyobb diverzifikáció lehet. Az energiaellátás hosszú
távú biztonságát a demográfiai és globális fejlõdési irányok nagy idõtávlatban
fellépõ hatásaira kell alapozni, de már
rövid és középtávon is komoly elõrelépést jelenthet az európai hálózatok öszszekapcsolása, tartalék- és pufferkapacitások kialakítása, valamint az energiahatékonyság folyamatos javítása. Annak ellenére, hogy a gázellátás biztonsága a jelenlegi EU-parlamenti ciklusban mindig nyitott kérdés volt és az

orosz gázfüggõség komoly veszélyeket
rejt, nem sikerült a hatékony tárgyalási
technikák kialakítása, a biztonságnövelõ garanciák beépítése az egyes államok
szerzõdéseibe. Ez afféle egységes EU-szerzõdéses és mûszaki paraméterek, ellenõrzési lehetõségek kialakítása a tagállamok védelmében.
Lát arra esélyt, hogy a következõ ciklusban ez megvalósuljon?
Mivel az energiapolitika nem közös
európai politika, csak két megoldás lehetséges. Ez a tagállamok közös fellépése, illetve a tagállamok közti hálózatok
összekötésével létrejövõ, európai gázés elektromosáram-infrastruktúra közös szabályainak kialakítása. Ennek
szabályozása egy jelenleg futó jogszabálycsomag, a Harmadik Energiacsomag feladata, melynek lezárása áprilisra várható.
Úgy látom, hogy nagy a kereslet az
innovatív ötletekre is. Ilyen például a

Nagyköveti látogatás

NETS (New Energy Transmission System), egy olyan magyar innováció, amely közös beruházásra sarkallja a középeurópai tagállamokat, és nagy elismerésre találtatott az Európai Unió "thinktank"-jei körében is.
Az Európai Unió támogatja-e hogy egységes gázvezeték-hálózat jöjjön létre
Közép-Kelet Európában is?
Az EU ennél továbbmegy, hiszen a bizottság és az EP szakbizottságának javaslata - a Harmadik Energiacsomag - nemcsak a gyorsan hozzáférhetõ uniós gáztartalékok képzését tûzi ki célul, de egy egységes, minden tagállamot összekötõ gázés elektromosenergia-hálózat kiépítését
is javasolja, amely Közép- és Délkelet-Európát és különösen az orosz gáztól leginkább függõ balti államokat köti össze a
nyugat- és délnyugat-európai hálózattal.
Ennek a kiépítéséhez véleményem szerint minél elõbb hozzá kell látni.
Folytatás a 2. oldalon.
Siri Ellen Sletner, a Norvég Királyság magyarországi nagykövete január 9-én az
atomerõmûbe látogatott. A magas rangú
vendéget Kovács József vezérigazgató, dr.
Kocsis István, a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány elnöke és Mittler István kommunikációs vezetõ fogadta.
Kovács József tájékoztatást adott az
atomerõmû helyzetérõl és terveirõl, majd válaszolt a nagykövet asszony kérdéseire. Mivel Norvégiának nincs atomerõmûve, Siri Ellen Sletner arra volt kíváncsi,
milyen szerepet tölt be a paksi atomerõmû Magyarország villamosenergia-ellátásában, a termelés és annak árának alakításában. A nagykövet asszony nagyra
értékelte, hogy az erõmû a térség érdekében olyan alapítványt hozott létre, mint a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány, és nagy érdeklõdést tanúsított annak mûködtetése iránt.
A kölcsönös eszmecserét követõen erõmû-látogatásra került sor, amelyen Süli
János üzemviteli igazgató mutatta be a reaktorcsarnokot, a blokkvezénylõt és a
gépházat.

Az esélyegyenlõség szolgálatában
a Duna-Mecsek alapítvány
Középületek akadálymentes átalakításához nyújt támogatást a DunaMecsek Területfejlesztési Alapítvány. A Paksi Atomerõmû Zrt. 2006ban azzal a céllal hozta létre a szervezetet, hogy a hazai nukleáris létesítmények környezetében a térség és
gazdaságfejlesztést segítse.
Az alapítvány ennek érdekében további
források bevonására törekszik, ezért pályázatot nyújtott be az Európai Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokhoz. Kétmillió eurót nyert, amihez
százmillió forintnyi sajáterõt társít, így több mint
hatszázmillió forintos pályázati keretet hozott létre.
Közintézményeik és közfeladatot ellátó épületeik
akadálymentessé tételére
hatvan település pályázhat
Püspökszilágy, Paks, Kalocsa, Bátaapáti és Boda térségében.
A Duna-Mecsek alapítvány sikeres pályázatáról
szóló szerzõdést az atomerõmû látogatóközpontjában írta alá dr. Kocsis István, az alapítvány kuratóriumának elnöke és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyettese, Kovács István Vilmos. Az ünnepélyes eseményen Siri Ellen Sletner, a Norvég Királyság magyarországi nagykövete is részt vett. - Mi azt
szeretnénk, ha Európában minél magasabb szintre tudnánk emelni a társa-

dalmi, gazdasági egyenlõséget. Ezért
hoztuk létre ezt a pénzügyi mechanizmust - mondta. A paksi atomerõmû kezdeményezését egyedinek és példaértékûnek nevezte. Hasonlóképpen foglalt
állást Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke, aki - mint a baranyai kettes körzet képviselõje is - üdvözölte a kezdeményezést, amely jelzi, hogy hazánkban nemcsak beszédtéma az esélyegyenlõség, hanem tesznek is érte.
Dr. Kocsis István a kuratórium elnöke
azt emelte ki, hogy az alapítvány az el-

múlt három év során nyújtott 1,3 milliárd
forintos támogatással több mint 12,5 milliárd forintos fejlesztést generált a hatvan
érintett településen.
A nukleáris létesítmények körzetében
mûködõ közintézmények akadálymentesítését segítõ projekt 2010 tavaszán fejezõdik be. A pályázatot két fordulóban bonyolítja le az alapítvány, a részvétel feltételeit késõbb teszik közzé.
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Emlékeztetõ a parlament
gazdasági bizottságának
2009. február 2-i ülésérõl
A bizottság ülésének napirendjén
az ukrán-orosz gázvita miatt keletkezett gázellátási krízishelyzet Magyarországot érintõ hatásairól szóló
tájékoztató megbeszélése szerepelt.
Elõadóként a bizottság dr. Molnár
Csaba közlekedési, hírközlési és
energiaügyi minisztert és Horváth J.
Ferencet, a Magyar Energiahivatal
elnökét hallgatta meg, ám egy kérdés kapcsán szóba került a paksi
atomerõmû bõvítésének kérdése is.
A napirend megvitatása során számunkra fontos kérdés tett fel Latorczai János, a bizottság alelnöke, amikor azt kérdezte a minisztertõl, hogy
ez a közel három hétig tartó gázkrízis is megmutatta egyoldalú gázfüggõségünk hátrányait, melyek a villamosenergia-termelés terén is számtalan problémát vetnek fel. Vagyis
látni kell, hogy a gázbázisú áramtermelés mellett igenis szükség van alternatív megoldásokra, így például
az atomenergia fejlesztésére. Miért
van az, hogy áll a paksi atomerõmû
bõvítésének kérdése? Korábban arról volt szó, hogy a kormány még tavaly õsszel a parlament elé terjeszti
a bõvítés ügyét és az ehhez szükséges tennivalókat is meghatározza.
Válaszában Molnár Csaba jelezte,
hogy az üzemidõ-hosszabbítás kérdésében már történt elõrelépés, például azzal, hogy az erõmû beadta az
Országos Atomenergia-hivatalnak az
üzemidõ-hosszabbítási engedély kérelmét. Az új blokk vagy blokkok
kérdésében pedig igaza van a képviselõnek, amikor felveti, hogy már korábban lépnie kellett volna a kormánynak. A miniszter ígéretet tett
arra vonatkozóan, hogy a parlament
tavaszi ülésszakán a T. Ház elé terjesztik az új paksi blokkra vonatkozó javaslatukat. Podolák György bizottsági elnök pedig ennek kapcsán
azt indítványozta, hogy kerüljön áprilisig a gazdasági bizottság elé az a
javaslat, amelyik a paksi atomerõmû bõvítésének feltételeit tartalmazza, hiszen látni kell, hogy egy új
blokk építése az engedélyezéssel
együtt 10-12 év, vagyis nem lehet tovább halogatni a kérdést. A bizottság egyhangúan támogatta ezt a javaslatot.
Mayer György

Fine szakmai
hétvége lesz
Kecskeméten
A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért
(Fine), a Magyar Nukleáris Társaság
ifjúsági szakcsoportja energetikai, elsõsorban nukleáris témájú szakmai
hétvégét szervez fiataloknak 2009.
február 21-22-én. A rendezvény a Fine
szokásos év eleji szakmai megbeszéléseinek sorába illeszkedik. Ez alkalommal a helyszín a kecskeméti Hotel Pálma lesz.
Az érdeklődők többek között az alábbi
előadásokat hallgathatják meg:
- Atomenergia világszerte (Boros Ildikó, BME
NTI);
- Irán - az atomprogram jelenlegi helyzete
(Légrádi Gábor, BME NTI);
- ITER teszt köpenyszámítások - a magyar
résztvevők munkája (Légrádi Gábor, BME
NTI);
- A nukleáris orvoslás szerveződő szakiránya
(Légrády Dávid, BME NTI);
- Fűtőelem-elszállítás a KFKI-ból és a BMEről (Tőzsér Sándor, KFKI);
- Gázhelyzet - magyarországi földgázinfrastruktúra (Somlai Gábor, E.On);
- Energiapiac és a Magyar Energiahivatal
(Grabner Péter, MEH);

A Fine szakmai hétvégéjén a részvétel ingyenes. Jelentkezés és további információ: Beliczai Botond, reaktorfizikai osztály. Szeretettel várunk mindenkit!
Kósa Péter, Fine-elnök

Az energiahelyzet értékelése
Brüsszelbõl
Folytatás az 1. oldalról.

tás alapját képezi. Pedig a következõ
évek legfontosabb stratégiai kérdése,
hogy a növekvõ energiaigény mellett hogyan tudjuk csökkenteni az egyoldalú
energiafüggõségünket. Addig azonban
marad a tagállamok közös fellépése,
amelyet minden esetben külön alkufolyamatban kell kialakítani.

Mi lehet a megújulók szerepe az
energiaéhség csillapításában?
A különféle megújuló energiaforrások arányát a lehetséges maximumra
kell emelni az energiamixben, emellett
támogatni kell a különbözõ energiahatékonysági beruházásokat is. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, és ezt
már számos fórumon hangsúlyoztam,
hogy felelõtlenség kizárólag a megújuló energiaforrásoktól várni az egyre ambiciózusabb klímavédelmi szabályok
teljesülését. A jelenlegi technológiai fejlettség mellett még a következõ évtizedekben is legfeljebb 20%-ra növekedhet
az alternatív energiahordozók szerepe,
miközben arról se feledkezzünk meg,
hogy komoly beruházásokat igényelnek, amelyek máshonnan vonhatnak el
forrásokat. Mindenesetre a SET Plan
(Európai Stratégiai Energiatechnológiai
Terv - szerk.), amellett, hogy a következõ évtized energiakutatását is ösztönzi,
minden "kis" CO2-kibocsátási technológiát is támogat, beleértve a harmadik
és negyedik generációs atomerõmûvel
kapcsolatos kutatásokat, illetve a radioaktív hulladék kezelését is.

Az Eurobarometer felmérése szerint
a szegénység, az élelmiszer- és vízhiány után az európai állampolgárokat
a globális klímaváltozás aggasztja a
legjobban. Ennek ellenére úgy tûnik,
az EU nem mer vagy nem akar határozottan kiállni az atomenergia mint
CO2-kibocsátás-mentes technológia
mellett. Mi ennek az oka?
Az unió kétség kívül megosztott az
atomenergia kérdésében. Az egyes tagállamok kezét köti, hogy náluk mekkora az atomenergia támogatottsága, milyenek az aktuális parlamenti erõviszonyok, vagy éppen, hogy jelenleg milyen forrásokból nyerik az energiát. Például Lengyelországban, ahol 95%-ban
még mindig szénalapú energiát használnak, jelentõsen csökkenthetik a környezet terhelését egy reaktorblokk
megépítésével. Az egységes EU-s akarat
hiánya azonban akár elõnyös is lehet
azon tagállamok számára, akik idõben
kapcsolnak. Így Magyarország számára is stratégiai elõnyökkel járhat, ha
idõben elkötelezi magát egy új reaktorblokk beindítása mellett.

Szlovákia és Bulgária is fontolgatja
bezárt atomerõmûvei újraindítását,
Brüsszel ezt ellenzi. Ilyenkor mi a
fontosabb: a szerzõdések tiszteletben
tartása vagy az energiaellátás biztosítása?
A szlovák és bolgár atomerõmûvek
esete politikai döntés volt, a két ország
a csatlakozási szerzõdésben vállalta a
bezárást. Noha a probléma természetesen bizonyos ellátásbiztonsági kérdéseket felvet, itt nem látok esélyt az elõrelépésre. Hozzáteszem, az Európai Parlament minden követ megmozgatott a tanács döntésének megváltoztatására.
Csak akkor tudnánk elkerülni, hogy
egyes politikai döntések biztonsági színezetet kapjanak, ha rendelkezésre állna egy egységes, európai nukleáris biztonsági direktíva, amely érdekében már
többször felszólaltam. Tarthatatlan,
hogy míg az erdei traktorok üléseinek

Egyre többször szóba kerül a paksi
atomerõmû bõvítése, ezt a parlamenti pártok is többnyire támogatják. Mi
errõl a személyes véleménye, és hogy
látják ezt a kérdést a magyar EUparlamenti képviselõk?

paramétereit EU-s direktíva szabályozza, addig nincsen egységes atombiztonsági szabálygyûjteményünk.

Az energia a jövõ egyik kulcskérdése,
az EU-nak még sincs egységes energiapolitikája. Rendben van ez így?

Európa jelenlegi képe azt mutatja,
hogy a tagállamok kohéziós igénye nem
terjed ki az egységes energiapolitika kialakítására. Ez nem a véletlen mûve, hanem a tagállamok együttes döntése.
Oka, hogy az energia túlságosan fontos
kérdés, mindenhol a nemzeti szuvereni-

A globális léptékben folyamatosan növekvõ energiaéhség, Európa egyoldalú
energiafüggõségének felszámolása, Magyarország stratégia érdeke a források és
energiahordozók diverzifikálásában és a
több lábon állás megteremtésében mind
emellett szólnak. Kell-e ennél több ok?
Úgy tûnik, végre minden parlamenti erõ
felismerte ezt, talán még idõben.
Hutera Erzsébet - dr. Szerbin Pável

Közös célokkal - az energiaellátás biztosításáért A Paksi Atomerõmû Zrt. érdekvédelmi képviseleteinek vezetõi 2009. január 6. és 10. között finnországi tanulmányúton jártak Helsinkiben,
Loviisában és Olkiluotóban, hogy
tapasztalatot szerezzenek az újonnan épülõ blokkok társadalmi elfogadtatása, az atomerõmû mellett
lobbizó szakszervezetek és munkáltatók közös fellépése, valamint a
finn szakszervezeti modell megismerése tekintetében.
Berkes Sándor, a Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete elnöke megerõsítést kapott abban, hogy több lábra kell helyezni a magyar energiaipart. Minden
energiahordozót ki kell aknázni. Nemcsak nukleáris, szén vagy csak olajtüzelésû erõmûveket építeni, hanem ésszerû
határokon belül meg kell találni azt a legoptimálisabb mértéket, ami a nemzetgazdaságra nézve a legelõnyösebb. Fontos,
hogy az atomerõmû bõvítését közös célként kezelje a munkáltató, a munkavállaló és a szakszervezet. Most a jövõ kialakításáról, a jövõ generációjának energiájáról van szó.
Szántóné dr. Mónus Edit, az Üzemi Tanács elnöke számára megnyerõ volt az a
kommunikációs stratégia, ami a felnövekvõ nemzedék számára a külföldi import
energiától független és a hazai energiaforrásokra épülõ jövõt helyezte elõtérbe, és
ami a közvéleményt megnyerte. Kiemelte a finn elõrelátás példáját, ami abban

nyilvánult meg például, hogy bár még az
olkiluotói 3. blokk építését be sem fejezték, de már kijelölték a következõ blokkok
helyét és elindították az engedélyezést.
Mivel a világban kevés cég gyárt atomerõmûves fõberendezéseket, és mert a gázszállítás problémája, a külföldi import
energiától való függõség kapcsán több országban elõtérbe került az atomenergia,
ezért fontos a gyártókapacitás mielõbbi
lekötése
Lõrincz László, a Paksi Atomerõmû
Dolgozóinak Szakszervezete elnökére
nagy hatást tett a finn modell, ahol elsõ

helyen áll a környezettudatos szemlélet,
és az ország saját érdeke, az, hogy biztosított legyen az energiaellátás, a leggazdaságosabb, legkedvezõbb módon. A villamos energiát sokféle energiahordozóból
elõ lehet állítani, és minél sokszínûbb az
elõállítás, annál biztonságosabb az ellátás. Az atomenergia mint "zöldenergia"
nem bocsájt ki szén-dioxidot, nem vág ki
erdõket, a legtisztább felhasználást biztosítja, és egy helyen, koncentráltan tud
nagy mennyiségben villamos energiát
szolgáltatni. A finn szakszervezetek átfogó gazdaságpolitikai kérdésekkel is fog-

lalkoznak, komplexen gondolkodnak,
amit érdemes lenne átültetni a hazai környezetbe.
Néber Tibor, az Atomerõmû Dolgozóinak Érdekvédelmi Szervezete elnöke elgondolkodtatónak találta a loviisai szakszervezet erõs bázisát, szervezettségét. A
fizikai dolgozók valamennyien szakszervezeti tagok, és az alkalmazott, mérnökök, vezetõk is nagy számban, csupán a
menedzsment nem tagja a szakszervezetnek. Nagyra értékelte a kormány, munkaadók és szakszervezetek hármasának
együttmûködését, a legfontosabb stratégiai kérdésekben történõ közös döntéshozatalt. Követendõnek látta a loviisai erõmû
munkavédelmi tevékenységét, az elõírások betartására helyezett figyelmet, aminek eredményeként igen kevés baleset
fordul elõ.
A paksi érdek-képviseleti vezetõk
mindannyian megerõsítették azon véleményüket, mely szerint az atomerõmû
bõvítése nemcsak Paks, hanem a környezõ települések, a megye, a régió, az egész
ország érdeke. A jövõ tekintetében fontos
lenne, ha minél elõbb olyan döntés születne, amivel az elõkészítési munkákat el
lehetne kezdeni. A csoportot elkísérte Gál
Rezsõ, az Egyesült Villamosenergia-ipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének
elnöke is, aki elmondta, hogy a tanulmányúton szerzett tapasztalatokat figyelembe vették a szövetség energiapolitikai
koncepcióban, amit a döntéshozók felé
már el is juttattak.
Lovásziné Anna
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Atomerõmûvek 2008-ban
Több mint tíz új reaktor építése kezdődött el, három régit pedig leállítottak
Az atomenergetika 2008-ban tovább folytatta a korábbi években
felgyorsult fejlõdését.
Több mint tíz új reaktor építését
kezdték el elsõsorban az ázsiai térségben, de további nukleáriserõmûberuházások indultak Oroszországban is. A legtöbb atomerõmû-építés
Kínában rajtolt, ahol 2008-ban hat
blokk létesítéséhez fogtak hozzá
(Hongyanhe 1, Fuqing 1, Ningde 1
és 2, Yangjiang 1, and Fangjiashan
1.). Két új reaktor beruházása kezdõdött el Dél-Koreában, és Oroszországban is megindult két korábbi
atomerõmûvi telephely (Szentpétervár és Novovoronyezs mellett) egyegy reaktorral való bõvítése is. Hoszszú szünet után ismét hozzáfogtak
Szlovákiában a mohi atomerõmû 3.
és 4. blokkjának befejezéséhez. Itt
eredetileg még szovjet közremûködéssel 1986-ban kezdték el egy négy
blokkból álló atomerõmû létesítését,
amelybõl két reaktor el is készült, de
a további építkezést 1992-ben leállították.
A beruházás újrakezdéséhez a 3.
és 4. blokk terveiben biztonságnövelõ változtatásokat hajtottak végre,
amelynek programját az Európai
Unió 2008. november 4-én elfogadta.
Ezzel hivatalosan is újraindult a beruházás. A tervek szerint a két új
blokk 2012-ben és 2013-ban készül
el. Ez azt jelenti, hogy Szlovákia pótolni tudja a két régebbi bohunicei
reaktor leállítása miatt kiesõ atomerõmûvi kapacitást.
Mint ismeretes, Szlovákia európai
uniós csatlakozási feltétele volt, hogy
a két korábbi generációhoz tartozó
nukleáris reaktort le kell állítani. A

Az MTA Energetikai Bizottságának
véleményét tolmácsolva sokszor és
sok helyen elmondtam az elmúlt 3
évben, hogy megítélésünk szerint
Magyarország földgázcsapdában
van, és úgy kellene alakítani a hazai energiapolitikát, hogy ebbõl a
helyzetbõl kikerülhessen az ország.
A parlament által 2008 tavaszán elfogadott energiapolitikai koncepció vitája során többen ütköztünk ebben a tárgyban,
mert az akkori - SZDSZ vezette - Gazdasági Minisztérium meghallgatta ugyan az érvelésünket, de véleményének lényege az
volt, hogy Magyarországon egyedülállóan
jó a földgázelosztó infrastruktúra, amiben
nagy üzleti lehetõség van. És ugyan hosszú
távon más energiahordozók is szerephez
juthatnak, de a következõ 15-20 év - álláspontjuk szerint - egyértelmûen a földgázé
lesz, mint ahogy az energetikai fejlesztések
az elmúlt két évtizedben is elsõsorban a
földgázról szóltak.
A 10 napja tartó földgázellátási válság
ugyanakkor nagyon határozottan arra hívja fel a figyelmet, hogy a földgázcsapda veszélyesebb, mint gondoltuk. Az orosz és az
ukrán fél harmadik éve játssza ugyanazt
a huzavonát január elején, de ilyen hosszú
ideig sosem kakaskodtak még, és eddig arra sem volt példa, hogy a gázszállítások
hosszú napokra teljesen leálljanak. Jelentõsebb gáztartalékok nélküli országok,
mint Szlovákia vagy Szerbia komoly bajba
kerültek. A mostani helyzet ékes bizonyítéka annak, amit minden energetikai szakember tud: vezetékes energiahordozó importjától függeni nagyon nagy kiszolgáltatottságot jelent. Óriási szerencsénk, hogy
vannak geológiai földgáztárolóink, ahova
egész nyáron tesszük le az import földgáz
egy részét, és ahonnan most a tartalékok
mozgósíthatóak - néhány hétig. Azután ez
a forrás is megszûnik, és lakótelepek, családi házak, üzemek, gyárak tömkelege marad fûtés, energiahordozó nélkül, ha addigra az egymással huzakodó orosz és ukrán felek nem állapodnak meg.
A Mûegyetemen évek óta azt tanítom a
hallgatóimnak: ha a családjuk lakásában,
házában van alternatív, nem földgáz alapú

Reaktorstatisztika
2008. december 31.
Amerikai Egyesült Államok
Argentína
Belgium
Belorusszia
Brazília
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dél-afrikai Köztársaság
Dél-Korea
Egyesült Arab Emirátusok
Egyesült Királyság
Egyiptom
Észak-Korea
Finnország
Franciaország
Hollandia
India
Indonézia
Irán
Japán
Kanada
Kazahsztán
Kína
Litvánia
Magyarország
Mexikó
Németország
Örményország
Oroszország
Pakisztán
Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Thaiföld
Törökország
Ukrajna
Vietnam
Világ összesen

Üzemelõ
reaktorok
db./Mw
104
2
7
0
2
2
6
2
20
0
19
0
0
4
59
1
17
0
0
53
18
0
11
1
4
2
17
1
31
2
2
8
5
10
4
1
0
0
15
0
436

100845
935
5728
0
1901
1906
3472
1842
17716
0
11035
0
0
2696
63473
485
3779
0
0
46236
12652
0
8587
1185
1826
1310
20339
376
21743
400
1310
7448
3220
9016
1686
696
0
0
13168
0
371,927

Épülõ
reaktorok
db./Mw

Tervezett
reaktorok
db./Mw

0
0
1
692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 5350
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1600
1 1630
0
0
6 2976
0
0
1
915
2 2285
2 1500
0
0
11 11000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 5980
1
300
0
0
0
0
0
0
0
0
2
840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 35,318

12 15000
1
740
0
0
2
2000
1
1245
2
1900
0
0
3
3565
3
4050
3
4500
0
0
1
1000
1
950
0
0
0
0
0
0
10
9760
2
2000
2
1900
11 14945
3
3300
2
600
26 27560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 12870
2
600
2
1310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2000
2
2400
2
1900
2
2000
108 120,445
(Forrás: WNA, IAEA)

Földgázcsapda
tüzelõberendezés, még véletlenül se szereljék le. És ha új házat építenek, feltétlenül készítsenek elõ helyet egy szilárd tüzelõanyagú fûtõberendezésnek is (kandallónak,
kályhának, fa- vagy széntüzelésû kazánnak). Egy olyan fontos biztonsági funkciót,
mint egy háztartás fûtése nem lehet egyetlen, tartalék nélküli megoldásra bízni.
Norvégiában, ahol az áram gyakorlatilag
100%-a vízerõmûvekbõl származik, van
egy törvényi elõírás: annak ellenére, hogy
a legtöbb helyen direkt villamos vagy hõszivattyús fûtés van (az olcsó vízerõmûvi
áram miatt), kötelezõ minden házban fatüzelésû alternatív fûtõberendezésnek lennie. Ha nincs, nem kap használatbavételi
engedélyt a lakás. Az ok egyszerû: a gondoskodó és gondolkodó állam nem engedheti meg állampolgárainak, hogy nyugalmas idõszakokban olyan lakóhelyeket építsenek, amelyek vészhelyzetben nem biztosítják az egészséges vagy akár az életben
maradáshoz szükséges hõmérsékletet.
Nálunk több évtizedes politika volt, hogy
a legkisebb faluba is gázt kell vinni, és a
lehetõ legtöbb háztartást rá kell kötni a
gázhálózatra. Mert a földgáznak számos

menetrendnek megfelelõen az elsõ
reaktor 2006 decemberében fejezte
be mûködését, míg a második blokkot 2008. december 31-én kapcsolták le a hálózatról. Szlovák szakemberek szerint az EU által támasztott
csatlakozási feltételnek nem mûszaki, hanem politikai okai voltak, mert
a leállított blokkok még legalább további 10-15 évig biztonságosan tudtak volna villamos energiát termelni.
A szlovák reaktor mellett tavaly
két régebbi építésû reaktort zártak
be Japánban (Hamaoka 1,2), mert az
üzemeltetõ úgy találta, hogy az 1973ban és 1978-ban üzembe helyezett
két reaktor modernizálása az új földrengés-biztonsági elõírások teljesítéséhez gazdaságosan nem valósítható
meg. Ehelyett a jelenlegi telephelyen
egy új erõmû létrehozását határozták el.
2008-ban a tervek szerint két indiai reaktor üzembe helyezésére lehetett számítani (Kaiga 4 és Rawatbhata 5 - mindkettõ 202 MW-os nehézvizes reaktor). A blokkok indítását
azonban a fûtõanyaggyártás késedelme miatt el kellett halasztani.
A 2008. év végén a világon az
atomerõmûvek adták a megtermelt
villamos energia 15%-át. A mûködõ
energetikai nukleáris reaktorok száma (Tajvant is beleértve) 436 volt,
amelyek összkapacitása elérte a 372
ezer MW-ot. Építési szakaszban 41
reaktor volt, a tervezett reaktorok
száma pedig meghaladja a százat.
Az atomerõmûvi reaktorok adatait
országonkénti bontásban a táblázat
tartalmazza.
Összeállította:
Dr. Czibolya László fõtitkár,
Magyar Atomfórum Egyesület

- Szintén földgázt takaríthat meg - fõleg
nyáron -, ha használati meleg víz elõállítására napkollektorokat használunk. A villamosenergia-elõállításban a napenergia
elõnye van. Igaz, a földgáz egy kényelmes sajnos még sokáig nem lesz gazdaságos.
energiahordozó: nagyon tiszta, elégetése
Az import földgáz szerepe jelentõsen csöknem jár hamuképzõdéssel, gyakorlatilag kenthetõ a villamosenergia-termelésben:
csak vízgõz és szén-dioxid van a füstgáz- Egyetlen számottevõ fosszilis energiaban. És a gáz jön a vezetéken, nem kell ér- hordozó itthon a lignit: érdemes fejlesztete messzire menni - ha tényleg jön.
ni a visontai erõmûvet, hogy az ott rendelÉs a magyar energiapolitikának van egy kezésre álló lignit magasabb hatásfokkal
másik nagy, ámde kétes "vívmánya": a sok legyen felhasználható.
háztartás és üzem mellett az erõmûvek egy
- A vízenergiát a világ legtöbb országában
jelentõs része is földgázfüggõ: a hazai áram- megújuló energiaforrásnak tekintik, itt lentermelés harmada származik földgáztüze- ne az ideje - 20 évvel a rendszerváltás után -,
lésû erõmûvekbõl. Ezek a berendezések na- hogy a magyar politikai elit is elfogadja, hogy
gyon impresszívek magas hatásfokukkal és a vízenergia megújuló, még akkor is, ha Dujó szabályozhatóságukkal, de javarészt im- nának hívják a víz forrását. A Duna hajózport földgázt tüzelnek - ennek hiányában vi- ható állapotban tartása egy-két évtizeden beszont jelenleg a drágább olajlül úgyis megköveteli, hogy kéttartalékot használják.
három vízlépcsõ épüljön a maSok teendõnk
A hagyományossá vált janugyar szakaszon is. És ha van
van a hõellátás vízlépcsõ, az a legracionálisabb,
ári orosz-ukrán gázvita rá kell,
területén
hogy ébressze a magyar enerha abba vízerõmûvet is beépígiapolitika alakítóit: újra kell
tünk. Ennek további elõnye lengondolni energetikánkat. Olyanra van szük- ne, hogy rugalmasan szabályozható erõmûség, ami csökkenti az egyoldalú orosz gáz- vel bõvülne a magyar rendszer, ami nagyban
függést, és csökkenti a földgáztól való füg- segítené a - nem szabályozható - szélerõmûvi
gést, hiszen hazánk összes energiafelhasz- kapacitások hazai fejlesztését. Kisebb szinálásának 45%-a származik ma földgázból, vattyús tározós vízerõmûvek tovább segítami a legmagasabb érték egész Európában! hetnék ezt a törekvést.
Mi lehet a megoldás? Sok teendõnk van
- Sürgõsen meg kell kezdeni új atoma hõellátás területén:
erõmûvi blokkok építését, a paksi atomerõ-Igazi, érdemi energiahatékonysági és mû bõvítését. Az atomerõmû üzemanyaga
energiatakarékossági programot kell indí- ugyanis több évre elõre betárolható, könytani. A fûtési rendszereket, a nyílászáró- nyen - akár repülõgépen is - szállítható, és
kat és a hõszigeteléseket át kell vizsgálni, különbözõ forrásokból (Oroszországtól fügahol szükséges (nagyon sok helyen), fel getlenül is) beszerezhetõ, így ellátásbizkell újítani. A megtakarított földgázt tonsági szempontból kiemelt jelentõségû.
ugyanis nem kell importálni!
A jelenlegihez hasonló válságok elkerü- Az épületeink fûtésében szükség van lését segítené, ha a Testvériség gázvezetéa földgáztól független, alternatív megoldá- ken kívül megépülne a Nabucco vagy a Désokra. Tûzifa, faipari hulladékból készített li Áramlat vezeték is, vagy ha még nagyobb
fabrikett, pellet, minden szóba jöhet, ha stratégiai földgáztározónk lenne, de az alapmegújuló energiahordozóból származik.
problémát ezek nem oldják meg: Magyar- Bizonyos településeken segíthet fûté- ország már ma is túlzottan függ a földgázsi célú földgázt megtakarítani, ha hasz- tól, amit sürgõsen enyhíteni kellene. Felténáljuk a rendelkezésre álló geotermikus ve, hogy a politika célja az ország energiaenergiát, de a fenntarthatóság szempont- ellátásának biztonságos biztosítása.
jából rendkívül fontos, hogy a felhasznált
Budapest, 2009. január 13.
termálvizet vissza kell sajtolni a kõzetbe,
Dr. Aszódi Attila
az MTA Energetikai Bizottságának elnöke,
mert az különben súlyos környezetszenya BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója
nyezést okozhat.

”

Dunaszentgyörgyi Hírek
Január 30-án pénteken tartotta (jelenlegi formájában való) fennállásának 10.
évfordulóját a Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége. E jeles alkalommal megtartott klubdélutánon a község
polgármestere, Hencze Sándor és
felelsége is tiszteletét tette, s néhány
kedves szóval köszönötte az Érdekszövetség tagjait és vezetőit. Majd kihangsúlyozta: nagyra értékeli a nyugdíjasok
összetartását és vezetőik a közösség érdekében végzett, hosszú évek óta tartó
munkáját.
A rendezvény résztvevőit Benedeczki
György elnök köszöntötte és összefoglalóan értékelte az elmúlt egy évtized eseményeit, mely során ő és felesége, Eta
irányították az Érdekszövetséget. Végül a
nyugdíjasok verssel és egy levélben
megfogalmazott köszönetnyilvánítással
fejezték ki hálájukat a Benedeczki házaspárnak fáradozásaikért. A program a
helyszínen készített ízletes vacsora elköltésével és kellemes beszélgetéssel
folytatódott.
A Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi
Egyesülete hetedik esztendeje szervez
népfőiskolai előadásokat a helyi Faluházban. A rendezvénysorozat a januáráprilis közötti időszakot öleli fel, mely során az ifjúság és a felnőttek számára is
kedvelt témák kerülnek terítékre. Az ingyenes előadásokra, melyek főszereplői
a környező települések középiskoláiból
érkező diákok, a szervezők szeretettel
várnak mindenkit.
A rendkívül felkészült ifjú tudorok minden alkalommal színes és érdekfeszítő
előadásokat tartanak, legyen szó történelmi, földrajzi, művészeti vagy
egyéb ismeretterjsztő témáról. E mellett ifjúsági előadásokat is szerveznek,
melyeket Gyöngyösi Olga tanárnő tart
a gyerekeknek.

Az idei évad
további elõadásai:
2009.02.23. hétfő 16.30 és 17.30
• Ifjúsági népfőiskolai előadás: „Gyilkos
játék”- nyerőgép? -rövidfilm /rappelt
zene és a dalszöveg/
• Nagycsaládosok Népfőiskolája előadás: Korallzátonyok
2009.03.09. hétfő 16.30 és 17.30
• Ifjúsági népfőiskolai előadás: „Tolerancia?- Demokrácia?” Gyermekjogok
• Nagycsaládosok Népfőiskolája előadás: Mi a kérdés, ha a válasz a világegyetem?
2009.03.30. hétfő 16.30 és 17.30
•Ifjúsági népfőiskolai előadás: „Ne
lopj!”- rövidfilm /rapplet zene és dalszöveg/
• Nagycsaládosok Népfőiskolája előadás: Cserkészet a világban és Magyarországon
2009.04.20. hétfő 16.30 és 17.30
• Ifjúsági népfőiskolai előadás: Környezettudatosság, szemléletformálás
• Nagycsaládosok Népfőiskolája előadás: A reneszánsz kori nő
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Bartina teljesítménytúra
Az Ifjúsági Únió Szekszárd Gyalogostúra Szakosztálya tizedik alkalommal szervezte meg január 17-én
a régió évadnyitó teljesítménytúráját. Sokan jöttek távolabbról is, például Székesfehérvárról. A cél az ünnepek után megkezdeni az aktív életet.
Ehhez segít hozzá a 15 és 30 km táv
megtétele.
Nevezni Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám utcai, V. sz. Általános Iskolában lehetett. Innen busz különjáratokkal Kakasdra szállították az indulókat. A kultúrház elõcsarnokában
némi adminisztráció után mindenki
egyénileg, vagy csoportosan vághatott neki a kiválasztott táv teljesítésének. Elõször a falu egy mellékutcáján
végighaladva nyertünk magasságot, s
mire elértük az erdõ szélét, már szinte madártávlatból nézhettünk vissza
a 6-os útra. Az elmúlt derûs, napfényes nap valamennyit visszaszerzett
a földtõl a korábban lehullott csapadékból, s az most mind a fák, bokrok
ágait, a fûszálakat borította zúzmara
formájában. Talpam alatt ropogott a
friss hó. Néhol jég is van a hó alatt.
Meg-megcsúszom, de állva maradok.
A kitûzött úttal, a turistajelekkel nem
sokat kellett foglalkozni, az elõttünk
haladók bõven hagytak követendõ
nyomot maguk után.
A kopár erdõ havasan szép. Mindig van az ember elõtt valaki, akit
utol lehet érni, engem is elhagytak
páran, de õk jobbára futottak. Jó tempóban haladtam magam mögött
hagyva az ellenõrzõ pontokat. A kanyargós ösvényrõl messze lehetett
látni a fák közé. Befagyott patakok,
források mellett vitt az út. Mély víz-

Stílusok és táncok
egy parketten
Országos társastánc tanulmányi
verseny volt január 10-én és 11-én
Kalocsán. A rendezés jogát a Hétszínvirág Mûvészeti Iskola kapta
meg, amelynek magas szintû szakmai munkáját is elismerték a rendezési jog odaítélésével.
Horvát Katalin, az iskola igazgatója kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a
zsûriben neves személyiségek foglaltak
helyet, így részt vett a táncosok értékelésében dr. Petravichné Matyaczkó Olga, a
Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus tanácsosa, Pálinkó
Lujza, a Magyar Tánccsoport Szakszövetség alelnöke, Sziliné Csáki Emília, az
MZMSZ elnökségi tagja, Horváthné
Kriczki Zita táncpedagógus. A zsûri elnöki posztját Zsámboki Marcell, a Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola igazgatója töltötte be. A verseny célja az volt, hogy a mûvészeti iskolák tanulóinak tudását, felkészültségét - az életkornak megfelelõ elõadóképességét értékeljék. A verseny
alkalmat adott a tapasztalatok megvitatására, tehetségkutatásra is.
A gyakorlati verseny kötelezõ táncokból
és szabadon választott koreográfiákból
állt. A kalocsai mûvészeti iskola tánc-csoportja a latin táncágban a kiemelkedõ II.
helyen végzett, tanáruk, Müller Gábor vezetésével. A nyertes csoport tagjai: Gali
Márk, Szabó Gabriella, Kovács András,
Vízkeleti Viktória, Kübler Gábor, Tupcsia
Fruzsina, Lakatos Gyula, Greksa, Barbara,
Boldizsár Béla, Fási Nikolett, Nacsa Milán,
Geri Katalin, Romsics Marcell, Csóti Renáta, Papp Balázs, Dunai Rita, Török Zsolt,
Nyámádi Rita voltak. A párosok versenyé-

Kajak-kenu - Fizikai
Felmérõ Bajnokság
Fizikai Felmérõ Bajnokságon vettek részt
az Atomerõmû Sportegyesület Kajak-Kenu
Szakosztályának utánpótlás korú sportolói.
Az általános erõnlétet és állóképességet
különféle gyakorlatokkal illetve versenyszámokkal monitorozó felmérést február
07-én rendezték meg, Gyõrben. A Fizikai
Felmérõ Bajnokság fontos állomása a kajak-kenu versenyekre való felkészülésnek.
Mind a versenyzõknek, mind pedig edzõiknek visszajelzést ad az alapozási idõszak,
illetve az általános erõnléti, állóképességi
edzések hatékonyságáról. A közelgõ vízre
szállásra és a soron következõ versenyszezonra nézve mindenesetre bíztató, hogy a
paksi kajakosok, kenusok közül több gyõztes is kikerült a gyõri felmérésen.

A paksi versenyzők által elért
eredmények, korcsoportonként:
Kajakos fiúk:
1999-ben születettek:
1996-ban születettek:
1995-ben születettek:
1994-ben születettek:
1993-ban születettek:
1992-ben születettek:
1991-ben születettek:
Kenus fiúk:
2000-ben születettek:
2001-ben születettek:
1999-ben születettek:

1.
6.
10.
9.
3.
8.
5.

1.
3.
1.
2.
1997-ben születettek: 1.
1994-ben születettek: 10.
Kajakos lányok:
1998-ban születettek: 1.
1993-ban születettek: 3.
4.

ben Nyámádi Rita és Török Zsolt (tanáruk:
Müller Gábor), illetve Geri Tamás és
Kuszel Fruzsina (tanáruk: Németh Arnold) a döntõs párok versenyébe is beke-

rültek, de most nem értek el helyezést. A
Hétszínvirág Mûvészeti Iskola diákjainak
egy különdíjat is odaítéltek, mégpedig a
legszebb megjelenés díját. Péjó Zoltán

Kerti Tamás
Molnár Balázs
Weisz Zoltán
Árki Dávid
Széperdei Renátó
Somorácz Tamás
Fejes István
Klenk Botond
Hodován Dávid
Cseh Olivér
Kasi Mátyás
Koleszár Zoltán
Blatt Kristóf
Pupp Noémi
Kiszli Vanda
Fenyvesi Réka

Az egyesületek közötti pontversenyben a
paksi kajakosok, kenusok az elõkelõ harmadik helyen végeztek. A versenyzõket felkészítõ edzõk: Bedecs Ferenc (kenu), Feil
Imre (kenu), Gutai Dániel (kajak) és Meczker András (kajak).
Prancz Zoltán

A sport közös nevezõ céljaink megvalósításában!
mosások meredek partja szédített. A
kényelemhez szokott szervezetem
próbálkozott - éhes vagyok. Nehogy
már megálljak, ott a zsír a derekamon, azt kell égetni. Hoztam ugyan
pár falatot, ha mégsem bírnám, de
pár lépés múlva, lám elmúlt. Keringésem rendben, a kezem már kesztyû nélkül sem fázik.
Azon az ellenõrzõ ponton, ahol a
két táv útvonala elvált egymástól, a
pecsét mellé almát is kaptunk. Ajánlották a forralt bort is, de nem élek
vele. Úgy látszik mindenki a hoszszabb távra ment, mert nem követ
most senki. Erdei munkások melegedtek a tûz mellett, tõlük érdeklõdtem - nem tévedtem el. Újabb ellenõrzõ pont, majd egy hosszú, meredek kaptató következett az Óriáshegyre. Egyre apróbbakat lépek, beérnek, sõt el is hagynak. Síbottal segítik az elõrejutást. Ez nagyon jó
módszer, mert nemcsak a lábat, de a
felsõtestet is megmozgatja. Aktívabbá teszi a légzést is. Az enyémet már
nem lehet fokozni, zihálok, mint egy
gõzmozdony, de felérek.
A hegygerincen vadföldek biztosítják a szélesebb panorámát. Kár,
hogy ilyen hidegben nem mozognak
az állatok. Elõbb nagyüzemi szõlõtáblák, majd kisebb parcellák, hétvégi házak mellett vezet az utunk. A
kibetonozott része olyan, mint a
bobpálya, de lám gondos kezek a veszélyesebb helyeket felszórták homokkal.
Fönt a gerincen ragyogott a nap, besütött az erdõbe is. Szóródott a zúzmara, de volt úgy hogy jéggé dermedve
vonta be az ágakat - szikrázott a napfényben. Csak tán nem farsangi bálba
hivatalos az erdõ, hogy felöltötte ékszereit ? Ki nem látta, de nagyon sajnálhatja. Nagyon jól szervezett, emlékezetesen szép túra volt.
gyulai

Kovács Antal olimpiai és világbajnok dzsúdóst, a paksi atomerõmû tájékoztatási munkatársát, a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) tisztújító
közgyûlése tagjai közé választotta.

van, milyen volt az olimpián szõnyegre
állni. Kint voltam a pekingi olimpián, elõször mint nem versenyzõ, és nagyon erõs
benyomásaim vannak arról, mit érdemes
csinálni, milyen irányba kellene menni.

A neves és népszerû sportoló a felügyelõ
bizottságban fog tevékenykedni. Hazai pályán pedig Juhász Sándortól, aki maga is
MOB-tag volt, veszi át az Atomerõmû
Sportegyesület (ASE) ügyvezetõ igazgatói posztját. A sport és a sportoló életében
is jelentõs események kapcsán kértem
interjút Kovács Antaltól.

Felül lehet múlni a pekingi olimpiát?
- Nem szabad, hogy ez legyen a cél. Kínának az elmúlt ezer és a következõ húsz
évben ez volt a legnagyobb esélye, hogy
megmutassa magát. Ezzel a mentalitással
nem szabad versenyezni, az viszont nagyon
igaz, hogy az olimpia átformálta a kínai társadalmat. Én nyolc évvel ezelõtt is voltam
Kínában, akkor még egészen más viszonyok uralkodtak, most viszont sokkal nyitottabbak, és szerintem attitûdváltás történt náluk. Nem csak
annyi történt, hogy a
külföldiekre mosolyognak és nem szabad a
földre köpni. Az emberekbõl sugárzó kedvesség, nyitottság, érdeklõdés és barátság nem lehet parancsszó kérdése.
Ott lezajlott egy társadalmi folyamat, amely
lehetõséget teremtett arra, hogy a viszonylag
zárt és szigorú társadalmi rendben élõ Kína
nyisson a világ felé.

Kedves Anti! Elõször is gratulálok az új
társadalmi megbízatásaidhoz, és arra
lennék kíváncsi, megváltoztatják-e
ezek a tisztségek a megszokott és mindennapi életritmusod?
- Köszönöm a gratulációt. Természetesen megváltoztatják, ám még nem tudom
milyen mértékben. Az már látszik, az esti edzésekre már kevesebb idõm lesz. A
reggeli edzések látszanak biztosabbnak,
mert azt nem a családtól, nem a munkámtól veszem el, ha reggel hat órakor együtt
edzem a többiekkel. A megbízatásoknak
természetesen örülök, mert a sport közelébe tudok maradni. Viszont az ügyvezetõi megbízatás ellenére sem volt szándékomban az atomerõmûves állásomat feladni, mert nem szeretném, hogy a nem
kellõen finanszírozott magyar sportnak
egy újabb éhes szájat kelljen táplálnia.
Számomra úgy tûnik, frissítõ szelek
fújdogálnak a MOB háza táján.
- Azt gondolom, a MOB-nak is szüksége van egyfajta megújulásra. Örülök a
megválasztásomnak és annak különösen,
hogy a bizottságban én kaptam a legtöbb
támogató szavazatot. Úgy látom, a MOB is
érzi, hogy a fiatalokra szükség van, és a
korábbinál nagyobb mértékben jutottak
be olimpiai bajnokok az elnökségbe és a
különbözõ bizottságokba. Úgy érzem, mi,
akik tegnap, vagy mint én, még ma is ott
vagyunk az edzéseken, látjuk a problémákat. Ugyanakkor én már kívülrõl is látom,
hogy mi zajlik a sportban, de még bennem

Hogyan vélekedsz egy
esetleges budapesti
olimpiáról?
- Azt gondolom, fel tudunk rá készülni.
Arról nem is szólva, hogy a magyar társadalomnak egy ilyen nagy erejû, nagy jelentõségû cselekedetre van szüksége. Az
elmúlt pár év társadalmi viszonyai, az
árokásás, a szétszakadás, a pesszimizmus, ez mind csak akkor számolható fel,
ha valamilyen közös nagy célt tûzünk magunk elé, amelynek megvalósításában az
egész ország egységes lenne. Úgy érzem,
a sport megteremtené ezt az egységet.
Kell egy közös cél, amelyben hinni tudunk. Én remélem, az olimpiai bizottságban errõl is lesz szó a következõ években.

Milyen terveid vannak az olimpiai bizottsági munkával kapcsolatban?
- Én a bizottságban nemcsak azért kívánok ténykedni, hogy jobb legyen a
sport, hanem az atomerõmû jobb társadalmi megítélését is szeretném elõmozdítani. Azt tapasztalom, mindenkit érdekel,
hogyan mûködik az atomerõmû, és nyitottak arra, amit mondunk. Szeretném elérni, hogy az olimpiai bizottság tagjai látogatást tegyenek az atomerõmûbe. Ezt természetesen kellõképpen elõ kell készíteni, ott kell lenni közöttük, barátságokat
kötni, a bizalmukat megnyerni.
Néhány évvel ezelõtt volt egy aláírásgyûjtési akció az atomerõmû üzemidejének meghosszabbítása ellen, és olyan
sportolók is aláírták,
akiknek fogalmuk sem
volt mit írnak alá.
A MOB-on belül van
egy környezetvédelmi
bizottság, ennek én
nem vagyok tagja, de
szeretnék bekerülni. Elmegyek egyik ülésükre,
és megkeresem annak
lehetõségét, hogy elõadást tarthassak az erõmûrõl. Ilyen értelemben az olimpiai bizottságban az atomerõmû
részérõl jelen lenni amely az egyik legnagyobb presztízsû társaság - mindenképpen jó.
Azért vállaltam el mind
az ASE ügyvezetõi, mind pedig a MOB tagsági megbízatásokat, mert nagyban segítik és nélkülözhetetlenek az erõmû társadalmi kapcsolatainak erõsítéséhez, az
atomerõmû elfogadottsági arányának növeléséhez. A sport az egyik legjobb eszköz
arra, hogy javítsuk az atomerõmû elfogadottságát, ugyanis az atomerõmûvel kapcsolatos hírek 40%-át a sport generálja.
Mint ügyvezetõ igazgató, milyen új elképzeléseket próbálsz megvalósítani?
- Szerencsés helyzetben vagyok, mert ami
az atomerõmû és a sport kapcsolatát illeti,

egy normálisan kialakított rendszert hagy
rám Juhász Sándor, aki minden átadhatót
átadott, és tanácsaival a mai napig is segít.
Nekem ezt a rendszert kell fenntartanom és
a kor követelményeihez igazítva továbbfejlesztenem. Jócskán vannak elképzeléseim,
de most csak egy elképzelésrõl beszélnék,
amely már régóta érlelõdik. Ez pedig a sport
és a tanulás egészséges összhangjának a
megteremtése. Meggyõzõdésem, hogy a két
dolog egymás nélkül nem megy.
A mi szakosztályunkban mindenki
egyetemet és fõiskolát végzett, vagy nagyon jól megtanulta a szakmáját. Ahhoz,
hogy ez mûködjön, és ne szakadjon el valaki a tanulástól a sport érdekében, támogatni kell a tanulását is, az iskolában pedig
támogatni kell a sportot. Azok a srácok,
akik fél hatkor kelnek azért, hogy edzésre
menjenek - ezek a kajakosok és a dzsúdósok -, lényegesen többet vállalnak azoknál,
mint akik fél nyolckor kelnek és álmos tekintettel érkeznek az iskolába. Ezt a tanároknak értékelniük kell, természetesen
nem úgy, hogy érdemtelen jegyeket adnak.
Egy olyan rendszer kellene, talán egy
sportosztály, ahol ez mûködne. Pakson mûködik négy - kosár, foci, kajak-kenu és
dzsúdós - magas színvonalon teljesítõ szakosztály. Ennek a négy sportágnak el kellene, hogy tartson egy sportosztályt vagy
sporttagozatot. Már említettem a városi
sportbizottságban is, hogy azokat a sportolókat, akik befejezték a gimnáziumot, támogatni kellene a fõiskolai és egyetemi tanulmányaikban. Ugyanis azok, akik nemcsak a sport, hanem a taníttatás szálával is
kötõdnek Pakshoz, azok vissza fognak jönni. Nagyon fontos lenne a fiatal szürkeállomány hazahozatala. Mi nemcsak sportolókat, hanem embereket is nevelünk, és
azt szeretném, ha az egyesületnél és az
egész városban ez a dolog még inkább
összeforrna. Régen megbukott az a szemlélet, miszerint a sport és a tanulás összeegyeztethetetlen. Húsz éve vagyok a pályán, ez annak köszönhetõ, hogy tanulhattam, és ma már a doktorimra készülhetek.
Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok mindkét területen.
Beregnyei Miklós
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OSZTÁLYTABLÓ: MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY
Sorozatunkat azzal a céllal indítottuk el 2000 májusában, hogy bemutassuk munkatársainkat, és rajtuk keresztül azt a területet ahol dolgoznak. Ezúttal újabb hat munkatársunk került - ha csak egy pillanatra is - a figyelmünk középpontjába.

A PA Zrt. minõségbiztosítási osztályának
feladatköre nagyon sokrétû, a külsõ és belsõ követelmények változásait követõ, megújulást elõsegítõ munkamenetet, valamint
precíz és következetes megfelelõséget kíván. Hogyan illeszkedik a minõségügy cégünk mûködési rendszerébe, miként végzi az osztály a rá háruló feladatokat, és milyen tervekkel tekint a jövõbe? - E kérdéseimre Puskás László osztályvezetõtõl kaptam választ.

- Milyen területeken dolgoztál az atomerõmûben és milyen tanulmányokat
folytattál eddig?
- Kezdésként Budapesten az Üteg utcában szereztem szakmát és érettségit az
atomerõmûves ágazaton. Egyenes folyatatásként Moszkvai Energetikai Egyetem
atomerõmûvek és berendezések szakán
szereztem diplomát. 1989-tõl dolgozom
az atomerõmûben. 2002-ig alapvetõen
mûszaki területen tevékenykedtem, majd
a mûszaki fõosztályvezetõ és a mûszaki
vezérigazgató-helyettes munkáját fõtechnológusi beosztásban igyekeztem segíteni. Pályázat útján nyertem el az mbo osztályvezetõi állását, melyet 2005. október
17-tõl töltök be. Idõközben részben a feladataimmal összefüggésben, részben az
érdeklõdési köröm révén szereztem közgazdasági és minõségügyi szakmérnöki
diplomát is.

- Hogyan illeszkedik a minõségirányítás a PA Zrt. mûködési, irányítási rendszerébe?
- Az atomerõmû üzemeltetése kapcsán széles körû, és szerteágazó elvárások által
meghatározott követelményeknek kell

Puskás László,
osztályvezetõ

Seres Zoltán,
vezetõ mérnök

megfelelnünk. Ebbõl is kiemelt szerepet
játszanak az atomtörvény és annak végrehajtására vonatkozó elõírások. Az NBSZ 2.
kötete által elõírt minõségirányításra vonatkozó követelmények mentén kiépített
rendszer egy gerincet képez a mûködésünkhöz. E gerinc egyfelõl vázat ad ahhoz,
hogy a napi szintû biztonságos mûködésünkhöz szükséges folyamatok kialakítása
és mûködtetése biztosított legyen, másfelõl
integrációs platformot nyújt a szerteágazó
követelmények kielégítésére kiépítendõ
irányítási rendszerek részére. Ezt a széles
eszköztárat felhasználva és irányítva lehet
az aktuális elvárások és célrendszerek
mentén a stratégiai irányítási rendszert kiszolgálni.

- Milyen tanulmányokat folytattál eddig, mikor és hogyan kerültél az atomerõmûbe?

- Miként végzi az mbo a rá háruló feladatokat, melyek a legfõbb szakmai
célkitûzéseid?
- A jelenlegi mbo a korábbi jeles elõdök
dr. Trampus Péter, Radva Ferenc, Vincze
Pál, Turánszki János által irányított szervezetek tevékenységéhez képest jelentõs
mértékben átalakult, és további átalakulás elõtt áll. Ez számomra természetes folyamat, hiszen éppen a mi szakmánk
egyik alapelve a folyamatos fejlõdés és
megújulás elvárása. Ennek szellemében
az induláskori mûszaki orientáltság klasszikus meo-tevékenységek, anyagvizsgálat - után megjelent a minõségbiztosítási rendszer dokumentálása és mûködtetése, különbözõ elemzések végzése.
Ma már az integrált irányítási rendszer
mûködtetésével foglalkozunk fõként,
amit az általunk gondnokolt hat operatív
irányítási folyamat (IOP) és a szállítók minõsítési folyamata (FEL005) írnak le. A

- 1997-ben villamos üzemmérnökként Pécsett
végeztem, majd szülõhelyemen, Szekszárdon
kezdtem el dolgozni. 1998 elején külsõsként kerültem a Paksi Atomerõmû Zrt. minõségbiztosítási osztályára. Az atomerõmû nem volt ismeretlen számomra, mivel a középiskolás éveimet Pakson, az Energetikai Szakképzési Intézetben töltöttem.

- Mi a munkád, a szûkebb szakterületed a
minõségbiztosítási osztályon?

jövõ szempontjából látható, a több éve zajló mûködésfejlesztési erõfeszítések nyomán szükségszerûen egy teljesen új elveken alapuló és mûködõ irányítási struktúra alakul ki. A rövid távú cél csak az lehet, hogy az ezzel együtt járó változáskezelésben ránk háruló feladatokat a legpontosabban végezzük el, középtávon pedig az, hogy osztály minden tagja a növekvõ elvárásoknak is képes legyen folyamatosan megfelelni.

- Mivel foglalkozol a szabadidõdben?
- Ha szabadidõként a nem munkával töltött
idõt értjük, akkor a legtöbb idõt a családi
kötelezettségek - feleségem is az erõmûben
dolgozik, két 11 éves fiúnk és a 7 éves lányunk -, ügyes bajos dolgok töltik ki. Ha a
kötelezettségeken felüli idõrõl beszélünk,
akkor mostanság fõként a numizmatika és
az ahhoz kapcsolódó helytörténeti ismeretekkel való foglalatosság köt le.
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Milyen területeken dolgoztál eddig
az atomerõmûben?
- Elõször a külsõ technológiai osztályon álltam munkába, technológusként. Ezt követõen, a vállalatunk elsõ
nagy átszervezése kapcsán átkerültem
a mûszaki igazgatóságra. 2002-ben pályát váltottam: minõségbiztosítási felügyelõmérnökként a minõségbiztosítási osztályon folytattam a munkámat.
2005-ben vezetõ mérnöki pályázatot
nyertem. Azóta ebben a munkakörben
dolgozom.
Mivel foglalkozol a jelenlegi
munkahelyeden?
- 2008-ig a munkám jelentõs részét
az auditori tevékenység töltötte ki.
Ezen belül egyaránt végeztem belsõ
auditokat és beszállítói minõsítõ eljárásokat. A minõsítõ auditokat a minõségügyi szakmában második fél által végzett auditnak is nevezik. Ez azt jelenti, hogy a megrendelõ - esetünkben a
Paksi Atomerõmû Zrt. - szakmai és minõségügyi szakemberekbõl összeállított auditcsoportja megvizsgálja, hogy
a jelölt vállalkozó megfelel-e az atomerõmûves beszállítói követelményeknek, illetve a sikeres vizsgálat nyomán
igazolja az adott cég megfelelõségét.
Összesen több mint száz auditot végeztem, Magyarországon és külföldön
egyaránt.
Van-e olyan specialitása ennek a
munkakörnek, amit külön is kiemelnél?
- Orosz nyelvtudásomnak köszönhetõen az orosz cégek minõsítését

Mivel foglalkozol a szabadidõdben?
- Van két lányom. A nagyobbik
már egyetemista, Pesten él, teljesen
önálló. A kisebbik hetedikes. Nagy
családi házban lakunk, amihez kert
is tartozik, így nincs sok szabadidõm. Ami adódik, aktívan próbálom
eltölteni.
Nagyon szeretek túrázni, tagja vagyok az Atomerõmû Sportegyesület
Túraszakosztályának és a DEMETER
természetjáró egyesületnek. Jelenleg

- A legnagyobb szívfájdalmam a szállítói adatbázisunk állapota. Szeretném azt elérni, hogy egy
korszerû, a felhasználói igényeket maximálisan
kielégítõ adatbázisból dolgozhassunk. Rendkívül

- Mivel foglalkozol a szabadidõdben?
- A két óvodás korú gyermekem mellett túl sok
szabadidõvel nem rendelkezem. Ha tehetem, akkor zenét hallgatok, sportolok vagy épp az internetet böngészem.
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Hogyan kerültél Paksra, milyen területeken
dolgoztál eddig az atomerõmûben?

természetszerûleg kaptam meg feladatként. Minõsítettem például a
nukleáris üzemanyagunkat szállító
TVEL-t, a TVEL korporációjához tartozó, az üzemanyagot gyártó MSZ-t,
az ugyancsak a TVEL korporációjához tartozó és cirkónium alkatrészeket gyártó glazovi gyáregységet, a
helyreállítási munkákban jelentõs
szerepet vállaló SZOSZNI-t, a Hidropreszt és a Kurcsatov Intézetet.
Milyen célkitûzéseid vannak a szûkebb vagy a tágabb szakmádban?
- Meggyõzõdésem, hogy a minõségbiztosítási területen dolgozóknak
idõközönként vissza kell menniük az
eredeti szakmába, és mûszaki munkát kell végezniük, hogy ne szakadjanak el teljesen attól, ne következzen be elszigetelõdés. Ezt veszélyes
jelenségnek tartom. Vissza kell térni a mûszaki munkához, megerõsíteni az alapokat. Tudniillik, csak akkor lehet "minõséget biztosítani", ha
tudjuk, hogy mirõl szól a szakma,
aminek a minõségét biztosítjuk. Én
most éppen nagy váltás elõtt állok,
vissza szeretnék menni a mûszaki
igazgatóságra. Azután pedig ki tudja, mi lesz még… Hosszú szakmai pályafutás állhat még elõttem, lehetséges, hogy néhány év múlva megint
minõségbiztosítási munkára vállalkozom.

- Melyek a legfõbb célkitûzések a szûkebb
munkaterületeden?

fontosnak tartom, hogy a szállítókról, a szállítók
minõsítéseirõl, tanúsítványairól, a minõsítésekkel kapcsolatos feladataikról, a munkavégzésükkel összefüggõen keletkezõ, a minõségre vonatkozó megjegyzésekrõl, értékelésekrõl ne csak mi,
hanem a szállítókkal kapcsolatba kerülõ szervezetek is naprakész információval rendelkezhessenek. A másik feladat pedig a már korábban említett minõsítõ auditok szerzõdéses partner általi
végeztetésével kapcsolatos. Bár az eljárásrendünket kifejezetten annak szellemében készítettük,
hogy a külsõs partner tevékenysége is megfelelõen szabályozott legyen, a kezdeti együttmûködésben azért mégis akadtak kisebb problémák. Így
a célom az, hogy az eddigi tapasztalatok felhasználásával az eljárásrendünkön (FEL005 Szállítók
nukleáris biztonság szempontú minõsítése) tovább javítsunk, hogy a jövõben mindkét fél a másik megelégedésére tudja végezni a munkáját.

Sipos László,
vezetõ mérnök

Szucsán Marina,
vezetõ mérnök
Hol tanultál, mikor kerültél a paksi
atomerõmûbe?
- A Szovjetunióban születtem. A
Moszkvai Energetikai Egyetem gépészmérnöki szakán végeztem. 1986-ban
jöttem Paksra, 1987-ben kezdtem dolgozni az atomerõmûben.

- A munkám nagy részét a Paksi Atomerõmû
Zrt. nukleáris minõsítéssel rendelkezõ szállítóival kapcsolatos tevékenységek teszik ki. Bár 2008
novemberétõl az auditok végzésére szerzõdéses
partnert is foglalkoztatunk, de az igények továbbra is hozzánk futnak be, azokat mi kezeljük, illetve a szállítókkal és az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságával (OAH
NBI) való kapcsolattartás továbbra is a mi feladatunk. Ezenkívül tevékenyen részt veszek a belsõ
auditprogramok elkészítésében, az egyes minõségügyi auditok levezetésében, és természetesen
az auditokkal kapcsolatos késõbbi feladatok végrehajtásának ellenõrzésében is. További feladatom még a Magyar Energiahivatal (MEH) szakembereivel való kapcsolattartást is. A MEH által elõírt adatszolgáltatásokat mi kezeljük és koordináljuk cég szinten.

túravezetõi tanfolyamot végzek. Szeretek korcsolyázni és síelni is. A téli sportokat az oroszországi kemény
teleknek köszönhetõen szerettem
meg. Nyáron viszont sokat úszom.
Ezenkívül nagyon szeretek utazni,
apránként fedezem fel magamnak a
világot. Mindig az a problémám,
hogy a világ nagyon nagy, a szabadságom és a pénztárcám pedig véges.
A társadalmi életbe is igyekszem bekapcsolódni. Alapító és aktív tagja
vagyok a Paksi Orosz Klubnak. Nagyon jó a társaságunk, érdekes és
tartalmas programokat szoktunk
szervezni, amelyeken mindenkit szívesen látunk. Tagja vagyok a WINnek is (Women In Nuclear = Nõk a
Nukleáris Energetikában). Ez a társadalmi szervezet nagyon hasznos
munkát végez, hiteles tájékoztatást
ad a lakosságnak - elsõsorban a nõknek - a nukleáris energia alkalmazásából, annak elõnyeirõl, esetleges ártalmairól.
Boldognak mondhatom magam,
hogy sok remek barátom van. A baráti kapcsolatok ápolására is próbálok idõt szakítani.
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- Bábolnán születtem. A középfokú híradásipari, a felsõfokú távközlési tanulmányaim
után ötéves intenzív karbantartói és villamos
tervezõi gyakorlatot követõen 1983-ban pályázat kapcsán kerültem Paksra, az itteni 2. blokki hírközlõ rendszerek üzembe helyezésének
megerõsítése érdekében. 1985-1992 között cégünk hírközlési osztályának vezetését láttam
el, majd szakmát váltva, Vincze Pál és Kiss
Zoltán felkérései alapján kerültem a minõségbiztosítási osztályra. 1994-ben minõségszakértõi, 1996-ban minõségbiztosítási vezetõ auditori, majd 1999-ben minõségügyi oktatói képesítést szereztem. 2000-ben végeztem a Budapesti Mûszaki Fõiskola kétéves minõségügyi szakmérnöki kurzusán. Immáron több
mint tíz éve foglalkozom a minõségügy oktatásával, képzési jegyzetek és szakmai cikkek
készítésével. Jelenleg vezetõ mérnöki beosztásban vagyok.

Mi a munkád, a szûkebb szakterületed?
- A legfõbb feladatom a cégszintû képzés minõségbiztosításának szakmai támogatása, valamint a minõségbiztosítás tantárgy oktatása,
szakmai segédanyagok készítése, eljárásrendek véleményezése és az oktatással kapcsolatos felülvizsgálatok vezetése. Természetesen
más területek, így az informatika, a híradástechnika, a mérésügy, a projektek minõségbiztosítása, a fogalomtár aktualizálása és a belsõ
kommunikáció fejlesztése terén is hasznosítani tudom az ismereteimet. Kommunikációs
készségeimet igyekszem folyamatosan fejleszteni, mivel ez jelentõs segítség abban, hogy
egyre eredményesebben tudjam elvégezni a
rám bízott belsõ minõségügyi auditokat és beszállítói minõsítéseket.

Melyek a legfõbb célkitûzéseid a szûkebb
munkaterületeden?
- Az elmúlt évi fejlesztési-mûködési tapasztalatok összegzése után, jelenleg az integrált
irányítási rendszerünket bemutató legfõbb dokumentum, az Irányítási Rendszer Kézikönyv
(IRK) és függelékei aktualizálásán dolgozunk.
A folyamatszemlélet elkötelezett híveként, törekszem az új eljárásrendek bevezetése kap-

csán tapasztalható eltérések mielõbbi feltárására és kezeltetésére. A minõségügyi felülvizsgálataim során ragaszkodom a külsõ és belsõ
hatások által idõnként meg-megbillenõ egyensúly visszaállítására. Arisztotelész óta ismerjük, az egész több mint a részeinek összege.
Ezt a megfigyelést egészítette ki Benedek István, mikor úgy definiálta a pár szó jelentését,
hogy két fél együtt egy egész. A minõségügyi
szakmánkban tudott, hogy egy csapaton belül
az egyéni elképzelések és a tervek minõsége
még nem garantálja a minõségi összmunkát.
Ezen túlmenõen az is tanulságos, hogy a legtöbb minõségi program a következõ két ok
egyike miatt mond csõdöt: van bennük rendszer szenvedély nélkül, vagy szenvedély rendszer nélkül.

Mivel foglalkozol a munka után?
- Számomra az emberi kapcsolatok, így elsõsorban a családom jelentenek mindent, így
igyekszem a lehetõ legtöbb idõt velük tölteni.
1975 óta biztos társam Siposné Somogyi Andrea pedagógus. László nagyfiunk végzõs a jogi
karon, Andrea negyedikes a testnevelési egyetemen, harmadik gyermekünk, Héduska, harmadikos a paksi gimnáziumban, készül az állatorvosi egyetemre. A hobbim - amint ez ismerõseim körében tudott: a sport és a szakmai cikkek írása. Ezeket egészíti ki a Tolna Megyei Mérnöki Kamarában és a Magyar Mérnöki Kamarában 1996 óta vállalt, közbizalmon alapuló köztestületi tevékenységem.
prz
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OSZTÁLYTABLÓ: MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY
Laposa József, felügyelõ mérnök

Prancz Zoltán, vezetõ mérnök
- Milyen területeken dolgoztál az
atomerõmûben, milyen tanulmányokat folytattál és milyen végzettségeket szereztél eddig?
- 1992-ben kerültem a céghez, de
a katonaidõ letöltése után, 1993-ban
álltam munkába. Született paksi vagyok, az atomerõmû az elsõ munkahelyem. Elõkészítõ mérnökként
kezdtem a Saáry Miklós által vezetett irányítástechnikai elõkészítési
osztályon, ahol az elsõ szakdolgozatomat is írtam. A tanulmányaimat
egyébként a BME gépészkarának
paksi kihelyezett energetikai tagozatán végeztem. A késõbbiekben - az
erõmû támogatásával - a minõségügyi szakmérnöki képesítést is megszereztem. A minõségügyi tanulmányok befejeztével 2003-ban kerültem át - egy sikeres pályázat révén a jelenlegi munkahelyemre, a minõségbiztosítási osztályra. Itt felügyelõ mérnökként kezdtem dolgozni, jelenleg vezetõ mérnöki beosztásban
vagyok.

- Mi a munkád, a szûkebb szakterületed?
- A feladataim között vannak általános jellegûek, mint pl. a belsõ minõségügyi auditok vagy a beszállítói minõsítések végrehajtása. A specialitásokat elsõsorban az eseménykivizsgálások jelentik, amelyek keretében egy-egy ún. minõséget sértõ
esemény mögött meghúzódó szisztematikus vagy egyedi hibát kell feltárni. Foglalkozom még az mbo biztonsági és teljesítménymutatóinak
értékelésével, ahol a definiálási kérdések is rendszeresen elõkerülnek.

Hozzám tartoznak továbbá a Biztonsági és Minõségirányítási Bizottság
- mint az erõmû egyik felsõvezetõi fóruma - által kívánt szervezési feladatok ellátása, a jegyzõkönyvek megírása és a rögzített feladatok menedzselése. Minõségügyi vonalon bedolgozom az Üzemidõ-hosszabbítási Projektbe is. Meg kell még említenem az éves önértékelést, aminek lefolyásában, illetve az éves vállalati
szintû jelentés összeállításában jelentõs rész hárul rám, továbbá az önértékeléshez szorosan kötõdõ vezetõségi felülvizsgálatot. Ez a két folyamat bizonyos szempontból kiemelkedik a többi közül, mintegy keretet
ad azokhoz. Az egész vállalati mûködést átfogják. Megfelelõ mûködésük
esetén garanciát jelentenek az atomerõmû minden területén a rendszeres jobbítás, a folyamatos fejlõdés
megvalósulására (szaknyelven szólva, az ún. PDCA-ciklus évrõl évre való lefutására).

- Melyek a legfõbb célkitûzések a
szûkebb munkaterületeden?
- Jelenleg a 2008-ban bevezetett
integrált irányítási rendszer szerint
való mûködés "bejáratásának" elõsegítése az egyik legfõbb célkitûzés,
mind az mbo, mind a saját szûkebb
feladatköreim tekintetében. Célunk
a tevékenységeink folyamatjellegû
végrehajtásának támogatása, a folyamatszemlélet formálása a különbözõ
területeken, valamint a korábbi
szakmai tartalmak megóvása az új
eljárásrendek bevezetése után. Személyes szakmai ars poeticám, hogy
- sarkosan szólva - a minõségbiztosí-

Honnan jöttél? Hogyan kerültél
az atomerõmûbe?
- Madocsai születésû vagyok, jelenleg is ott élek. Tanulmányaim után
szinte természetszerûleg jelentkeztem az atomerõmûbe mint a lakhelyemhez legközelebb levõ és megfelelõ szakmai pályafutást kínáló céghez.

Milyen tanulmányokat folytattál?
Milyen területeken dolgoztál az
atomerõmûben?

tás ne menjen a minõség rovására,
hanem valóban a fõ profilt jelentõ
mûködés támogatásának eszköze legyen. Azaz a saját hatáskörömben
igyekszem elejét venni annak, hogy
a minõségügy a legkisebb mértékben is öncélúvá, fölösleges bürokráciává váljék.

- Mivel foglalkozol a szabadidõdben?
- Versenyszerûen kenuzom, noha
már csak amatõr kategóriában. Teológiát tanultam és tanítok, valamint
elvégeztem a Debreceni Egyetem filozófia szakát is (megjegyzem, gyakran a minõségügy is kifejezetten filozofikus megközelítést kíván). Jelenleg a doktori disszertációmat írom a
természettudomány, a matematika és
a keresztény gondolkodás területén
egyaránt jól ismert Blaise Pascal
"Gondolatok" címû mûvérõl. Szabadidõmet, ha csak tehetem, a menyaszszonyommal töltöm.
SLJ

- 2005-ben végeztem a BME gépészmérnöki karán. Két modult teljesítettem: a polimertechnikát és a gépészeti informatikát. A szakmai gyakorlatok idejét a külsõ technológiai osztályon töltöttem. Miután végeztem az
egyetemen, rögtön beadtam a jelentkezésemet az atomerõmûbe. Mivel
nem vettek fel azonnal, jelentkeztem
a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolán indított minõségügyi szakmérnöki képzésre. Hamarosan sikerült elhelyezkednem a kto-n. Itt voltam váltómûszakos gépész közel három évig. Közben befejeztem a szakmérnökit, és
2008-ban lehetõség adódott arra, hogy
átkerüljek a minõségbiztosítási osztályra. A lehetõséget megragadva váltottam, és azóta az mbo-n dolgozom
mint minõségbiztosítási felügyelõ
mérnök. A kto-n töltött három év alatt,
úgy érzem, megszereztem azokat a
szakmai, gyakorlati alapokat, amelyek mindenképpen szükségesek a jelenlegi minõségügyi munkámhoz.

Mivel foglalkozol az mbo-n, kaptál-e már szûkebb szakterületet?
- Az elmúlt évben természetesen a betanulásé volt a fõszerep. Mindemel-

„Ne élj együtt a hibákkal!
Használd a bejelentõrendszert!”
- olvashatjuk a vállalat területén kihelyezett táblákon a felhívást, az atomerõmûben megszokott tegezõdõ nexusban. A feliratok az "Alapvetõ biztonsági üzenetek" 5. pontját idézik, és egy
olyan lehetõségre hívják fel a figyelmünket, amely távolról sem új, mégis
kevéssé ismert és alkalmazott a munkatársak körében.
A bejelentõrendszer célja, hogy - a szakmai
eljárásokban és utasításokban szabályozott
"szolgálati" útvonalak mellett - közvetlen
lehetõséget biztosítson a hibák, a nemmegfelelõségek dolgozói jelzésére, igény
szerint akár a névtelenség garantálásával
is. Ilyen módon lehetõséget teremtsen a lappangó problémák felszínre hozására, melyek például személyi, bizalmi vagy egyéb
jellegû akadályoztatás miatt nem rendezõdnek megfelelõen az elsõdlegesen alkalmazandó hivatalos eljárások menetében. A
Nukleáris Biztonsági Szabályzatok irányításra vonatkozó 2. számú kötetének M.020as pontja a következõket írja elõ: "Az Engedélyes segítse elõ a biztonsági kultúra terjedését, a nem megfelelõ termékek és folyamatok feltárására ösztönözve az alkalmazottakat. Az Engedélyes biztosítson megfelelõ forrásokat a nemmegfelelõségek feltárására, felszámolására és megelõzésére. A
személyzetnek legyen lehetõsége a nem
megfelelõ termékek, szolgáltatások és folyamatok azonosítására. A személyzetet
ösztönözzék jobbító szándékú javaslatok
azonosítására és benyújtására az irányítási
rendszeren keresztül." A vállalati szintû
szabályozásban mindezt a Paksi Atomerõmû Zrt. minõségpolitikája és biztonságpolitikája irányozza elõ, a minõségrontó tényezõk nyílt feltárása, a minõséget befolyásoló problémák megoldása és a minõség folyamatos fejlesztése, valamint a biztonsági
kultúra színvonalának javítása meghirdeté-

sével. A bejelentõ rendszert a kezdetektõl a
minõségbiztosítási osztály kezeli. 2008. január 1-jétõl IOP004 jelû, „Nemmegfelelõségek kezelése” címû eljárásrend
szabályozza operatív szinten a bejelentõrendszer mûködtetését.
A bejelentõrendszer mintegy tíz éve áll
rendelkezésünkre az atomerõmûben. Az

utóbbi évekig ígéretesen alakult a bejelentési aktivitás tendenciája (noha a rendszerben rejlõ lehetõségek ekkor sem voltak kihasználtak). A bejelentések igen sokféle területet érintenek. Csak példaként néhány
jellemzõ témakör: munka- és sugárvédelem, dohányzási szabálytalanságok, dokumentációs problémák, útburkolati hibák, a
munkavégzés körülményei és fennakadásmentessége. Továbbá érkeznek technológiával kapcsolatos észrevételek is, bár viszonylag alacsony számban, pedig a bejelentõrendszernek éppen az ilyen jellegû ja-

vító szándékú észrevételek ösztönzése a
legfõbb célja. A biztonsági kultúrának
kulcsterületét képezi a jelentési kultúra
kérdésköre. Lényegében arról van szó,
hogy - amint az „Alapvetõ biztonsági üzenetek” 5. pontja is felszólít - nem szabad
együtt élnünk a hibákkal, nem szabad megtûrnünk azokat a környezetünkben. Szokásunkká kell, váljék, hogy ha bármilyen
hibát tapasztalunk, akkor vagy saját hatáskörünkben teszünk ellene, vagy jelentjük
a megfelelõ helyen. A bejelentõrendszer erre az utóbbi módozatra nyújt nagyon egyszerû, bárki által elérhetõ lehetõséget.
Ugyanakkor az így megvalósuló jelentéskultúra az egyik alapfeltétele annak, hogy
cégszinten is ún. tanuló szervezetté váljunk, azaz olyan munkaközösséggé, amely
képes tanulni a saját hibáiból, és legalábbis nem ismétli meg azokat.
Az utóbbi években a bejelentések jelentõsen hanyatló tendenciát mutatnak (2006ban harminchét, 2007-ben tizenhárom,
2008-ban mindössze kilenc bejelentés érkezett). Nem kizárva annak lehetõségét,
hogy a problémák száma lett ilyen örvendetesen alacsony, a bejelentések csökkenõ
tendenciája leginkább mégis a bejelentési
lehetõségrõl való tájékozottság csökkenésére, mintegy az arról való általános megfeledkezésre utalhat.
Tisztelt Kollégák, bátran éljünk tehát a felkínált lehetõséggel!

A bejelentések megtehetõk:
- telefonon: 78-42,
- elektronikus levélben: (beje@npp.hu ),
- levélben: az F1 és F2 portákon, az Eü. épület I.
emeletén és a kaig- (lfig) épület bejáratánál elhelyezett bejelentődobozokat használva,
- a vállalati portálon, a következő elérési útvonalon:
Közérdekű info/Besz/Észrevételek, javaslatok
bejelentése
Prancz Zoltán

lett szép számban kaptam konkrét és
"testhezálló" feladatokat is. Informatikai képzettségem révén rám hárult
az osztály informatikai támogatása.
Jelenleg két területen is bedolgozom
az Integrált Mûszaki Rendszer projekten belül: a PassPort update elõkészítésébe és a Mûszaki Kompetencia
Központ mûködési rendjének kialakításába. Ezekben másodmagammal
veszek részt, projekttámogató munkatársként. Fõ feladatunk, hogy a
megvalósítás idõtartama alatt ellenõrizzük a vállalat minõségügyi követelményeinek való megfelelést, hívjuk fel a figyelmet az esetleges eltérésekre és segítsünk azok kiküszöbölésében. Megemlíteném még, hogy
2008 márciusában indult egy extranetes szolgáltatás a külsõ beszállítók számára. Az itt található információk karbantartása, naprakésszé tétele és a beérkezõ igények kezelése
ugyancsak az én feladatom. Ezenkívül a PA Zrt. minõségirányítási rendszerének mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos rendszeres és eseti
szakmai kérdésekkel is foglalkozom,
több esetben felhasználva az értékés funkcióelemzés terén megszerzett
ismereteimet. Erre lehet példa, a mûszaki változások támogatásához elkészült minõségügyi terv követelmény-gyûjtemény, vagy a jelenleg
elõkészület alatt álló biztonsági munkakörök elemzése.

Melyek a legfõbb célkitûzéseid a
munkaterületeden?
- Mivel nem régóta vagyok ezen a területen, egyelõre a tisztes helytállás
az elsõdleges célom. Noha sokat tanul-

tam az mbo-n töltött egy év alatt, a tanulásnak, a szakmai gyakorlat elmélyítésének továbbra is szükségét érzem. Az osztályon mind a kommunikáció, mind a személyes tapasztalatcsere nagy segítségemre van a gyakorlati és elméleti tudás elsajátításában.
Hosszú távon is vonzó pályát látok a
minõségügyben. Távlati terveim megvalósulása érdekében viszont még sok
mindennel kell megismerkednem, és
minél több szakterület munkájába kell
aktívan bekapcsolódnom.

Mivel foglalkozol a szabadidõdben?
- Van egy felújításra váró házam, és
ha minden jól megy, tavasszal nekilátok az építkezésnek. Most nagyjából ennek a tervezése és nyelvtanulás tölti ki a szabadidõmet. Ha tehetem és az idõ is engedi, szívesen eljárok horgászni. Mindezen felül természetesen megpróbálok minél több
idõt tölteni a barátnõmmel és a barátaimmal.
prz

Részvényekrõl

Tolna megye legnagyobb állami vállalata, a Paksi Atomerõmû Vállalat
(PAV) 1992. január 1-jével jogszabály rendelkezése alapján részvénytársasággá alakult, és ezen idõponttal kerültek kibocsátásra elsõ
ízben a cég részvényei, amelyeknek elsõ tulajdonosai 50-50%-ban a
Magyar Állam, azaz az Állami Vagyonügynökség, illetve a Magyar
Villamos Mûvek Részvénytársaság.
A késõbbiek
során, szintén
jogszabály rendelkezése alapján az állami
tulajdonban lévõ részvényeket a cég tulajdonát képezõ
belterületi ingatlanok értékéhez
igazodóan az érintett önkormányzatok részére ruházták át, forgatmányozták. Így lett a részvénytársaság részvényese Paks, Szekszárd, Kalocsa, Fadd és még néhány település.
A részvényesek egy része az évek
során részvényeit értékesítette.
1997-ben a részvényeken szerep-

lõ adatok változása miatt a cég a
részvények újraelõállításáról döntött és ezzel egyidejûleg a régi részvények bevonása is megtörtént.
A részvénytársaság részvényein
mindkét elõállításnál a társaság színei szerepelnek, a sárga és a kék
szín dominál arany szegélyezéssel,
középen a cég emblémájával.
2008-ban a társaság közgyûlése
úgy döntött, hogy a nyomdai úton
készült részvényeket bevonja,
és helyettük dematerializált
részvényt bocsát ki, amely
részvény olyan
értékpapír, ami
elektronikus
úton, számítógépes jelként került
elõállításra.
Ezen értékpapírok nyilvántartása a pénzintézetekben a részvényesek értékpapírszámláján történik.
A részvénytársaság részvényeinek tulajdonosa jelenleg - szinte kizárólagos arányban - a Magyar Villamos Mûvek Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság.
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Megfelelõ emberi légkörben lehet
eredményesen dolgozni!
Sós Lajos okleveles szakközgazda, gazdasági vezérigazgató-helyettes, az elmúlt év
õszén került az atomerõmû
felsõ vezetésébe. Gyakori jelenség: vezetõi váltás után
átrendezik, átalakítják az
irodát. Mikor beléptem Sós
úr irodájába, csak egy apró
változást vettem észre, mégpedig az asztalok másképpen álltak.
Vezérigazgató-helyettes úr!
Ilyen fontosnak tartottad ezt a
formai változtatást?
- Igen, mert a formai változtatáson túl én ezt tartalmi kérdésnek
is gondolom. Az itt lévõ korábbi
tárgyalóasztal hozzá volt kötve az
íróasztalhoz ezzel is demonstrálva, hogy ki a fõnök a megbeszélésen. A jelenlegi elrendezésnél az
asztalt körbe tudjuk ülni, megfelelõ légkört teremtve az egyeztetésekhez, függetlenül attól, hogy házon belüli vagy külsõ partnerrõl
van szó. Munkamódszerem az
adott témák részletes "körbejárása", ezen folyamatban szükségesnek tartom, hogy minden érintett
kifejtse véleményét, így lehet megalapozott döntéseket hozni, amelyeket a végrehajtásban érvényesíteni lehet. A megbeszéléseken
az együttmûködésnek kell érvényesülnie, a hierarchia a döntéseknél jelenjen meg.

Kérdezem, hol és mikor kezdted iparági tevékenységedet?
- Az iparági pályafutásom 1990
novemberében kezdõdött, akkor
léptem be az Ovithoz tervosztályvezetõként. Mint a kontrolling terület gazdája, tíz évet töltöttem ott.
Érdekességként megjegyzem,
hogy már akkor volt paksi kötõdésem, mert Szabó Benjamin volt a
vezérigazgató, akitõl sokat hallottam Paksról. Õ segített megismerkedni az iparággal, a szakmaisággal, az emberi kapcsolatok fontosságával. Gyakran jártam vele úgynevezett termelési tanácskozásokra. Fontosnak tartotta, hogy a
munkahelyekre járjak, ismerjem
meg a viszonyokat és kontaktusban legyek a dolgozókkal.
Tíz év után, 2000 végén dr.
Tombor Antal, a megalakuló
Mavir vezérigazgatója keresett
meg, és gazdasági igazgatónak hí-

vott az újonnan létrejövõ céghez.
Egyébként õ volt az Ovit igazgatóságának az elnöke, innen ismertük egymást. Ez a munka nagy kihívás volt, és szép feladat, a szakmai múltam egyik legszebb idõszaka. Kevés embernek adatik
meg, hogy felépítsen egy céget.
Maga a mûszaki tevékenység, a
rendszerirányítás az MVM egyik
igazgatóságának keretében már
mûködött, sokéves múltja volt, de
az önálló részvénytársasági keretek közötti tevékenységet nekünk
kellett kialakítani. Ehhez a munkához még hozzákapcsolódott a
2003. január 1-jei villamosenergia-piac nyitására vonatkozó felkészülés, amelynek kulcseleme
volt a Mavir, de megemlíthetném
az átviteli rendszer irányítói tevékenységének kialakításával kapcsolatos munkákat is.
Aztán 2007 áprilisában egy rövid kitérõt tettem az iparágból,
ugyanis a Mol Csoport egyik cégéhez kerültem, nevezetesen az
MMBF Földgáztároló Zrt.-hez,
ahol az általános vezérigazgatóhelyettesi feladatokat láttam el.

Gondolom ez egy más világot
jelentett.
- Más világ, más kultúra egy Mol
Csoport mûködése, ráadásul már
egy tõzsdei cég, ebben a témában
már elõbbre vannak az MVM Csoportnál. Itt egy másik szemlélettel
ismerkedhettem meg, sokat tanultam, szép feladat volt, hiszen a cég
általános mûködésének felügyelete mellett egy 150 milliárd forintos
projekt, az ország stratégiai földgáztárolója létrehozásának finanszírozásszervezésével is foglalkozni kellett, ami nem mindennapos
feladat ma Magyarországon. Aztán 2008 õszén kaptam egy megkeresést, hogy jöjjek Paksra. Váratlanul ért a felkérés. Elõször a
feleségemet kérdeztem meg, hogy
mi a véleménye, mit szólna a változáshoz. Három gyermekem van,
egy 19 éves egyetemista fiú, egy 15
éves középiskolás lány és egy 8
éves általános iskolás kislány. Számomra alapvetõ a megfelelõ családi háttér. Az eddigi munkáim mellett, ennek biztosításában döntõ
feladat hárult feleségemre, aki
már hosszabb ideje otthon van, õ
biztosítja a család tényleges családként való mûködését. Õ a paksi lehetõséget meghallva, azt

mondta, hogy támogat. Végül is
egy rövid gondolkodás után igent
mondtam a felkérésre, és 2008.
október 20-ával beléptem az atomerõmûhöz.

Pesten laktok?
- Igen, Pest szélén lakunk, az
M0-ás közelében, és másfél óra
alatt otthon vagyok. Úgy gondolom ez a távolság még kezelhetõ,
estére már bekapcsolódhatok a
családi életbe. Sajnos, ma még
gyakran csak 7 órakor, vagy ezt
követõen tudok hazaindulni, de
remélem sikerül elérnem rövidesen, hogy még "világosban" elinduljak. Természetesen itt nem a
tavasz közeledte miatti nappalok
hosszabbodására gondolok.

Milyen volt a paksi fogadtatásod?
- Pozitívan éltem meg, és úgy
érzékeltem, hogy ez egy emberközpontú cég. Itt az emberek nagyon figyelnek a másikra,
amelynek természetesen van jó
és lehet kevésbé jó oldala is. Itt
mindenki tud mindent minden-

kirõl a kisvárosi jellegbõl adódóan, de ahogy hallom, a pletykák is mûködnek.
Jó volt a fogadtatás mind a közvetlen kollégák, mind pedig a vezetõtársak részérõl. Természetesen énnekem is tennem kellett, illetve tennem kell lépéseket az elfogadtatás és a megismerés irányába. A cég jobb megismerése
érdekében minden hétfõn igyekszem részt venni a "félnyolcas" értekezleten, ahol közvetlen "üzemi"
információhoz jutok a társaság fõ
tevékenységével kapcsolatban.
Így van egy bizonyos fokú rálátásom, és nem csak papírokból és jelentésekbõl értesülök a fejleményekrõl. Sajnos ezt minden nap
nem tudom bevállalni, hiszen
ezen a napon 5 óra 15 perckor már
indulnom kell otthonról.
Nekem nagyon fontos, hogy
olyan közegben legyek, ahol megfelelõ emberi légkör van, mert
ahol nincs, ott nagyon nehéz dolgozni. A Mavirnál kedvezõ helyzetben voltam, hiszen szinte a nulláról raktuk össze a gazdasági
részleget. A személyi kérdéseknél

nagyon fontos volt a szakmaiság
mellett, hogy emberileg milyen a
jelölt. Olyan kollégákkal sikerült
együtt dolgozni, akikkel kölcsönös bizalom mentén tudtunk
együttmûködni, amely egy vezetõi, de egy beosztotti munkának is
alapja. Volt kollégáimmal ma is jó
kapcsolatom van. Pakson is igyekszem megismerni a környezetemet, és nekem is még sokat kell
tennem, hogy megismerjenek, kialakuljanak azok a bizalmi kapcsolatok. Úgy gondolom, jó úton
haladok ebben a kérdésben, és
kezdenek kialakulni azok a kapcsolatrendszerek mind a vezetõk
körében, mind a kollégák körében, amelyre a napi munkát alapozni tudjuk.

Milyen elképzelésekkel érkeztél Paksra?
- Nem hoztam magammal "elõregyártott" elképzeléseket. Én szeretem a rendet, a szabályozottságot és a szabályoknak megfelelõ
mûködést. Ha ilyen rendszerben
dolgozunk, akkor nyugodtan alhatunk. Én korábban is ezen alap-

elv mellett tettem le a voksom, és
itt Pakson is ezt képviselem. Az új
elképzelések bevezetésével kisebb lépésekkel kívánok haladni,
hiszen itt egy mûködõ rendszerrõl
van szó. Az atomerõmû eddigiekben is teljesítette azokat a gazdasági követelményeket, amelyeket
elvártak tõle. Természetesen látok
olyan kérdéseket, amelyeknél lehet javítani, és már történtek is ez
irányú lépések. Például az éves
költségtervezés és beruházástervezés, tervfelülvizsgálat során azt
az elvet érvényesítettük, hogy az
adott szakmai terület felelõséhez
a központi tartalékon túli források
közvetlenül hozzárendelésre kerüljenek. Ha már az egyes területeknek megvannak a feladatai és
felelõsei, akkor oda kell adni az
erõforrásokat is. Õk tudják a feladatokat megfogalmazni, priorizálni, ütemezni. Én ezen szakmai
kérdésekbe nem szoktam beleszólni, és nem tartanám szerencsésnek ezen egyértelmû felelõsségviszonyokat megzavarni. A
gazdasági területnek a kereteket
kell biztosítania, figyelembe véve
a vonatkozó elõírásokat. A meghatározott kereteken belül az
adott terület felelõsének kell gazdálkodnia. Ennek gyakorlásához,
természetesen meg kell lennie a
megfelelõ feltételeknek, amelynek az alapja az egységszintû és
társasági szintû kontrolling. Én
ebben bízom.
A logisztika egy meghatározó
terület az én felelõsségi körömben. Ott a folyamatokat már valamilyen szinten áttekintettük, és
egy kis "finomítást" már elindítottunk. Februártól bevezetésre kerülõ szabályzatmódosítások elsõdleges célja a felelõsségi kérdések
erõsítése. Ezek jó része az eddigi
gyakorlatban már igényként felmerült, illetve az új elképzelések
bevezetésében partner volt a társaság vezetése.
Természetesen ezekkel nem fejezõdtek be a "finomítást igénylõ"
beavatkozások, de az igazi kihívásokról még nem is beszéltünk.
Gondolok itt például az üzemidõhosszabbítás feladataira, amelyek
már önmagukban is egy külön beszélgetést megérnek.

Köszönöm az interjút, további
sikereket kívánok!
Beregnyei Miklós

Újra itt az önértékelés idõszaka
Dolgaink alakulásának, tendenciáinak felmérése nemcsak személyes
életünk, de a vállalati mûködés területén is szükséges. A paksi atomerõmûben immár hosszú évek óta
az év elsõ hónapjai jelentik az önértékelési idõszakot. Ekkor, mintegy
tükörbe nézve, meg kell vonni a mérleget az eltelt idõszak eredményeirõl
és hibáiról, egyszersmind meg kell
hozni a szükséges intézkedéseket a
jövõre nézve.
Mint tudott, társaságunknál az önértékelési rendszer a 2001-es OSART-vizsgálat hatására, annak ajánlásait szem
elõtt tartva került kialakításra. Az elsõ értékelés 2003 tavaszán készült el a 2002.
év értékelésére. Az önértékelés gyakorlata az évek során folyamatos fejlesztés
alatt állt. A 2008. évtõl azonban jelentõs
változást jelentett a január 1-jével bevezetett új irányítási rendszer. Ennek keretei
között az önértékelési jelentések is új tartalommal és formai megjelenéssel készül-

tek el, az IOP007 jelû eljárásrend szerint.
Az elmúlt év elején a megszokottnál komolyabb erõfeszítést kívánt az önértékelési jelentések elkészítése, hiszen az új
irányítási rendszerben való mûködésnek
még nem volt "múltja". A jelenlegi önértékelési idõszakra azonban az átmeneti
idõszak ilyen jellegû nehézségei már lecsengtek. Az sem hat immár újszerûen,
hogy az önértékelési folyamat a tavaly bevezetett irányítási rendszer szerinti felelõsségi struktúrát követi. Ennek megfelelõen a régi gyakorlatban is jelenlévõ szervezetszempontú (horizontális) önértékelés mellett jelen van a folyamatszempontú (vertikális) önértékelés is. Ilyen módon a vállalati mûködés önértékelése
megvalósul egyrészt az egyes tevékenységek logikai sorrendben való összerendelésének (azaz folyamatának) vizsgálata
oldaláról, másrészt a funkcionális összerendelésének (azaz a folyamatok egymással való kapcsolatainak) elemzése felõl.
Az elõbbit a folyamatgazdáknak kell elvégezniük, a folyamatok teljesítményét a folyamat eredményeként elõállt termék,

szolgáltatás elvárt minõségén keresztül
értékelve. Az utóbbi pedig az egyes szervezeti egységek vezetõinek feladata, akik
az operatív mûködtetés és az erõforrások
felhasználásának hatékonysága szempontjából állítják össze jelentésüket, elsõsorban a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban (SZMSZ) rögzített feladataikra
koncentrálva.
A folyamat- és szervezetszempontú tagolás mellett hierarchikusan is tagolódik
az önértékelés menete. A folyamatgazdák
és szervezeti egységek vezetõi az operatív (végrehajtói) szintet értékelik. Jellemzõen a napi gyakorlat síkján megjelenõ tevékenységek és problémák tartoznak ide,
és az ezekre irányuló javítóintézkedéseknek is itt kell megszületniük. Az alrendszergazdák és az igazgatók viszont stratégiai döntéshozási szintet (is) képviselnek. Itt azokat a kérdéseket, problémákat kell felszínre hozni, amelyek túlmutatnak az operatív vezetõk kompetenciáján, vagy pedig az egész vállalatra jellemzõ globális, esetleg ismétlõdõ problémát
takarhatnak. Ezen a szinten jellemzõen

az értéktudatosítást kell biztosítani (pl.
melyek a jó eredmények kulcstényezõi,
melyek a veszélyfaktorok), és átfogó jellegû megelõzõ intézkedésekrõl kell gondoskodni.

Az önértékelési jelentéseket
három fõ szempont alapján
kellett összeállítani:
1.) Éves tapasztalatok. Ezek összefoglalását
segítették az önértékelési nyomtatványok
által rögzített kategóriák. Ilyenek például a
belső auditok, kivizsgálások és a hatósági
megállapítások, vagy az ún. "majdnem
események" számbavétele.
2.) Tendenciák, trendek elemzése. Az önértékelési folyamat bevezetése óta eltelt évek
megfelelő perspektívát adnak a tendenciák, trendek kimutatására. Ennek különösen nagy jelentősége van az élettartamgazdálkodásban.
3.) A korábban hozott javítóintézkedések eredményességének értékelése. Nem elég tehát meghozni a javítóintézkedéseket, hanem arra is oda kell figyelni, hogy vajon el-

érik-e azt a célt, amire meghozták őket. (Ez
egyben a WANO hangsúlyos ajánlása is).

Az önértékelés folyamatát - amelyet az
IOP007 jelû eljárásrend szabályoz - a minõségbiztosítási osztály koordinálja. Az
önértékelési idõszak kezdetére figyelmeztetõ feljegyzést a múlt év végén kézhez
kapták az illetékes vezetõk. A feljegyzés
a teendõk összefoglalása mellett a határidõket is rögzítette.
Az önértékelési folyamat tapasztalatait és az egyes önértékelési jelentések
megállapításait, illetve az elõirányzott javítóintézkedéseket a PA Zrt. Biztonsági és
Minõségirányítási Bizottsága elõre láthatólag a február végén tartandó rendkívüli ülésén tárgyalja. Az önértékelési eredmények az éves vezetõségi felülvizsgálat
bemenõ adataiként becsatolódnak az
atomerõmû felsõ vezetésének döntéshozói, stratégiaalkotói feladatkörébe. Továbbá az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága felé küldendõ éves jelentésnek is alapvetõ részét
képezik.
Prancz Zoltán
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Lezárult az atomerõmû
idõszakos biztonsági felülvizsgálata
2008. év végén sikeresen befejezõdött
a paksi atomerõmû idõszakos biztonsági felülvizsgálata. A munkával
kapcsolatban dr. Eiler János mûszaki fõszakértõt, VBJ projektirányítót,
az IBJ team vezetõjét kérdeztem.
– Kedves János! Elõször is kérlek,
tisztázzunk néhány fogalmat! Mit jelent és miben különbözik egymástól
az IBF, az IBJ és a VBJ?
– Az IBF, idõszakos biztonsági felülvizsgálat, egy kb. két éven át tartó ellenõrzés, amit nekünk, mint nukleáris létesítménynek törvény és kormányrendelet
ír elõ kötelezõen. Tízévente kell elvégezni, a biztonsági megfelelõség hosszú idejû tendenciáját, trendjét figyeli. A legfrissebb tudományos és elemzési eredményekhez mérten nézi az erõmû helyzetét, például az öregedés hatását, a
nemzetközi környezettel való összevetést, a szabályozások változásait, és sok
nemzetközi követelményt is figyelembe
vesz. Saját érdekeinket nézve a vizsgálat
annyi elõnnyel is jár, hogy általa felszínre kerülnek olyan problémák is, melyek
a mindennapi munka során talán háttérben maradnának. Az IBF egy vizsgálati és egy hatósági fázisból áll. Az elsõ,
az általunk végzett vizsgálati fázis 2006
elejétõl 2007 végéig tartott, míg a második, a hatósági fázis, ami az õ észrevételeikre és a korrekciók megtételére épült,
2008-ban zajlott.
Az IBJ, az idõszakos biztonsági jelentés,
az IBF eredményét foglalja össze papír és
elektronikus formában. Tehát az IBF maga a folyamat, míg az IBJ az errõl készült
jelentés.
A VBJ, a végleges biztonsági jelentés
elsõsorban a magyar nukleáris biztonsági szabályozás tervezési és üzemeltetési
követelményeinek való megfelelést dokumentálja. A VBJ napi aktualizálást igényel, bármilyen változás történik az atomerõmûben, minden egyes alkalommal
meg kell vizsgálni, hogy az a nukleáris
biztonsági szabályzat tervezési követelményeinek és üzemeltetési követelményeinek megfelel-e. Ezt a dokumentumot
évente kell beadni a hatósághoz.

– Most hányadik idõszakos biztonsági felülvizsgálat zajlott?
– A második, mert a blokkok 1982-87es indulása miatt az elsõ IBF-re 19961999 között került sor. Az IBF nem csak
a múltat vizsgálja, de elõre is tekint, megmutatja, hogy a jelenlegi megállapítások
alapján a következõ tíz év helyzete miként értékelhetõ. Az elsõ IBF alkalmával
még nem álltak rendelkezésre olyan forrásdokumentumok, pl. a VBJ, melyek az
akkori feladatot megkönnyítették volna.
Hatalmas munka eredményeként születtek meg például azok a biztonságnövelõ
intézkedések, melyek a mostani IBJ-re is
hatással voltak. Az IBJ-nek nagyon fontos
szerepe volt a blokkok tízéves üzemeltetési engedélyének megújításában. Az elsõ IBJ alapján kapta meg engedélyét az 1-

Az atomerõmû tûzoltósága
2009. január 15-én állománygyûlést tartott, ahol a múlt
évi tevékenység értékelésérõl
és az ez évi feladatokról
hangzott el beszámoló.
Bõhm Péter parancsnok úr ismertetést adott a tûzmegelõzési, tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységrõl. Többek között szólt az
atomerõmû sürgõsségi betegellátásában való részvételükrõl. Beszámolójában elmondta, hogy a
tûzoltóságra a múlt évben 197 alkalommal futott be riasztás, amibõl 6 külsõ területrõl érkezett. Az
erõmûben történõ vonulások során 43 esetben nem, 148 esetben
kellett beavatkozást végrehajtani,
s ez utóbbiból a legnagyobb számmal (66) a mentõs riasztás miatti
emelkedik ki. A liftbõl mentésnél
végzett beavatkozások száma 50,
a mûszaki mentéseké 26. Az

2-es blokk 2008 év végéig, és a 3-4-es
blokk 2010 végéig.

– Milyen feladatokra irányul az IBJ?
– Az elvégzendõ feladatokat alapvetõen
egy hatósági útmutató szabta meg, ami
szoros hasonlóságban állt a Nemzetközi
Atomerõmû Ügynökség vonatkozó biztonsági irányelvével. A munka során tizenhárom területet vizsgáltunk, majd
összefoglaló jelentést készítettünk és javító intézkedéseket tûztünk ki. A blokkok terveinek megfelelõsége, a rendszerek, építmények aktuális állapota, a berendezés-minõsítés, öregedés-kezelés,
biztonsági- és veszélyforrás elemzés mellett sorra került a biztonsági megfelelõség, más erõmûvek eredményeinek hasznosítása, a balesetelhárítás, környezeti
sugárterhelés és az emberi tényezõk vizsgálata.

– Kik és mekkora létszámmal dolgoztak az IBJ-n?
– Az Üzemidõ Hosszabbítási Projekt
keretében már évek óta mûködött egy VBJ
alprojekt. Ennek tagjaira alapoztuk az új
IBJ team létrehozását, vezetését. Amikor
elkezdtük a munkát, közülünk senki nem
ismerte alaposabban ezt a területet, ezért
nagy örömmel fogadtuk például a tíz évvel azelõtti team vezetõjének, Cserháti
Andrásnak a támogatását, aki összeállította számunkra az IBJ-készítõk tízparancsolatát. Szintén sokat segített az indulásban dr. Katona Tamás, aki minden hasonló munkában sok szerepet vállal.
Az IBF-ben meghatározott tizenhárom
terület tevékenységét fejezetkoordinátorok fogták össze, köztük: Bujtás Tibor,
Dobó József, Elter Enikõ, Elter József, Kiss
István, Kovács András Béla, Kovács Gyula, Puskás László, Rátkai Sándor, Tóth
Pál, Volent Gábor és magam, Eiler János.
A fejezetkoordinátorok további közremûködõket határoztak meg a munka elvégzéséhez, melynek eredményeként körülbelül száz
fõ vett részt a felülvizsgálat
lefolytatásában és a jelentés elkészítésében. A teamirányító munkát csupán
néhány fõvel, Weisz József,
Orbán Ottilia és Bakos Gyula munkatársaimmal láttuk el. Nagy támogatást
kaptunk Benedek János és
Molnár Zsolt informatikus
kollégánktól is.
Bár az IBF-t túlnyomó
részben saját erõvel végeztük, azért külsõ szakértõk, neves szaktekintélyek közremûködésére is igényt tartottunk az AEKI, VEIKI, ETV-ERÕTERV és a SOM-SYSTEM részérõl az ellenõrzést végzõ Szuperkontrol Team munkájában.

– Mi jellemezte a vizsgálat lefolyását?
– A 2006-ban induló, és 2007-ben kicsúcsosodó tevékenység során számos
megbeszélés, fejezetkoordinációs érte-

Bakos Gyula, Orbán Ottília, Eiler János, Weisz József

kezlet és a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökséggel folytatott egyeztetés zajlott. A felülvizsgálat lezárásakor, az IBJ
benyújtásakor 142 javító intézkedést tûztünk ki magunk elé, amit igazgatói, fõosztályvezetõi szintû szakmai felügyelõ
bizottság hagyott jóvá. A jelentést 2007.
december 12-én juttattuk el a hatósághoz. Az IBJ értékelésében az Országos
Atomenergia Hivatal Nukleáris Bizton-

sági Igazgatósága mellett hat szakhatóság is részt vett. Fontos megjegyezni,
hogy az egész IBF-et a hatósággal való
rendkívül korrekt együttmûködés jellemezte mindkét fél részérõl. A kb. 1500
oldalas anyag a teljes dokumentumnak
csupán egy kis szelete volt, hisz mögötte hatalmas háttér-dokumentum rejlett,
amit végül a hatóság a feldolgozás ideje
alatt folyamatosan bekért. Miután a hatóság áttanulmányozta jelentésünket,

427 tételben foglalta össze kérdéseit,
észrevételeit. Több konzultációsorozatot
folytattunk, tisztáztuk a bizonytalan
pontokat, kiegészítõ felülvizsgálatot végeztünk, és végül 2008. december elején
beadhattuk a végleges formába öntött
IBJ-t. A hatóságtól pedig már december
16-án kézhez kaptuk az elfogadó határozatot, ami alapvetõen realisztikus, tárgyszerû hangnemû volt. Nagyon fontos
megállapításként szerepelt
benne, hogy a blokkok üzemeltetési engedélyét a 30
éves tervezési idõtartam végéig az IBF eredményei alapján nem szükséges korlátozni. Ezzel összefüggésben
meg is kaptuk az 1-2. blokkok megújított üzemeltetési
engedélyét 2012, illetve
2014. december 31-ig. Az IBF
feladatok döntõ hányadát
2011-12-ig be kell fejezni,
mert az üzemidõ-hosszabbítási engedélykérelem akkor
lesz esedékes és a két folyamat, az IBF és az ÜH számos
ponton kapcsolódik egymáshoz.

– Mennyi túlmunka áll e mögött?
– Bizony, átéltünk kritikus fázisokat.
Fõleg a 2007-es év vége volt különleges,
amikor ugyanazon a napon kellett benyújtani az IBJ-t és a VBJ-t is. A két dokumentum együtt 16 500 oldalt jelentett. Nem is
beszélve a sok tízezer oldalnyi, sok-sok gigabájtnyi háttéranyagról. Akkor rengeteg
idõt áldoztunk rá. Weisz József és Bakos

Évértékelõ állománygyûlés
atomerõmûben a 2008-as évben
csupán 2 jelentéktelen tûzeset történt (mindkét esetben szemetes
tárolóedény gyulladt ki).
A mentõszolgálat a múlt évben
111 beteget látott el, közülük 51-etsérülés, 33-at belgyógyászati
problémák miatt. A mentõ 46
esetben végzett betegszállítást. Az
év elején az egyik tûzoltó jármûvön egy sürgõsségi táskát és egy
félautomata defibrillátor készüléket helyeztek el, így a mentõ elfoglaltsága esetén is biztosított az
sürgõsségi ellátás.
A 2009. év fõ feladatai között
parancsnok úr kiemelte a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
bevonását a begyakorló és ellenõrzõ gyakorlatok végrehajtásába; az
üzemi személyzet képzését és a

Gyula kollégával az utolsó négy hónapban szinte éjjel-nappal dolgoztunk rajta,
de ugyanez mondható el a fejezetkoordinátor kollégákról is.

– Az IBJ elkészültével egy idõre lezárható ez a munka, vagy adódnak ebbõl
fakadó további feladatok?
– Az elkövetkezendõ tíz évben nem kell
IBF-t végezni, viszont komoly munkát jelent a hatósági határozatban kiadott 169
feladat végrehajtásának koordinálása,
nyomon követése, aminek idõarányos elvégzésérõl minden félévben be kell számolnunk. És persze itt van emellett a VBJ
is, amelynek folyamatos aktualizálását továbbra is végezni kell.

– Számodra mit jelentett ez a feladat?
– Amikor 29 évvel ezelõtt az atomerõmû irányítástechnikai területére kerültem és 25 évig ott dolgoztam, teljesen
elégedett voltam, és nagyon érdekesnek tartottam a munkámat. Amikor viszont 2004-ben átkerültem a VBJ projekthez, és 2006-ban elindult az IBJ team munkája, a korábbihoz képest hatalmasat szélesedett látásköröm. Természetesen az apró részletekig lemenõen nem lehetett minden szakmai
problémát megismerni, de ma rendkívül sok mindent átlátok az erõmû valamennyi szakterületének életébõl. Nagyon szeretem ezt a feladatot, és most
nagy öröm, megnyugvás számomra,
hogy a hatósági határozat pozitív hangnemben értékelte munkánk eredményét.
- Lovásziné Anna bevetés irányítási pont mûködtetésének begyakorlását.
Radnóti István, a PA Zrt. biztonsági igazgatója hozzászólásában
nagyra értékelte a tûzoltóság azon
tevékenységét, mellyel nem csupán az alapfeladatokat látják el,
hanem speciális ismereteik révén
bekapcsolódnak az erõmû egyéb
tevékenységébe is.
Gergelics István, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató-helyettese példaként értékelte a tûzoltóság fejlõdését, és
megköszönte az állomány segítségét, amit Tolna Megyei Tûzoltószövetség rendezvényein nyújtott.
Dr. Ótos Miklós fõorvos, Nukleo-Med Kft., az erõmû foglalkozás-egészségügyi szolgálatának
vezetõje a tûzoltóság és az egészségügyi szolgálat közötti kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködésrõl szólt.
- Lovásziné Anna -
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Nem kívánatosak a párhuzamosságok
Az átszervezések mindig pezsdülést
hoznak, hol pozitív, hol negatív
irányba. A mûszaki igazgatóságon
történt átszervezések és összevonások okairól és várható hatásairól
kérdeztük Pekárik Géza mûszaki
igazgatót.
Mi volt a célja a 2009. évi mûszaki
igazgatósági belsõ átszervezésnek?
A 2009. évi szervezeti változás egy régóta tervezett folyamat utolsó eleme volt.
2004 õszén készült el az Élettartam-gazdálkodási cselekvési terv, melyben a
szakmai feladatok mellett többek között a
mûszaki erõk centralizálása, a berendezés- és rendszerfelelõsi szerepek kialakítása, az öregedéskezelési szervezet létrehozása is szerepelt. E cselekvési tervben
foglaltak mentén történtek az elmúlt évek
során a mûszaki területeket érintõen a
szervezeti változtatások.
A cselekvési terv természetesen még
nem vette figyelembe a cégcsoport alapú
mûködésben rejlõ lehetõségeket és az elmúlt négy évben lezajlott nyugállományba vonulási hullámot. E két tényezõ is hatást gyakorolt a szervezeti változtatásokra, de annak alapvetõ tartalmát nem befolyásolta.
A kérdésre válaszolva a 2009. évi szervezeti átalakítás célja olyan mûszaki
munkaszervezet létrehozása, amelyben
a feladatok és felelõsségek elosztása egyértelmû és megfelel az üzemidõ-hosszabbítás szabta követelményeknek.

Milyen szakmai szempontok alapján
történt az átszervezés?
A szakmai szempontokat az elõzõekben említett Élettartam-gazdálkodási cselekvési terv tartalmazza. Az élettartamgazdálkodás érdemi mûködtetéséhez
meghatároztuk azokat a kulcsszerepeket
és ezek kapcsolatait, melyeknek profiltisztán, egyértelmû saját felelõsség
menték kell szakmai munkát végezniük.
Ezek az élettartam-gazdálkodási szempontból kulcsszerepkörök a berendezésés rendszerfelelõsök, az elemezõ és öregedéskezeléssel foglalkozó mérnökök, valamint az üzemeltetõk és karbantartók. A
jelenlegi szervezeti sémára tekintve e szerepkörök egyértelmûen, a szervezetek
szintjén is egyértelmûen azonosíthatóak.
A másik, a szervezeti módosítás során

munkatársak képzettségét,
képességeit, gyakorlatát és
ennek figyelembevételével
határoztuk meg az új szervezeti hovatartozásokat. Természetesen ez sok belsõ vitát és
egyeztetést jelentett, sok esetben a nem teljesen egyértelmû helyzet miatt kompromisszumok születtek. Néhány kollégában bizonyosan
ellenérzések voltak (esetleg
vannak) az új struktúrával
kapcsolatban, de a mûszaki
igazgatóság standard feladatai és az üzemidõ-hosszabbításra való felkészülés miatti
extra feladatok végrehajtása
során elérhetõ szakmai sikerek az õ szkepticizmusukat
is megváltoztatják majd.

figyelembe vett tényezõ a
mûködési folyamatainkban
tapasztalt zökkenõk lehetõség szerinti kiküszöbölése és
a nyugdíjba vonulás miatti
erõforrás-csökkenés megfelelõ kezelése volt.

Mi az oka a már évek óta
tervezett átszervezés elhúzódásának?
Az elmúlt három évre
visszagondolva nem mondanám, hogy a szervezeti átalakítás elhúzódott volna.
Minden, a megszokottól való eltérés - így a szervezeti
átalakítás is - egyfajta zavarást jelent az érintett kollégák számára, ez pedig negatívan befolyásolhatja a teljesítményt. A szervezeti átalakítás elõkészítése, majd a
bevezetés során arra törekedtünk, hogy ez a potenciális negatív hatás a lehetõ
legkisebb legyen, a változást
követõ minõségi és mennyiségi javulás a szervezet teljesítményében mihamarabb
mérhetõ legyen. Remélem,
hogy az elõttünk álló idõszak bizonyítani fogja az
idõzítés helyességét.

Miben látja a garanciát, hogy az öszszevont mûszaki osztályok hatékonyabban tudják végezni a munkájukat, mint korábban?
Paradoxnak hangzik, de külön-külön
is hatékonyan végezték a feladataikat. A
problémát nem a munkavégzés hatékonyságában látom, hanem a mûszaki és karbantartás-technológiai osztályok feladataiban rejlõ párhuzamosságokban. Az
"összeolvasztás" e párhuzamosságoknak
a megszüntetését célozta elsõsorban.
Nyilvánvaló, hogy a párhuzamos munkavégzés önmagában nem okozna kezelhetetlen problémát, amennyiben a feladat
végrehajtása során a végeredmény közel
azonos. Ez esetben "csak" a meglévõ erõforrást pazaroljuk. Sokkal kellemetlenebb
a helyzet, ha a hasonló feladatkörrel megbízott szervezetek a bizonytalan kompetenciahatárok miatt bizonyos feladatokat
nem is végeznek el, gondolván, hogy az a

Milyen visszacsatolás mûködik jelen átszervezéssel
kapcsolatban az érintettek
és a menedzsment között,
és ha ez létezik, mik a tapasztalatok?

másikuk feladata. A most bevezetett SZMSZ szerinti feladatmegosztás garantálja,
hogy minden feladatnak van egyedüli
gazdája.

Várható-e további fejleménye ennek
az átszervezésnek?
Az elõttünk álló idõszakban kiemelt figyelemmel kísérjük, értékeljük az újonnan kialakított szervezet mûködését. Az
értékelés alapján némi "finomhangolás"
még szükséges lehet, újabb átfogó reorganizációt azonban nem látok indokoltnak.

Milyen módon lettek figyelembe véve
az átszervezésnek az érintett emberi
erõforrásokra való hatása és annak
következményei?
A változásra való felkészülés egyik eleme az erõforrás-felmérés és -értékelés, így
történt ez most is. Az új szervezetek állományának kialakításakor áttekintettük a

A szükséges visszacsatolásokat az erõmû formalizált világában a szabályozások tartalmazzák. Ezek mellett különösen fontosak a kollégák részérõl különbözõ informális
csatornákon érkezõ visszajelzések, vélemények. Nem gondolom, hogy
most sikerült volna valami hibátlant, tökéleteset alkotnunk, azonban közös gondolkodással javíthatunk, egyszerûsíthetünk az életünkön. Tekintve, hogy még
nagyon rövid idõ telt el az új szervezet indulása óta, érdemi tapasztalatról még
nem tudok beszámolni.

Mikor vonható meg a mérleg, hogy
beváltotta-e az átszervezés a hozzáfûzött reményeket?
Véleményem szerint a 2009 tanulóév
lesz. A változás egyik sarkalatos eleme a
projekt fõosztály létrehozása és a korszerû projektmenedzsment módszerének bevezetése. Ha ennek eredményességét is
értékelni kívánjuk, akkor 2-3 év távlatából célszerû azt megtenni. A 2-3 év azt jelentené, hogy a szokásos létesítési átfutási idõt a korábbi gyakorlatunkhoz képest
felezni tudnánk.

A világûrben is kipróbált sugárdózismérõnk
Környezetünket csak úgy lehet megóvni,
ha tudjuk, hogy milyen állapotban van,
ennek érdekében folyamatosan fejleszteni kell a környezetterhelést mérõ eszközöket, az észlelés rendszerét és módját. Januárban jeleztük, Gábor Dénes-díjjal ismerték el Apáthy István okl. villamosmérnök, az Atomenergia-kutató Intézet
fõtanácsosa fejlesztõi tevékenységét, az
ûrben is vizsgázott Pille sugárdózismérõ,
a plazmadetektor és a pordetektor fejlesztésében vállalt szerepéért. A Pille volt az
elõfutára a földfelszíni alkalmazásra
szánt - a sugárvédelemben, az atomerõmûben és a gyógyászatban, kutatásra, valamint a környezeti állapot felmérésre
egyaránt alkalmazott - PorTL hordozható
sugárdózismérõnek. Apáthy Istvánt és
Manga Lászlót, a PA Zrt. sugárvédelmi
osztály környezet-ellenõrzõ laborjának
vezetõjét kértem, mutassák be Pillét és a
Pakson is használt PorTL-t.
A bennünket érõ sugárzás a földkéregben végbemenõ radioaktív bomlásokból, a
Napból és a csillagközi térbõl érkezõ kozmikus sugárzásból származik. Az alacsony földkörüli pályán keringõ ûrhajókon, ûrállomásokon tartózkodókat a levegõréteg már nem védi, õket a felszínihez
képest ötven-százszor nagyobb sugárdózis
éri. A dózis mérésére használt eszközök
közül az egyik legelterjedtebb a termolumineszcens dózismérõ. E mérõrendszer
tetszõleges számú, kristályos anyagot tartalmazó, kisméretû dózismérõbõl és egy
kiolvasó berendezésbõl áll. Az ûrhajósok
által használt dózismérõket csak az ûrrepülés végén, a földön tudják kiértékelni,
dóziskiolvasásra a fedélzeten nincs mód.

Farkas Bertalan repülése elõtt javasolták
a szovjet szakemberek, hogy a magyar ûrhajós részére készüljön a Központi Fizikai
Kutatóintézetben egy, az ûreszköz fedélzetén történõ kiértékelést is lehetõvé tevõ
dózismérõrendszer. Ennek eredményeképpen 1980-ra megszületett a kisméretû,
ûrhajókon is használható "Pille" berendezés. A 90-es évek elején kifejlesztettünk
egy új generációs Pille-változatot, amelylyel amerikai ûrhajósok mérték meg az
ûrséta alatti járulékos dózist, amit más
eszközzel megmérni máig nem tudnak. A

re szolgáló kereskedelmi változatát, a
"PorTL"-t. A rendszer tervezésekor a viszonylag olcsó tömeggyárthatóság volt a
legfõbb szempont; ugyanakkor több tekintetben az ûrváltozaténál jobb mérési paraméterekkel rendelkezik. Ma már több országban, így többek között a paksi atomerõmûben használják környezet-ellenõrzésre - tájékoztatott Apáthy István.
A földi készülék létrehozása jó példa arra, hogy miként hasznosíthatók az ûrkutatásban elért fejlesztési eredmények a
mindennapi életben.

Nemzetközi Ûrállomáson a Pille kissé módosított változata már az ún. dozimetriai
szolgálati rendszer része, az ûrhajósok
egészségvédelmének eszköze. Charles Simonyi, a második magyar (származású)
ûrhajós és elsõ magyar ûrturista is használta a 2007 áprilisában végrehajtott repülésekor. Elsõsorban NASA szakemberek
biztatására az AEKI-ben kifejlesztettük az
új, mikroprocesszoros Pille földi mérések-

- Mit kell tudnunk a PorTL-rõl, hol használjuk és milyen céllal? - kérdeztem Manga Lászlót.
A PorTL dózismérõrendszer egy kiolvasó készülékbõl és a hozzá tartozó dózismérõ patronokból áll. Nevét az angol
"Portable Termoluminescent"-rõl kapta,
és a termolumineszcens detektorok családjába tartozik. Nagy elõnye a laboratóriumi rendszerekkel szemben, hogy hor-

dozható kivitelû, és akár a helyszínen is
kiértékelhetõk az eredmények. Nagy méréstartománya széles körû alkalmazhatóságot tesz lehetõvé nemcsak a nukleáris
iparban, hanem más egyéb dozimetriailag fontos területeken is. Hogy is kapcsolódik ez a környezet-ellenõrzéshez? A válasz egyszerû: a természetes eredetû (kozmikus, földkérgi) sugárzás mindenhol jelen van, így az erõmû környezetében is.
A környezet-ellenõrzõ laboratórium feladata, hogy kiszûrje: a természetes eredetû sugárzáson felül okoz-e növekményt
az erõmû mûködése. Ilyen céllal üzemeltet az erõmû különbözõ környezeti állomásokat ("A", "B", "C", "G" típusúakat), és
ebben a mérõhálózatban alkalmazzuk a
PortTL dózismérõket is 50 ponton. A dózismérõk lehetõvé teszik, hogy az erõmû
közvetlen 1,5 km-es, illetve 30 km-es körzetét környezeti dózis szempontjából feltérképezzük. Az erõmû környezetének ellenõrzésében 2007 óta alkalmazott PorTL
dózismérõkrõl jók a tapasztalatok, pontos
és megbízható eredményeket szolgáltatnak. Az erõmû ilyen rendszert bocsátott
a TEIT (Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás) rendelkezésére is. Egyszerû kezelhetõségének köszönhetõen lehetõvé vált, a környezõ lakosság képviselõi
az erõmûtõl függetlenül, saját méréseket
végezhessenek a még gyorsabb tájékozódást elõsegítve. Nagy örömmel tölt el minket, hogy magyar fejlesztésû és gyártású
mérõrendszer van a birtokunkban, amely világviszonylatban is megállja a helyét.
Jó egészséget, további sikerekben gazdag
munkát kívánunk Apáthy Istvánnak és
munkatársainak Paksról. Sipos László

Gõzfejlesztõk cseréje
a San Onofre Atomerõmûben
A képen éppen várakozik egy 650 tonnás,
6,6 méter átmérőjű és 20 méter hosszú óriás, mindössze néhány mérföldre a San
Onofre telephelytől. Ez és majd egy társa
kerül beépítésre idén ősszel a nukleáris
gőzfejlesztő rendszerbe, amely a reaktorból
és négy ilyen berendezésből áll.
A berendezés lassan, de biztosan halad végig San Diego megye északi területén, hogy
elérje célját. A szállítás végrehajtásában
részt vett és vesz hajó, uszály és egy 256 kerekű traktorszerű vontató. A berendezéseknek kulcsfontosságú szerepe van erőmű
üzemidő-hosszabbítási programjában. Az
erőmű egyébként az elmúlt évtől komoly
hatósági ellenőrzés alatt van bizonyos biztonsági mulasztások miatt. Az elöregedett,
kiszerelendő gőzfejlesztőket át fogják szállítani a már 1992-ben leállított 1. blokk reaktorépületébe, ami a radioaktívan szennyezett gépészeti berendezések gyűjtőhelye
lett. Ross Ridenoure, a Southern California
Edison cég alelnöke és nukleáris vezetője
szerint a tevékenység jelentős mérföldkő a
telephely történetében. Kifejtette, hogy elkötelezettek a csere biztonságos végrehajtása iránt, és jól fogják azt végrehajtani.
A konténmentbe való bejuttatáshoz a szakembereknek 8,5 méter szélességű nyílást
kell vágniuk a másfél méteres falba, az
acélból készült megerősítő rudazatba és az
acélkábelekbe. Két gőzfejlesztő darukkal
történő bejuttatása a konténment északi oldalán idén ősszel történik meg, a másik kettőt 2010-ben a déli oldalon viszik majd be.
A korábban elvégezett elemzések azonban
kimutatták, hogy a beépített acélkábelek
nagy részét nem tervzeték olyan lehetőségre, hogy eltávolításra kerülnek. Ridenoure
úr szerint azonban minden ésszerű óvintézkedést meg fognak tenni, hogy a projekt
minden technikai nehézség nélkül megvalósuljon. A munkálatok mintegy négy hónapig tartanak, addig a kieső villamos energia
pótlására a cég máshonnan vásárol áramot
fogyasztóinak.
Egy antinukleáris csoport máris hallatta
hangját, kifejezvén, hogy a nukleáris létesítményeket le kell állítani a szeizmikusan veszélyeztetett térségben. David Weisman, a
Szövetség a Nukleáris Biztonságért szervezet (egy országszerte ismert ügyvédi csoport) lakossági koordinátora azt kérdezi,
hogy mibe fog az egész ügylet kerülni, ha
valami rosszul sül el a végén; illetve ki fog
végül fizetni mindezért.
A jelenlegi gőzfejlesztők 9500 hőcserélőcsövet tartalmaznak, amelyek közül jó pár
darabot már megviselt a két és fél évtizedes
üzem. A 670 millió dolláros programtól azt
várják, hogy 30-40 évvel ki tudják tolni a
blokkok üzemidejét. A szövetségi hatóság
engedélye 2022-ig érvényes a 2. blokkra,
és 2023-ig a 3. blokkra. A cég jelenleg az
amerikai nukleáris hatóság újabb húsz évre
szóló engedélyére vár.
Az első két gőzfejlesztő Port of Long Beach
kikötőbe érkezett meg a japán Kobéból néhány héttel ezelőtt. A két berendezést onnan uszályon szállították tovább és tették
partra Camp Pedletonban, majd itt kezdte
meg tizenöt mérföldes szárazföldi útját az
első közülük. Az út részleteit biztonsági
okokból nem hozták nyilvánosságra, de a
szakértő elmondása szerint mindkét berendezés a telephelyre fog érkezni februárban.
A kiszerelendő gőzfejlesztőket a már említett átmeneti tárolást követően átszállítják
egy másik létesítménybe.
A szövetségi hatóság kiemelt ellenőrzésének az az oka, hogy tavaly decemberben
komoly hibát találtak a villamos rendszerben. Egy egyenáramról működtetendő biztonsági ellátórendszer négy éven át üzemképtelen volt a rossz minőségű karbantartás miatt. Számos egyéb, kisebb biztonsági
probléma miatt is hatóság elé citálták a céget, mint például a biztonsági mutatók
meghamisítása(!).
(A cikkből nem derül ki, hogy melyik blokkon kezdik a munkát. A telephelyen jelenleg
két blokk üzemel, teljesítményük egyenként
1127 MW. Nyomottvizes rendszerűek, az
ABB szállította a főberendezéseket, a GE a
villamos oldalt és a BECHTEL volt az építészeti partner - a fordító megjegyzése.)
Forrás: L.A. Times
Varga József
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Törzsgárdatagsági
elismerések
2008. október
10 éves
Posch Gábor mvigh üvig üvfo reaktor osztály, 1998. október 21.

20 éves
Osztermayer László vig vtig stratégiai és
működésfejlesztési osztály, 1988. október 3.; Tinnyei Sándor vig big minfo
minőségfelügyeleti osztály, 1988. október
3.; Fazekas Attila mvigh kaig szfo villamos
installációs szerviz osztály, 1988. október
3.; Szabó János mvigh kaig üffo automatika osztály, 1988. október 3.; Kurz
Alfrédné mvigh kaig üffo híradástechnikai
osztály, 1988. október 3.

30 éves
Weisz Mátyás vtig huig padosz, 1978. október 2.; Szentkirályi László mvigh kaig
kafo turbina és forgógép karbantartó osztály, 1978. október 24.; Józsa Sándor
mvigh kaig kafo armatúra és csővezeték
karbantartó osztály, 1978. október 23.;
Balog Anna kaig kafo villamos karbantartó osztály, 1978. október 2.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2008. november
20 éves
Virág Sándor vig big minfo anyagvizsgálati osztály, 1988. november 11.; Ágoston
Miklós vig big minfo minőségfelügyeleti
osztály, 1987. március 19.; Kiss Endre
mvigh üvig kifo operatív tervezési osztály,
1988. november 1.; Haaz József mvigh
üvig vefo radioaktív hulladékkezelési osztály, 1988. november 16.; Mautner Vilmos mvigh kaig kafo reaktor és készülék
karbantartó osztály, 1988. november 1.

30 éves
Hírt József mig ktfo irányítástechnikai karbantartás technológiai osztály, 1978. augusztus 15.; Jankovics Lajos mig ktfo irányítástechnikai karbantartás technológiai
osztály, 1978. augusztus 15.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2008. december
10 éves
Kajári Attila vig vtig stratégiai és működésfejlesztési osztály, 1998. december 4.;
Homoki Zoltán vig big sugárvédelmi osztály, 1998. december 1.

20 éves
Szántóné dr. Mónus Edit vtig huig üzemi
tanács, 1988. december 1.; Bogáncs Tamás János mvigh mig mfo irányítástechnikai műszaki osztály, 1988. december
28; Pámer András mvigh kaig létesítmény fenntartás koordinációs csoport,
1988. december 9.; Törökné Gergely Judit gvigh gig szolgáltatási osztály, 1988.
december 21.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2009. január
10 éves
Tóth Sándor vig big ibifo rendészeti osztály, 1999. január 1.; Görföl Péter mvigh
mig pfo projekt támogató csoport, 1999.
január 4.

20 éves
Fehér János vtig hugi hufo jóléti osztály,
1989. január 4.; Zsoldosné Fekete Judit
műszaki vezérigazgató-helyettes, 1989.
január 2.; Fodor Zoltán mvigh üvig üvfo
irányítástechnikai üzemviteli osztály,
1989. január 19.; Horváth László mvigh
míg mfo irányítástechnikai műszaki osztály, 1989. január 24.; Krausz Ádám
mvigh lfig sszfo gépész szerviz osztály,
1989. január 23.; Keserű János mvigh lfig
üffo digitális rendszer osztály, 1989. január 17.; Csordás Gábor gvigh gig logfo raktározási osztály, 1989. január 2.

30 éves
Lukács András gvigh gig logfo raktározási
osztály, 1979. január 20.

2009. február

Értékelemzések 2008-ban
A PA Zrt.-nél az elmúlt évben vezették be az ötszázmillió forint feletti költségvonzatú projektek értékelemzését
(Value
Engineering).
A 2008-ban elvégzett ilyen
jellegû munkákról, azok állásáról beszélgettem Héjja
László, Müller József, Égner
Ibolya és Fodor Árpád értékelemzõkkel.
Jelentõs munka volt az év
elején a meleg vizes csatorna
mûtárgyaival kapcsolatos tervek értékelemzése. E témát
az üzemidõ-hosszabbítás
szempontjából kellett vizsgálni, azzal a céllal, hogy ezek a
létesítmények a következõ
harminc évben is megfelelõen mûködjenek.
E munka keretében - 2008 tavaszán - a
rekuperációs vízi erõmûvel kapcsolatos
elképzelések, tervek felülvizsgálatát is el
kellett végezni. A feladat hatékonyabb
végrehajtása érdekében felvettük a kapcsolatot több magyar, illetve egy ausztriai tervezõintézettel, akiknek a mi általunk javasolt megoldásban referenciájuk
volt.
Ennek a munkának egy másik ága új
megoldást hozott a szinttartó bukó problematikájára. A korábbi megoldások ötszázmillió és egymilliárd forint közé becsülték a megvalósítás különbözõ változatainak költségét. Ehhez képest egy "svédcsavarnak" is tekinthetõ, egészen más
megoldást javasoltunk, melynek beruházási összege max. százmillió forint, tehát
ötöde/tizede az eredeti elképzelésnek. A
javasolt megoldás értelmében az energiatörõ közvetlen közelében a vízszintet fogjuk stabilizálni, mesterséges szintemeléssel, így hosszú távon kezelhetõ ezen mûtárgy problematikája.
Visszatérve a rekuperációs erõmû témára. Már az eredeti orosz tervek is tartalmazták egy ilyen mûtárgy megépítését,
de különbözõ okok miatt ennek megépítése elmaradt. Az utóbbi 10-15 évben
többször is komolyan szóba került új létesítmény megvalósítása, majd végül a
terv is elkészült. Az értékelemzõ team a
legutóbbi tervváltozatot vizsgálta felül.
A javasolt megoldás az eredeti költségkeret mintegy 20-25%-ával olcsóbb megoldást vázolt fel, majdnem hasonló menynyiségû energia elõállítása mellett. A ki-

A Paksi Atomerõmû Zrt. Nemzetközi
Munkacsoportja (NMCS) a 2008. év értékelõ megbeszélését tartotta 2009. január
22-én a Tájékoztató és Látogatóközpontban. Az NMCS feladata a nemzetközi szervezetekben való tagságból, a külföldi tevékenységbõl származó tapasztalatok hatékony felhasználása.
A Nemzetközi Munkacsoportnak olyan
felelõs paksi munkatársak a tagjai, akik
valamely nemzetközi szervezet munkájában vesznek részt. Dr. Czibolya László,
a Magyar Atomfórum fõtitkára és dr.
Szerbin Pável, az NMCS koordinátora örömét fejezte ki, hogy a munkacsoport sikeres évet zárt, és jelentõs létszámban megjelent tagjai eredményes munkát végeztek.
Radnóti István biztonsági igazgató elmondta, a WANO-tagságból adódóan az
elmúlt idõszakban fontos eredmény volt
a paksi atomerõmû 2006-os WANO-vizsgálatát követõ sikeres utóvizsgálat 2008ban. Nagyon hasznos volt a 2008. õszi, a
WANO Moszkvai Központja által szervezett és a Párizsi Központ által biztosított
elõadók részvételével lezajlott Mûszaki
Támogató Misszió (TSM), melynek témája a munkák helyszíni vezetõi ellenõrzése volt. Az elmúlt évben is sok paksi szakember vett részt WANO-vizsgálatokban.
Lenkei István a hazai energiapolitikai
koncepcióból adódó feladatokról beszélt.
Németh Gábor, aki a Foratom INS.TF (Eszközök a Nukleáris Biztonságért) munkacsoportjának alelnöke, és az EU-országokkal közös projektekért felelõs, el-

Szintén nagy feladat volt az 08. számú
épület rekonstrukciója, illetve az ott lévõ
pótvíz-elõkészítõ technológia felülvizsgálata.
Ez egy olyan terület, amely a blokkok
életével kapcsolatban a legelsõk között
lett életre keltve, azóta folyamatos üzemet látnak el az odatelepített berendezések.
Egyértelmû volt a csapat számára, hogy
ezekkel együtt kell kezelni az épületrekonstrukciót. Alultervezett költséggel került volna be az üzemidõ-hosszabbítás feladatai közé ez a projekt. Egy olyan projekttervet sikerült összeállítanunk, aminek az átadására a napokban került sor.
Az elvégzett munka során a team a kö vetkező fő beavatkozási területek keze lését dolgozta fel, és ezek kezelésére
dolgozott ki javaslatot:

sebb beruházási költség oka, hogy a team
olyan változatot javasol, melynél nem kell
egy külön csatornaszakaszt, illetve egy
komplett létesítményt megépíteni, amiben elhelyezhetõk az ún. szöghajtómûves turbinák, hanem egy másfajta
(mátrix)turbina behelyezését javasolta a
jelenlegi energiatörõ mûtárgyba.
A vezetés az õsszel úgy döntött, hogy az
értékelemzéses tanulmány javaslatait felhasználva október második felében az
MVM-igazgatóság elé viszi a módosult elképzelést.
Termelõ technológiához kapcsolódik az
1. számú víztisztító értékelemzése. A paramétereinek elemzése kapcsán a technológusok felfigyeltek arra, hogy olyan romló tendencia figyelhetõ meg elsõsorban
az 1. blokkon, de a 2. és 3. blokkra is jellemzõ, ami esetleg kétségessé teszi ennek a berendezésnek az üzemidõ végéig
való használatát. 2007-ben már mûszaki
értekezletre került a téma, és ott elfogadták a hõcserélõk cseréjét, aminek alapján
elindult az elõkészítõ munka.
Mivel a projekt becsült költségvetése
meghaladta az 500 millió Ft-ot, a téma (a
cserére vonatkozó elképzelés) értékelemzéses felülvizsgálatra került 2008. májusjúnius hónapban.
E munka során 14 javaslat született. Ez
egy olyan javaslathalmaz, aminek feldolgozása napjainkban is folyik.
Mostanában készítik elõ azt az anyagot,
ami alapján várható a további pontos diagnosztizálás.
Természetesen, ha az okkeresés nem

jár kedvezõ eredménnyel, illetve a javasolt beavatkozások sem hozzák a remélt
hûtési hatékonyságnövelést, a fõköri (tehát csak az egyik!) hõcserélõ cseréje elkerülhetetlen. Reményeink szerint az általunk felvázolt lépéssorozat nagy valószínûséggel az eredeti költség (2,6 milliárd
Ft) mintegy feléért, de lehet, hogy a töredékéért megfelelõ mûszaki megoldást
eredményez.
A javaslatok fõ iránya az, hogy 2009ben nem kell elkapkodva kezdeményezni
az 1. számú víztisztítónál a teljes hõcserélõcserét.
Az idei, talán legösszetettebb probléma
az elektronikus diszpécserrendszer rekonstrukciója volt.
Az értékelemzésre 2008. június-szeptember hónapokban került sor.
A munka elõzménye: 2008. május végén elindult egy értékelemzés az elektronikus diszpécserközpontok rekonstrukcióját megvalósító ún. digitális diszpécserközpontok projektre. Tekintve, hogy
ugyanazon a területen és felhasználói kör
számára több hírközlési rendszer is rendelkezésre áll, célszerû volt, hogy ezen
rendszerek egymásra hatását is figyelembe véve kerüljön felülvizsgálatra a belsõ
hírközlési rendszer. A megbízó ezért az
értékelemzési témahatárt több rendszerre kiterjesztette.
Az eredmény: reményeink szerint teljessé sikerült tenni a projektet. Ez már
beütemezett munka volt, de vezetõi döntés alapján le lett állítva. Jelenleg áttervezés alatt van a projekt.

Fontos európai eredmények
az atomenergetikában
mondta, közös nukleáris szabályozás híján az EU nehezen tud megjelenni a külsõ piacokon. Dr. Schunk János, aki a Radioaktívhulladék-kezelés Munkabizottság
(RWM.TF) tagja beszámolt a finn Oskarshanmban tett látogatásáról. Ott központi átmeneti kiégettüzemanyag-tároló mûködik, és a tervezett végleges nagy aktivitású hulladékok tárolójában kutatások
folynak. Beliczai Botond a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért képviseletében elmondta, hogy a WNA (Nukleáris Világszövetség) nyári egyeteme sajnos mégsem cseh-szlovák-magyar együttmûködésben, hanem Oxfordban kerül megrendezésre. Dr. Bujtás Tibor a sugárvédelem
témájában kifejtett nemzetközi tevékenységérõl, Pásztor Csaba safeguardsegyüttmûködésrõl, Hadnagy Lajos a Foratom
Energiaellátás
Biztonsága
(SoES.TF), dr. Szerbin Pável az Új Tagországok Munkacsoport (NMS.TF) eredményeirõl számolt be.
A tapasztalatokról, fejleményekrõl kérdeztük az illetékeseket:
Czibolya László: - A nemzetközi nukleáris életben, ezen belül is az EU lobbizásban való magyar részvétel nagyon fontos,
ezért a munkacsoport tevékenysége igen
értékes. Nagyon sikeres volt az októberi
Nuclear Relaunch in Europe címû budapesti nemzetközi szakmai szemináriu-

munk, ahol neves szakemberek, köztük
Herczog Edit EP-képviselõ, Podolák György a parlament Gazdasági és Informatikai
Bizottságának elnöke és Kovács József, a
Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója
hívták fel a figyelmet az aktuális eredményekre és teendõkre. December 8-án adták ki az új európai Biztonsági Direktíva
tervezetét, amely a közös EU nukleáris
szabályozás elõfutára lehet.
- Az Európai Bizottság által tavaly év végén kiadott új energiastratégia (SER II) és
annak felülvizsgált nukleáris melléklete,
a Nukleáris Illusztratív Program (PINC)
újabb mérföldkõ a kiegyensúlyozott, megbízható, szolidáris európai energiabiztonság elérése, valamint az atomenergia elõnyeinek elismerése terén. Az Európai Parlamentnek Anne Laperrouze képviselõ
asszony tollából a SER II-rõl kiadott jelentését az EP ITRE (Ipari és Kereskedelmi)
Bizottsága 2009. január 21-i ülésén elfogadta többnyire az atomenergiára elõnyös
észrevételekkel együtt. Az EP miniülésén
február közepén szavaz a jelentésrõl. Természetesen örömteli lett volna, ha az EP
konkrét programmal kötelezi el magát a
nukleáris energia mellett, de az eddigi
eredmények biztatóak, jelzik az európai
energiaellátás iránti felelõsséget. Ezt a lélektani muníciót idehaza is érdemes kihasználni. Fontosnak tartom az Európai

 Technológiaváltás és a vegyszerfelhasználás változása, ennek hatása
az élettartamköltségekre.
 A technológiához kapcsolódó tartálypark vizsgálata.
 A vegyszerfeladó állomások létesítésének és a csõhíd megtartásának
vizsgálata.
 A nyersvízellátás biztosítása.
 Az elõkezelõ egység és a puffer kialakítása.
 Az RO-berendezés és a kapcsolódó
kiegészítõ berendezések, technológiák.
 Gáztalanítás, utósótalanítás, pufferek telepítése.
 A technológia betáp- és felügyeleti
rendszerei.
 A hulladékok kezelése a rekonstrukció alatt és azután.
 Építészeti feladatok, tevékenységek.
 A régi és az új technológia élettartamköltségeinek értékalapú összehasonlító elemzése.
 A technológia telepítésének organizációja.

A döntéshozók befogadták a javaslatokat, és ennek megfelelõen 2009 januárjában indulhat a fejlesztési javaslat készítése a projektre, melyet 2010 és 2013 között
javaslunk végrehajtani.
Reméljük, hogy 2009-ben hasonló számú, komplexitású és költségkihatású témák felülvizsgálatára kerülhet sor, melyekben már több szakképzett belsõ
értékelemzõteam-vezetõ is megmutathatja
"oroszlánkörmét", mindannyiunk javára.
Köszönöm a tájékoztatást!
Wollner Pál

Nukleáris Energia Fórumon (ENEF) való
további magas szintû részvételünket,
amelyen az atomenergia érintettjei igyekeznek válaszolni aktuális kérdésekre.
Szerbin Pável: - Nagyon örülök, hogy az
NMCS ennyire aktív. A Foratom munkacsoportomban történtekbõl kiemelném,
hogy az utóbbi idõk politikai eseményei
rávilágítottak arra, korábban megdönthetetlennek hitt tabuk dõlnek le, nincs status quo az energetikában sem. Egyre hangosabbak azok a hangok, melyek követelik az egységes európai energiapolitika
és nukleáris energetikai szabályozórendszer kialakítását. Az európai lobbizásról
tartott továbbképzés egyik tanulsága az
volt, hogy az aktuális eseményekre gyorsan és szakszerûen kell reagálni, mert ha
késlekedünk, azok - számunkra esetleg
nem kívánt - véleménye jelenik meg a
kommunikációs csatornákon, akik korábban ébredtek. Az ENEF munkacsoportjaiban célszerû az aktívabb magyar részvétel. A Versenyképesség Almunkacsoport
egy az atomenergia erõsségeit, lehetõségeit bemutató tanulmányt készített, és a
folytatásban a 2050-ig szóló energiaszcenáriókon keresztül mutatja be a nukleáris energia megkerülhetetlenségét. Nagy
sikernek és elismerésnek tartom, hogy
sikerült Foratom munkacsoportom ülését Magyarországra hozni. Az esemény
köré a Magyar Atomfórum komoly nemzetközi rendezvényt szervezett, melynek
professzionális színvonaláért a Foratom
levélben mondott köszönetet Czibolya
Lászlónak.
Hadnagy Lajos
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Alvászavarok - miért foglalkozzunk velük?
Mottó: „Belefáradok az alvásba!” - idézet egy pácienstől
Az emberek nagy többsége küzd valamilyen alvászavarral. Ennek veszélyérõl, a munkára való hatásáról kértem tájékoztatást e téma
szakértõjétõl.
Dr. Faludi Béla neurológus, egyetemi adjunktus, Alvásdiagnosztikai és Terápiás
Laboratórium, Neurológiai Klinika, PTE,
Pécs.
- Életünk egyharmadát alvással töltjük.
Legalábbis a szerencsésebbek. Szinte már
közhelynek számító kijelentés. De kevesen gondolják át, hogy azt az egyharmadot (esetleg többet vagy kevesebbet) hogyan töltik.

Csak néhány kérdés, melyet érdemes
végiggondolni, megválaszolni:
 Valóban kipihentük-e magunkat?
 Fáradtabban ébredtünk-e fel, mint
ahogy lefeküdtünk?
 Nappal is aludnunk kell, netán többször ellenállhatatlanul elalszunk?
 Alvással töltjük-e végig az ágyban az
éjszakát, vagy csak vergõdünk álmatlanul?
 Járkálunk éjszaka, lábunkat dörzsölgetjük, akár óránként vizelnünk kell?
 Milyen hatással van ez a mindennapjainkra, a munkánkra, a saját
szervezetünkre, egészségünkre?
Számos alvászavart ismerünk (jelenleg kb. 100 fajtát), melyek a fenti tüneteket, panaszokat okozhatják. Csak a legfontosabbakat említsük meg dióhéjban!
Gondoljunk csak a horkolásra, melyek
mögött gyakran garatelzáródás is meghúzódik, hatására nem kapunk elég levegõt alvás alatt. A visszatérõ alvás alatti
oxigénhiány hozzájárul a magas vérnyomás, agyi keringészavarok (stroke), szívbetegségek (szívinfarktus, szívritmuszavarok) kialakulásához, fenntartásukhoz.
Az alvás alatti repetitív oxigénhiány rendezése nélkül ezen betegségeket nem lehet eredményesen kezelni.
Sokan szenvednek álmatlanságban, alvásképtelenségben (inszomnia). Számtalanszor a panaszok mögött alvásvizsgálattal kimutatható, jól kezelhetõ ok húzódik

meg. Ilyen például az ún. nyugtalan láb
szindróma, mely során elalvás elõtt végtagjainkban, fõként a lábunkban érzünk
furcsa érzést, mely miatt azt meg kell
mozgatni, dörzsölni stb., s nem tudunk elaludni.
Sokan szenvednek olyan alvászavarban, mely során nappal többször ellenállhatatlanul elalszanak, s ha megijesztik
õket, összeesnek, kimegy az erõ az izmaikból. Ez az ún. narkolepszia, melyre megfelelõ kivizsgálás után szintén létezik hatásos gyógyszer.

Érdemes az aluszékonyság következményeit is átgondolni. Sokszor hallani
TV-ben, rádióban: elaludt a volán mögött,
s balesetet okozott. Manapság szerencsére ittasan (reményeink szerint) csak kevesen ülnek kormány mögé. Aluszékonyan annál többen. Az aluszékonyságnak
a magyar nyelvben van egy szinonimája,
az álomittasság. A lényeget kiválóan kifejezi. Hasonló változások alakulnak ki a kialvatlanság, aluszékonyság következményeként, mint az alkoholos befolyásoltság során.

De hasonló a helyzet a munkahelyi balesetek tekintetében is. Elég csak arra utalni, hogy számos "híres" katasztrófa
(Exxon Valdez - tanker, Bophal - vegyi
üzem, Csernobil - reaktor) hátterében is
feltételezik az alváshiány-aluszékonyság
követeztében kialakult rossz döntéseket.
A kialvatlanság következménye többek
között lehet fejfájás, memóriazavar, feledékenység, figyelemzavar, koncentrálóképesség csökkenése, melyeknek a mindennapi életünkre gyakorolt hatását szintén nem kell bemutatni.
Az ellenállhatatlan aluszékonyság,
vagy a másik véglet, az alvásképtelenség,
álmatlanság sokszor mindenfajta elsõdleges alvásbetegség megléte nélkül is kialakulhat. A modern társadalmak ún. 24
órás társadalmak, nemcsak a boltok vannak nyitva éjjel-nappal, hanem az üzemek többségében is folyamatos a termelés. Ennek természetes velejárója a többmûszakos munkarendben történõ munkavégzés. A statisztikák szerint a munkavállalók kb. 20%-a dolgozik váltott mûszakban, természetesen egyes gyárakban
ez az arány magasabb is lehet.
A szervezetünk viszont nappal aktív,
este pihenni szeretne. Ez egy velünk született ritmus, melyet nehéz "büntetlenül"
megváltoztatni. A legnagyobb az alváskésztetés a késõ éjjeli - kora hajnali órákban. Ebben az idõszakban jöhet az elalvás, a téves döntés stb., a kockázat emelkedik.
Számos vizsgálat bizonyította, hogy a
váltott mûszakban dolgozók kb. 25%-ában
alakul ki alvászavar a munkarend jellege
miatt, s a dolgozók kb. 60%-a alszik el hetente legalább egyszer a munkahelyén.
Természetesen a többmûszakos munkarend következményeit még nehezebb
elviselni, ha elve valamilyen alvászavarban is szenved a munkavállaló. Ez megsokszorozza a munkahelyi balesetek kockázatát.
A különféle alvászavarok speciális felszereltségû és szaktudást igénylõ laboratóriumokban, úgynevezett alváslaborokban kimutathatók, s többségük a helyes
diagnózis birtokában kiválóan kezelhetõ.

Tanulás egy egész
életen át
A paksi atomerőmű oktatási központja bejáratának homlokfalán olvasható az alábbi Henry Fordtól származó idézet: "Mindenki, aki abbahagyja a tanulást öreg, legyen az ember 20 vagy 80 éves - de mindenki, aki tovább tanul, fiatal marad. Az
életben nincs fontosabb szellemünknél,
mert az tart minket fiatalon." Napjaink
európai slágertémája, a Life Long Learning, a hazai képzési szakemberek által
magyarított: tanulás életen át (TéT), a jelen
kor műszaki szakembereit is érdekli, sőt
alaposan érinti. A válsággal terhelt világunkban jelenleg nincs jobb befektetés,
mint a tanulás.
Még 2007 júniusában a Magyar Tudományos Akadémia elnöke kezdeményezésére
jött létre az a felnőttképzés fejlesztésének
ügyét támogató elnöki szakmai munkabizottság, amelynek megalakulásakor kitűzött feladata volt, hogy tevékenységével
segítse a tudástársadalom megerősödéséhez nélkülözhetetlen folyamatos képzést és önképzést, a tudáshoz való hozzáférést, értékelje és hasonlítsa össze a hazai folyamatokat a nemzetközi tendenciákkal, s kezdeményezzen kommunikációt
a stratégiai döntéseket előkészítő kormányzati és tudományos tényezőkkel. A
névválasztásnál fontosnak tartották, hogy
a Life Long Learning (LLL) kifejezés magyar
megfelelőjét megalkossák, de mindemellett rövidítésével nyomatékosítsák jelentőségét. Így a tanulás egy életen át kifejezésből megalkották a TéT fogalmát, amely azt
is képviseli, hogy jelenünk, jövőnk, akár
országunk sorsa is a tét. Az Európai Bizottság erről szóló memoranduma 2000-ben
így fogalmazott a kérdésről: "Az egész életen át tartó tanulás immár nem csupán az
oktatás és a képzés egyik aspektusa; ennek kell irányító elvvé válnia az ellátás és a
részvétel terén a tanulási helyzetek teljes
kontinuumában. Európa minden lakójának - kivétel nélkül - biztosítani kell az
esélyegyenlőséget, hogy a társadalmi és
gazdasági változás által támasztott igényekhez igazodni tudjanak, és Európa jövőjének kialakításában aktívan részt vehessenek."

- Köszönöm a tájékoztatás!
Wollner Pál

A lobbizást tanulni kell!
A Foratom EU Affairs Course továbbképzés tapasztalatai

Január elején hasznos tapasztalatokra tettem szert a fenti továbbképzésen Brüsszelben, az alábbiakban
röviden ismertetem az elhangzott
elõadásokat.
Alexandra Mihai a brüsszeli Vrije egyetemrõl ismertette az EU döntéshozó mechanizmusát, amely bürokratikus és bonyolult, egy javaslat az aláírásig 12-30 hónapig terjedõ idõ alatt jut el. A lobbizás
legalkalmasabb helyszíne az Európai Bizottság, a szabályozási témákat itt határozzák meg. Lehetõleg már a szövegezésnél érvényesíteni kell az iparági érdekeket, minél késõbb történik a beavatkozás,
annál kevesebb az esély a sikerre. A hármas konszenzusos döntéshozatal miatt
mindhárom szinten - Európai Bizottság,
Európai Parlament, Európa Tanács - kell
lobbizni.
Christian Raetzke E.ON-jogász úgy látja, ellentmondás van az európai harmonizációs törekvések és az átfogó európai
nukleáris szabályozás hiánya között. Az
engedélyezést, a nukleáris tevékenységek
jóváhagyását, a biztonságos mûködés felügyeletét, az intézkedések foganatosítását
a nemzeti hatóságok végzik. Az EU nukleáris szabályozása az Euratom keretében történik, hatálya alá tartozó területek:
kutatás, üzemanyag-beszerzés, proliferáció, sugárforrás-biztonság, beruházások,
egységes nukleáris piac, egészség és biztonság.
Dafydd ab Iago az újságíró szemszögébõl vizsgálva az európai lobbizást, szintén

az Európai Bizottságot tartja a legfontosabbnak, hiszen évente 100 milliárd euró
fölött rendelkezik. Fontos a gyorsaság, ha
az atomenergetika hallatni akarja hangját,
mert egy bizottsági közlemény után a civilszervezetek 1-2 órán belül reagálnak,
tehát az õ véleményük fog megjelenni
mint reflexió a sajtóban. Másnap a téma
már nem aktuális, aki lekéste, az kimarad.
Derek Taylor (DG TREN) humoros
meghatározása szerint "a lobbi olyan
személyek hitvány csoportja, melynek
tagjai kizárólag ártatlan hivatalnokok
megvesztegetésében sántikálnak a jómódú iparmágnások és részvényeseik érdekében. Legjobb esetben is jó ételek és
sok jó bor forrásának tekinthetõk. Legrosszabb esetben elveszik az idõt más
bokros teendõktõl. A lobbista szempontjából nézve saját tevékenysége kimerül
olyan személyek etetésében-itatásában
a keserves verejtékkel megkeresett
pénzbõl, akik semmilyen befolyással
nem rendelkeznek az ügyre". Valójában
a lobbista az EU-tisztviselõ fontos információ- és tudásforrása, tõle tudhatja
meg, mire van szüksége az iparnak. A
hivatalnok pedig megértetheti az ipar

képviselõjével, mi a célja a javasolt szabályozásnak. A lobbista mûködése akár
szabályozási kezdeményezést is elindíthat a bizottságban. A lobbista üzenete
legyen rövid, egyszerû, zsargonmentes,
egyértelmû, mindenkinek jelentse
ugyanazt, a lobbizás legyen átlátható és
hiteles, hogy megbízható információforrásként szolgálhasson.
Szendrõ Gábor tanácsos, a Svéd Állandó Képviselet delegáltja az Európa Tanácsban nukleáris ügyekben ismertette a nemzeti álláspont kialakulásának menetét és
ebben a lobbizás lehetséges pontjait.
Dani Kolb lobbista elmondta, az ipar
nem engedheti meg magának, hogy
csöndben maradjon, miközben mások
hallatják hangjukat. Az EC megfelelõ fõigazgatóságában kell kezdeni a lobbizást, kell kapcsolat a biztosok kabinetjében, a nemzetiségi hovatartozás jó alap
a jó kapcsolathoz. Fontos a jó kapcsolat
az EP-képviselõkkel és asszisztenseikkel, szintén jó alap a nemzetiségi összetartozás. A cél érdekében szövetség létrehozását kell ösztönözni a pártok között, egy nem kívánt javaslat ellen pedig
bevethetõ a pártokon belüli megosztás.

Ösztönözni kell EU-hivatalnokok részvételét munkaértekezleteken, üzemlátogatásokon.
Hans Korteweg, Guy Parker, Berta Picamal, Sami Tulonen, Richard Ivens, Stella Brozek a Foratomtól elmondták, a sikeres lobbizás szimbiózist teremt a politikai
döntéshozók és az érdekcsoportok között.
2009-es terveikben szerepel a kapcsolatfelvétel az új Európai Bizottsággal, új parlamenti képviselõkkel, valamint a hulladékkezelési direktíva tervezetének esetleges megjelenésével, ENEF, SET-Plan finanszírozásával, a proliferáció kérdéseivel és a nukleáris biztonsági direktívával
kapcsolatos teendõk.
Marc Defrennes az Európai Bizottság
kutatási fõigazgatóságának munkatársa
vázolta az EU kutatási prioritásait és kapcsolatait más EU-kezdeményezésekkel:
Nukleáris Biztonsági és Hulladékkezelési Magas Szintû Csoporttal és az Európai
Nukleáris Energia Fórummal és a Fenntartható Energia Platformmal.
Miikka Nieminen, Eija-Riitta Korhola
finn képviselõ asszony asszisztense szerint a jó lobbista idõben feltárja a problémát, tudja kit kell vele megkeresni, folyamatosan napirenden tartja a témát, hasznos, elõzetesen megszûrt információkat
szállít és szivárogtat ki, tudja mit és mikor kell tudnia a képviselõnek és mit tehet ezzel a tudással, hozzájárul a képviselõ munkájának profizmusához.
Dr. Szerbin Pável
EU-szakértõ

A Magyar Tudományos Akadémia TéT Bizottsága, a Tempus Közalapítvány
(www.tka.hu) támogatásával közelmúltban megjelent "Tanulás életen át (TéT)
Magyarországon" címet viselő kétszázötven oldalas kötete a maga kilenc értékes
tanulmányával fontos és a TéT-mozgalom
szempontjából nélkülözhetetlen forrásmunka. A jelzett szakmai bizottság összefoglaló jelentésén és javaslatain kívül értékes résztanulmányok alkotják a felnőttképzés (andragógia) különböző aspektusait sorra szedő kötet szövetét Benedek
András, Csoma Gyula, Kálmán Anikó,
Koltai Dénes, Lada László, Piróth Eszter,
Szigeti Tóth János és Vedovatti Anildó tollából. Külön értéke az áttekintésnek Ádám
György akadémikus agybiológiai megközelítésű bevezetője, amely a tanulási kapacitás életkori sajátosságainak alakulásával hozza párhuzamba szakmánk feladatrendszerét. Briliáns tudományos tényekkel megalapozott előszavából megtudhatjuk, az emberi agy felépítése "ordít
azért", hogy egész életen át képezzük.
A térítésmentes könyv a Tempus Közalapítványtól (1093 Budapest, Lónyai utca
31.) igényelhető.
Sipos László
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Serdülõ fiatal
személyiségfejlõdése
a családban
A pubertáskori viselkedésváltozásokat, hangulati, érzelmi labilitást, a környezettel kapcsolatos
konfliktusokat, ambivalenciákat a szülők általában nehezen viselik és kezelik. A kamaszok változásai és a szülők nehézsége ezen változások és
felnövekvő gyermekük egyre inkább önállóként
való elfogadása sokszor eltávolítja a szülőket és
gyermekeiket.
A serdülők a családban szerzett normák fellazításával új értékek és normarendszer kialakításával
próbálkoznak. Ezt többnyire a kortárscsoportokban próbálják végrehajtani. A szülők elbizonytalanodása két irányból is megfigyelhető. Egyrészt
a szülői szerep alapjaiban változik ebben az időszakban. Tartanak a gyermekeikben lezajló változásoktól, azok társadalmi megítélésétől és saját
helytállásuktól is abban, hogy "milyen felnőtt"
válik gyermekükből. Másrészt az értékek között is
bizonytalanabbul mozognak, és ezt esetenként
néhány értékhez való görcsös ragaszkodással
próbálják ellensúlyozni, ami megint csak ellenállásba ütközhet a serdülők részéről.
A növekedés és a nemi érés ütemében, idejében
és mértékében jelentős egyéni variációk figyelhetők meg. Vizsgálatok eredményei szerint fiúk
esetében a korai nemi érés jobban hozzájárult az
eredményesebb sportteljesítményhez, így a nagyobb népszerűséghez, valamint a felnőtt korosztály is máshogy viszonyul a felnőttes külsőt
mutató serdülőhöz, mint a gyerekes alkatú kortársaihoz. A korán érő fiúk általában fesztelenebbek, jó természetűek és természetesek, míg a későn érők gyakran küzdenek önbizalomhiánnyal,
társaik gyakrabban elutasítják őket és szüleik is
dominánsabbak velük. Felnőttkorban ez megváltozik: a későn érők nyitottabbak, jó humorérzékűek és rugalmasabbak, mint korán érő társaik,
akik konvencionálisabb életvezetésű, pszichológiailag rigidebb személyiségű felnőttekké válnak.
Lányok esetében a korai vagy késői érés nem jár
egyértelmű hatással. Mivel a korai nemi érés
többnyire alacsonyabb testmagasságot eredményez, ezért azokban a kultúrákban, ahol a magas, vékony lánytípus testesíti meg a szépségideált, a korán érő lányok a kezdeti sikerek és népszerűség után egyre többet szenvednek a külsejük miatt. Továbbá nem szabad megfeledkezni
arról sem, hogy a korán serdülő lányok gyakran
növelik a szülői aggodalmakat, míg a korán érő
fiúk szüleit általában a büszkeség jellemzi.
A személyiségfejlődés során ebben az életkorban vetődik fel a legintenzívebben a ki vagyok és
milyen szeretnék lenni kérdése. A serdülőkor legfontosabb feladata az identitás elérése, mellyel
egy időben a társas környezet újfajta elvárásokat
is támaszt a serdülőkkel szemben: elvárják, hogy
érettebben viselkedjenek a különböző helyzetekben. Az identitás kialakulásának valódi gyakorlóterepe és szakasza a serdülőkor, amikor is szerepek és viselkedésmódok sokaságát lehet kipróbálni. Az identitás kialakulása tartalmazza a nemi identitáshoz, egyfajta szakmához, foglalkozáshoz és valamilyen világnézethez való elköteleződést. Az identitás elérésének másik lényeges
eleme bizonyos dolgok elutasítása. Több vizsgálat szerint, amikor egy fiatal nem tud stabil identitást kiépíteni, annak rendszerint az áll a hátterében, hogy nem képes választani, döntésre jutni a
különböző alternatívák között.
A serdülők életében a társas kapcsolatok több
okból is kiemelkedő jelentőségűek: sokszor kerülnek olyan helyzetekbe, melynek sikeres megoldásához még nincs forgatókönyvük. Ilyenkor a
kortársak információkkal, tanácsokkal szolgálnak. Stratégiákat mutatnak egymásnak a felnőtti autoritás kezeléséhez, illetve megkérdőjelezéséhez. Sokkal jobban tolerálják, mikor a másik új
identitásokat próbálgat, amit egy szülő lehet,
hogy észre sem vesz. Lehetőséget adnak egymásnak arra, hogy megszerezzék azt a gyakorlatot és készséget, mely az újfajta szerepviselkedéshez szükséges szimmetrikus kapcsolatok kiépítéséhez kell. A szimmetrikus kapcsolatban a
két résztvevő nagyjából egyforma befolyásoló
erővel rendelkezik, hatalmuk a másik felett megközelítőleg azonos. Kortársak nélkül a serdülők
nem tudnák megtanulni és kitapasztalni, hogy
milyen viselkedéseket tartanak a társaik elfogadhatónak és személyiségük mely aspektusa
vált ki belőlük elismerést vagy elutasítást.
Ha úgy érzi, hogy mentális problémáit megosztaná, de nem tudja hova forduljon, keressen meg a
20/9442-009-es telefonon, és jöjjön el az
Egészségközpontba (ESZI volt főiskola épülete,
203. terem) szerda délelőttönként az életmód és
mentálhigiénés tanácsadásomra.

Dr. Vöröss Endréné
egészségfejlesztő mentálhigiénikus
természetgyógyász

Az Exelon beszámol
Az Exelon Corporation elemzést
nyújtott be az Egyesült Államok
nukleáris hatóságához (NRC),
amelyben az Oyster Creek Atomerõmû (New Jersey állam) reaktortér szárazfalazatának megfelelõségét kívánja elfogadtatni. Szerintük
a szerkezet vastagsága elég ahhoz,
hogy a további húsz évre szóló üzemeltetés biztonságosan megvalósítható legyen. A cég 2005-ben kérvényezte a hatóságtól az eredetileg
negyven évre szóló üzemeltetési engedély húsz évvel történõ meghoszszabbítását. Az eredeti engedély
2009. április 9-én jár le, de mivel a
megújítási eljárás már folyamatban van, az Exelon készen áll a további üzemre.
A szárazakna mûszaki állapota az a kényes pont, ami miatt bizonyos lakossági csoportok ellenzik az üzemidõ kitolását. A kérdéses elem egy búra formájú,
acélból készült bélésfal, ami körülveszi
a reaktortartályt. A nyolcvanas években
a korábbi üzemeltetõ (GPU Nuclear) vizet talált a térrészben, ami addigra korrodálta a szerkezet egy részét. A GPU a
szerkezet alsó részén egy homokágyat
fedezett fel, azt eltávolította, majd csiszolással és epoxigyantás bevonással megszüntette a problémát. Az Exelon közel
négyszáz oldalas összefoglalója szerint
a szerkezet állapota meg is haladja azokat a biztonsági követelményeket, amelyeket az Amerikai Gépészmérnökök
Társaságának elõírásai támasztanak. Jelenleg a hatóság szakembereinek döntésére várnak a kérvényezõk.
A telephelyen csak ez az egy blokk
van, teljesítménye 641 megawatt. Az
üzemeltetés 1969-ben kezdõdött, így je-

lenleg ez az egység az ország legidõsebb
mûködõ blokkja (Ocean megyében, Philadelphiától hatvan mérföldre található). Az Exelon tulajdonol és mûködtet
összesen 38 ezer megawattnyi kapacitást, jelentõs piaci szereplõnek számít.
Mintegy 5,4 millió embert lát el villamos
energiával, és 480 ezer fogyasztónak
szállít földgázt Illinois és Pennsylvania
államokban.

Orosz-ukrán együttműködés
A 2009-es évre vonatkozó, Oroszországból biztosítandó, atomerõmûvi
üzemanyag szállítására vonatkozó tárgyalások hamarosan befejezõdnek nyilatkozta a témáért felelõs ukrán miniszterhelyettes. Oroszország állami
fûtõelem-gyártója, a TVEL az ukrán
atomerõmûvek kizárólagos beszállítója, bár Kijev most 2010-re vonatkozó
tárgyalásokat folytat az amerikai Wes-

tinghouse céggel is. Natalia Sumkova
miniszterhelyettes beszámolt arról,
hogy az ukrán állami Energoatom cég
rövid távra (2009-re) szóló szerzõdésrõl tárgyalt az orosz partnerrel, de szóba került egy 2010-tõl induló hosszabb
kereskedelmi ciklus lehetõsége is.
Egyezmény jöhet létre uránkoncentrátum TVEL által történõ vásárlásáról, illetve memorandum születhet Ukrajnában felépítendõ üzemanyaggyártó létesítményrõl is. A négy dokumentum
gyakorlatilag készen áll az aláírásra,
néhány egyeztetés van még hátra - tette hozzá Sumkova asszony.

Sellafield - új blokkok a láthatáron?
Egyre nõ az esélye új blokkok felépítésének a régi telephelyen. A Nukleáris
Leszerelési Hatóság (ez a szervezet birtokolja a komplexumot körülvevõ földterületeket) zöld utat adott új beruházások

indításának. Bár konkrét tervek még
nincsenek az ügyben, Gordon Brown
miniszterelnök üdvözölte az elképzelést
helyszíni látogatása során. "Ez egy nagyon jó hír Sellafield és a brit nukleáris
ipar számára, nagy volumenû atomerõmû-építési program veheti kezdetét. Sellafield nagyszerû múlttal rendelkezik,
és nagyszerû jövõ vár rá"- mondta a politikus.
Azonban a Cumbria megyei Radioaktív Környezetet Ellenzõ Csoport úgy nyilatkozott, hogy Nyugat-Cumbriát további ötven vagy több évre halálra ítéli ez a
nukleáris dominancia - degradáció, balesetek és terrorakciók várhatók. Szerintük nem várható javulás a foglalkoztatottság helyzetében sem. A tervek viszont kilencezer munkással számolnak
az építkezés, majd ezer fõvel a hosszú távú üzemeltetés során.
Sellafieldet tekintik a világ elsõ kereskedelmi célú atomerõmûvének, területén helyezkednek el a jelenleg már leszerelés alatt álló Calder Hall 1-4 és
Windscale blokkok. A telephelyen jelentõs mennyiségû elhasznált üzemanyagot tárolnak, és reprocesszálás is folyik.
Jamie Reed parlamenti képviselõ szerint: "a gazdasági megszorítások itt nyilvánvalóak mindenki számára, és a beruházás munkát hozna a helyi lakosságnak."
(Sellefield többször kapott már kritikát a folyékony radioaktív hulladék tengerbe történõ kibocsátása miatt, illetve
más források az Obnyinszki Atomerõmûvet tekintik az elsõnek a kereskedelmi célú alkalmazás terén. Nem tett jót a
hírnévnek a Windscale 1957. évi, grafittûzzel járó balesete sem - a fordító megjegyzése).
Forrás: NEI SmartBrief, 2009. január
Varga József

Az új beléptetési kártyarendszerrõl
2009. január 17-én befejezõdött az atomerõmû beléptetési kártyarendszerének
cseréje. Ezen idõponttól már csak az új
LEGIC Smart típusú kártyákkal lehet a
területre belépni. A korábbi vonalkódos
és Cotag kártyák megszûntetésével és
az egységes új rendszer életbe léptetésével lehetõség nyílt a kapuk egységes
használatára is, hisz ily módon a kártyák - megfelelõ jogosultság esetén mindegyik beléptetõkapunál érvényessé váltak.
Az új belépõkártyához szükséges
technikai átállás - ami érintette a

beléptetõpontokat és a munkaidõ-nyilvántartó terminálokat - múlt év márciusában indult, és április elején már a régi COTAG kártyák lecserélése is elkezdõdött.
- A korábbi, az erõmû területére történõ belépést és a benti mozgást biztosító
kártyarendszer 13 évig volt forgalomba.
Ez került most lecserélésre egy költségcsökkentõ és biztonságnövelõ módszer
által. Az új rendszer révén, azon túl,
hogy az atomerõmû beléptetõrendszeréhez kapcsolódó kártyák megfelelõ jogosultság esetén használhatók az MVM

többi vállalatánál is, tovább növelik és javítják az atomerõmû fizikai biztonságát
- tájékoztatott az új rendszer bevezetésérõl Köllõ Imre rendészeti osztályvezetõ.
Az új LEGIC kártya nagyon magas
biztonsági színvonallal rendelkezik.
Programozhatóság, a rajta tárolt információk szempontjából sokkal többet tud
a régi COTAG vagy vonalkódos kártyáknál, hisz 124 fiókkal rendelkezik, melyeken a legkülönbözõbb információk tárolhatók. Ezáltal lehetõség nyílik például az étteremhasználat mellett az orvosi, egészségügyi alkalmassági vizsgála-

tok idõtartamának, az oktatási vizsgák
érvényességének figyelemmel kísérésére, vagy az autóbuszon történõ utazás jogosultságának ellenõrzésére is. De
emellett még számos, ez idáig még nem
használt alkalmazási terület is a kártyahasználathoz rendelhetõ.
Abban az esetben, ha valaki még mindig a régi típusú, de érvényes kártyával
jelentkezik a portai beléptetõpontokon,
akkor a rendészeti osztály munkatársai
azonnal elvégzik a cserét, és ezáltal lehetõség nyílik a belépésre.
Lovásziné Anna

Vád a portás ellen
Egy korábban alkalmazásban álló portást bûnösnek találtak amiatt, hogy egy
Tennessee államban lévõ, mostanra már
bezárt nukleáris létesítménybõl származó atomfegyver-alkatrészt próbált értékesíteni. A knoxville-i szövetségi bíróság
vádolta meg titkos adatok elárulása tárgyában, és nyilvánította bûnössé a fenti
személyt. Hat év börtönben letöltendõ
büntetésrõl van szó, illetve háromévnyi
felügyelet a szabadon bocsátást követõen.
Az egykori szerzõdéses alkalmazott a
korábban K-25 néven mûködõ urándúsítóban (Oak Ridge) dolgozott, és 2007-ben
tartóztatták le, amikor is egy tartozékot
ajánlott eladásra egy titkos ügynöknek.
A vizsgálatot lefolytatók szerint az elkövetõ hazavitte a minõsített szerkezetet,
amelyet feltételezhetõen az atomfegyver
szétrombolásával szerzett meg, majd ezt
próbálta eladni a francia kormánynak. A
67 éves személyt korábban nem találták
bûnösnek, védõi a mostani ítélet ellen fellebbezést nyújtottak be.

Üzemidő-hosszabbítás Beznauban
A Svájc északkeleti tartományait ellá-

tó NOK erõmûtársaság a reaktorfedelek
cseréjét tervezi a kétblokkos Beznau telephelyen, hogy felkészítse azokat a meghosszabbított üzemre. A cég bejelentése
szerint a cserékre 2013-ban kerül sor, és
elvégzik a szabályozórudak hajtásainak
cseréjét is. A beavatkozásokra annak a
100 millió svájci frank értékû programnak a keretében kerül sor, amelynek célja a blokkok biztonságos és megbízható
üzemeltetésének biztosítása. A társaság
állítása szerint - a negyvenéves üzemeltetés ellenére - nincs semmi jele az alkatrészek sérülésének. A NOK úgy tekinti az
akciót, mint megelõzõ intézkedést. A döntés alapja a világon mûködõ, kb. 80 hasonló blokkon szerzett tapasztalat volt,
amelyek néhány esetben indokoltak némi javító beavatkozást.
A telephelyen két darab, egyenként
380 megawattos egység mûködik, amelyek Svájc legrégebbi blokkjai. Az elsõ
egység 1969-ben, a második 1972-ben
kezdte meg mûködését. A villamos energia termelésén kívül távhõ-szolgáltatási
feladatot is ellát a telephely. A cserék elvégzése lehetõvé teszi majd a blokkok

2020-ig történõ mûködtetését. Most került beadásra egy kérelem a Szövetségi
Energiahivatal felé, amelyben helyettesítõ blokkra kérnek elõzetes építési hozzájárulást, mintegy 1600 MW kapacitásra.
A cég számításai szerint a két jelenlegi

blokk addig üzemelhetne, amikorra a
Beznau-3 megkezdené mûködését. A telephely a svájci villamosenergia-igények
10 százalékát fedezi.
Forrás: 1NuclearPlace
Varga József

2009. február
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Üzemlátogatások 2008-ban
2008-ban 25 608 vendég vett részt
üzemlátogatáson a paksi atomerõmûben. Ez ezer fõvel haladja meg a
2007. évi látogatói létszámot.
A látogatók döntõ többsége szervezett csoportok tagjaként érkezett Paksra. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a
legtöbb csoport közép- és felsõfokú tanítási intézmény diákja, hallgatójaként kereste fel a Tájékoztató és Látogatóközpontot. A szakközépiskolák, gimnáziumok
között több olyan intézmény is van, amely
évek óta rendszeresen beépíti tanulmányi
kirándulásának programjába az atomerõmû megtekintését.
A felsõfokú intézmények közül a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, a Corvinus Egyetem, a debreceni egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a miskolci egyetem, a Pannon
Egyetem, a pécsi egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a szegedi
egyetem hallgatói jártak erõmûvünkben.
Emellett számos fõiskola szakmai programjának volt fõ úti célja a paksi atomerõmû. Részükre az általános program mellett szakmai elõadásokat, átfogóbb üzemi
területi látogatást szerveztünk.
A 2008. évi kommunikációs tervben
vállaltak szerint támogattuk Paks város
és az atomerõmû körüli települések végzõs általános és középiskolás diákjainak
üzemlátogatását. Folytatódott az atomerõmûtõl távol esõ régiók középiskolás diákjainak korlátozott számú látogatásának a
támogatása. Jelentõs számú érdeklõdõ érkezett a kalocsai tájékoztatási iroda szervezésében erõmûvünkbe. A felsorolt támogatott üzemlátogatások segítségével
több száz olyan ember járt az atomerõmûben, akiknek segítség nélkül erre nem
lett volna lehetõségük. A korábbi éveknél
jóval nagyobb számban érkeztek látogatók üzemekbõl, gyárakból, egyéb intéz-

ményekbõl. Fogadtunk vendégeket az Audi Hungaria, a Nokia, az MKB, a Volán, az
MMG Automatikai Mûvek, a MÁV Cargo,
a Vegyépszer cégtõl. De jártak nálunk a
villamosenergia-ipari cégek dolgozói az
Elmû, az ÉDÁSZ-EON., a Démász, az
ÉMÁSZ szolgáltatóktól.
Az MVM Csoport tagvállalatainak dolgozóit is több alkalommal köszönthettük
erõmûvünkben.
Számos külföldi látogató érkezett az
atomerõmûbe tavaly. Angol, dán, erdélyi,
francia, egyiptomi, kínai, lengyel, német,
orosz, szlovák csoportok tagjai ismerkedtek meg az atomenergia-felhasználás gyakorlatával a paksi atomerõmûben. Ki-

emelt fontosságú személyiségeket fogadtunk a NAÜ, az MTA, az OAH, a FORATOM, a MEE, az OSSKI, a Békeszövetség, az ORFK és a BRFK szervezésében.
Közel kétezren vettek részt a töretlen
népszerûségnek örvendõ nyílt napon és
családi napon szeptember elsõ hétvégéjén, amikor az atomerõmû körüli települések lakosait, valamint cégünk dolgozóinak családtagjait látjuk vendégül. Az
üzemlátogatás mellett ekkor kulturális,
sport és ügyességi játékokkal is kedveskedünk a vendégeknek.
A kulturális örökség napja országos
program keretén belül is sokan éltek a lehetõséggel és felkerestek bennünket. Vé-

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Az év elsõ hónapjának egy kellemes, a
napsütés hatására szinte tavaszias hangulatot idézõ hétvégéjén látogattam meg
Kródi Jánosnét paksi otthonában. Családi
házuk belsõ helyiségeinek kialakítása
nemcsak a kényelmes bútorok elhelyezésére, hanem a hazalátogató gyermekek, unokáik fogadására is alkalmas. A lakószobák falait díszítõ gobelinek Magdika kézügyességét dicsérik. A családtagok fényképei a nappaliban kaptak helyet. Nem lehet
említés nélkül hagyni azokat a virágokat
sem, amelyet Magdika gondoz és ápol.
Mikor kerültél felvételre a társasághoz, és
milyen munkakörbe?
Pakson egy építõipari cég leányvállalatánál
dolgoztam fõkönyvelõként, amikor egy ismerõsömtõl hallottam, hogy az atomerõmûben
belsõ ellenõri munkakörre felvételt hirdettek.
Sokrétû munkatapasztalattal rendelkeztem, a
pénzügy és számvitel területén kívül voltak ismereteim a statisztikában és az anyagkönyvelésben is, ezért beadtam a pályázatomat. Nagy
örömömre felvételt nyertem, 1988. július 28án munkába is álltam a belsõ ellenõrzési osztályon.
Mi volt a munkaköri feladatod?
Az osztályon éves munkaterv alapján dolgoztunk, amelyet a vezérigazgató úr hagyott
jóvá. Szinte az egész társaságra kiterjedõen
végeztünk ellenõrzési munkát, és a munkaés tûzvédelmi osztály bejárásain is rendszeresen részt vettünk. Szerencsés embernek
érzem magam, hogy olyan munkakörben
dolgozhattam, amit nagyon szerettem. Bár
azt is el kell mondanom, nem volt könnyû,
hiszen minden alkalommal az ellenõrzött
munkaterületet érintõen át kellett tanulmányozni a vonatkozó jogszabályokat és a társaság belsõ szabályozásait ahhoz, hogy megfelelõ felkészültséggel tudjam végezni a
munkámat. Ehhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy rendszeresen jártunk továbbképzésekre, elõadásokra, hogy az aktuális
változásokról naprakészek legyünk. A visz-

tom a kapcsolatot a volt munkatársaimmal. A
névnapokon továbbra is mindig személyesen
találkozunk. Kis létszámú osztályunkon jó
volt a munkahelyi légkör, kedveltem a munkatársaimat, ezért szívesen találkozom velük
azóta is.

szajelzésekbõl ítélve úgy érzem, hogy jó
munka- és emberi kapcsolatokat tudtam kialakítani.
Mikor lettél nyugdíjas?
13 évig dolgoztam a részvénytársaságnál,
amikor 58 éves koromban, 2001. október 31én nyugállományba vonultam.
Hogyan telnek napjaid, mivel foglakozol?
Ahhoz, hogy mindenre jusson idõ, a párommal mindig megbeszéljük a különféle napirendeket. A tennivalókat nálunk nagymértékben az évszakok határozzák meg. A téli napok csendesebben telnek: végzem a háztartási munkát, fõzök, szabadidõmben pedig olvasok, rejtvényt fejtek és kézimunkázok. A bevásárlást férjemmel együtt intézzük. Tavaszszal többet tartózkodunk a kertben, kerékpározni járunk, nyáron pedig ott a Duna: a horgászat és csónakázás. Gyakran járunk a férjemmel szabadtéri meleg vizes fürdõkbe is.
Van két fiúgyermekünk, mindkettõnél van
egy-egy fiúunokánk. Az egyik már 18 éves, a
másik pedig 6 hónapos. Nagy öröm számunkra, hogy a "nagyfiú" után újra megélhetjük
egy kisbaba felnövekedését, láthatjuk az önállóan megtett lépéseit, és hallhatjuk elsõ szavait.
Tartod-e a kapcsolatot a régi kollégákkal?
Nyugdíjasként is rendszeresen bejártam
az erõmûbe, az utóbbi idõben telefonon tar-

Hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a
nyugdíjasok számára kínált juttatási lehetõségekrõl?
A havonta megjelenõ Atomerõmû újságból
és a nyugdíjasok részére küldött tájékoztatókból. Mindkét fiam az erõmûben dolgozik,
így tõlük és a volt munkatársaimtól is kapok
információkat a nyugdíjasok részére biztosított juttatási lehetõségekrõl.
Melyek azok a juttatások, amelyeket igénybe tudsz venni?
A juttatások közül kettõt emelnék ki, amely
számunkra jelentõs anyagi segítséggel bír. A
ház helyiségeit hõtárolós kályhákkal fûtjük,
így a kedvezményes áramvásárlással a fûtési
költségen van megtakarításunk. A családon
belüli kapcsolattartást könnyíti, hogy az erõmûvön keresztül vásárolt telefonon korlátlanul, ingyen beszélgethetünk. A felsorolásból
nem hagyhatom ki a karácsonyi ajándékutalványt sem.
Hogyan értékeled a juttatásokat?
Az erõmû vezetése részérõl a nyugdíjasok támogatása, a támogatásokon keresztül
érezhetõ gondoskodás és törõdés egy nemes
gesztus. A baráti körömben nem ismerek
olyan nyugdíjast, aki bármilyen juttatásban
részesülne a volt munkáltatójától. Úgy gondolom, hogy a megélhetésünket biztosító
nyugdíjunkon felüli minden juttatás, támogatás és az anyagiakon túli erkölcsi megbecsülés sokat jelent minden PA Zrt.-s nyugdíjas számára.
Hogyan összegeznéd beszélgetésünket?
Õszintén mondom, hogy jó érzés tölt el, ha
arra gondolok, hogy a paksi atomerõmû munkavállalója lehettem, és büszke vagyok arra,
hogy a cég nyugdíjasa lehetek.
Kzné

gezetül néhány érdekesség. Immár második alkalommal érkeztek hozzánk a Pannónia veterán motoros klub tagjai, muzeális gépjármûveikkel nem kis feltûnést
keltve az atomerõmû fõépülete elõtt.
A Paksi FC labdarúgói közel négy órát
töltöttek az atomerõmûben, programjuk
során megismerkedtek az atomerõmû
üzemelését érintõ területekkel, a vízkivételi mûtõl egészen a hálózati vezénylõig.
A Tájékoztató és Látogatóközpont személyzete által nyújtott programok a látogatói visszajelzések alapján tovább öregbítették a paksi atomerõmû jó hírét.
Dohóczki Csaba

2. SOA-fórum
Neves szakemberektől első kézből hallhattunk
a SOA-módszer legújabb eredményeiről az
Institute for International Research (IIR) workshoppal kibővített kétnapos fórumán 2009. január 27-29. között Budapesten.
A számítógépeket kezdetben közvetlen utasítások halmazával "gépi kódban" programozták,
majd jöttek a magasabb szintű programnyelvek, melyeken kevesebb utasítással, átláthatóbban lehetett leírni a számítógép feladatát,
de a futtatáshoz fordítani kellett. A modell alapú programozásnál már csak funkcionális kockákat kell valamilyen sorrendben összekötni, és
a futóképes programot az adott környezetre
"legyártja" a program. Később, ha szükséges,
csak módosítanak a modellben, és máris rendelkezésre áll az új program is.
A hálózatos szolgáltatás megjelenésével egyre
közelebb kerülve az üzleti élethez az informatikai rendszereknek rendkívül gyors reagálása
várható el. Ez nagy rendszerek esetében már elképzelhetetlen a Szolgáltatásorientált Architektúra (SOA) nélkül. Rendszerszervezési szemléletet tükrözve szabványos protokollok és elfogadott illesztőfelületek alkalmazásával különböző
szolgáltatások üzleti logikájának és adatainak
elérését teszi lehetővé.
Az IBM szerint "az informatika eszközkészletét
tálcán kínálja az üzleti döntéshozóknak". Már
sok jó példát tudtak idézni az előadók. A SOArendszernek köszönhetően az ötlettől a bevezetésig 3 hónap alatt sikerült beindítani egy új típusú mobiltelefonos szolgáltatást - jelentős
versenyelőnyt szerezve a konkurencia előtt.
Korábban is volt már lehetőség mások sikereit
másolni (Best Practice). Az SAP 26 iparágban
2800 munkacsomagot kínál ingyenesen a felhasználók részére. Ezeket szükség szerint lehet
alakítani és beépíteni a saját folyamatok közé jelentősen megkönnyítve a fejlesztés munkáját.
Egy SOA-ban fejlesztett modul a projekt időtartamának 60%-ában modellfejlesztés, 10%ban programmódosítás, kódírás, 30%-ban
rendszerbeállítás, hangolás.
Még számos betartandó szabály, követendő
példa hangzott el, melyek közül a közeljövőben
egyet-egyet megismerhetünk az NJSZT helyi
szervezete által meghívott szaktekintélyek előadásából.
gyulai

CeBIT-elõzetes
Az informatika és telekommunikáció
szakvására a Hannoveri Ipari Vásárból
vált ki, és 1970-ben rendezték meg elõször. Ma már feledésbe merült német elnevezésének (Centrum der Büro- und InformationsTechnik) szavainak kezdõbetûibõl önkényesen válogatott mozaikszó - a
CeBIT - a világ legnagyobb informatikai
szakvásárát jelenti. Idén március 3-8. között tartják a hannoveri vásárvárosban,
ahol 450 000 m2 fedett kiállítási terület áll
rendelkezésre. Ma már egyetlen kiállítás
sem használja ki teljes egészében ezt a 27
hatalmas csarnokot. A mostani seregszemlén a világ minden tájáról érkezõ (77
ország) majd 6000 kiállítója mutatja meg
kínálatát. A navigációs termékek már háromcsarnoknyi helyet igényelnek, pedig
egyenként egy tenyérben is elférnek.
A szakma fejlõdését, elterjedését mutatja, hogy már a kiállítást is exportálják:
Sanghai, Sydney és Isztambul is rendez
CeBIT-et az év különbözõ szakaszaiban.
Az internet elterjedése, azon a kényelmes keresési lehetõségek ellenére közel
700 000 látogatója van a rendezvénynek
évrõl évre. Itt olyan termékekkel, megoldásokkal találkozhat a vásárlátogató,
amire nem is gondolt, vagy ha igénye föl
is merült, nem remélte, hogy valaki már
gyártja. Mindig nagy az egyetemek, ku-

tatóintézetek képezte "jövõre nyíló portál" körüli érdeklõdés.
Tavaly Franciaország volt, idén Kalifornia lesz a díszvendég. Ünnepélyes keretek
között, magas állami vezetõk, képviselõk
jelenlétében maga Schwarzenegger nyitja meg a vásárt. Partnerkapcsolatait tovább erõsítheti különbözõ szintû találkozókon, konferenciákon, tájékoztatókon.
Ez a nem lanyhuló érdeklõdés a kiállítás és vásár idejében tartott konferenciák,
fórumok, terméktájékoztatók páratlan információözönének is köszönhetõ.
A legnagyobb rendezvény, a CeBIT
Global Konferences négy napon keresztül
a legfontosabb kulcskérdésekkel foglalkozik. További 24 konferencia a szûkebben vett szakmát érintõ témákat tárgyalja. A kiállítási standok között kialakított
helyeken majd 50 fórumon tájékozódhatnak a látogatók a legújabb eszköz- és
szoftverfejlesztésekrõl.
A kiállítás tematikusan rendezett, hogy
mindenki könnyebben rátaláljon az érdeklõdési körének megfelelõ standokra. A
napijegy 38 euró, egész hétre 81 euró, a
diákjegy 17 euró (csak az utolsó két napra). Újdonság, hogy a kiállítók jegyzékét
könnyen kezelhetõ, zsebkönyv méretben
árusítják a vásár idejében és területén.
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Aktuális információk,
évfordulók
Február 21. - Az anyanyelv
nemzetközi napja
A föld hatmilliárd lakosa kb. háromezer
nyelvet beszél. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szakosított Szervezete,
az UNESCO szakemberei szerint a XXI. században az anyanyelvek nagyméretű visszaszorulására lehet számítani. Még 2000ben a negatív tendencia megállítása érdekében hirdették meg minden év február
21-re az anyanyelv nemzetközi napját.
Február 26. - Pécsi Pollack Expo
Február 26-27. között a pécsi Expo Centerben rendezik az idei Pollack Expo szakmai seregszemlét, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Pollack Mihály Műszaki Karának gépész-, építő-, villamos- és informatikai szaknapjait. Bővebb információ:
www.pollackexpo.hu.

Március 1. - 60 éve alakult a Távvezetéképítő Nemzeti Vállalat
A magyarországi nagyfeszültségű átviteli
hálózat létrehozásával, üzemeltetésével,
karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan összefonódik az Országos Villamos-távvezeték Zrt., röviden és
közismerten: az Ovit. 1949. március 1-jével megkezdte tevékenységét a Távvezetéképítő Nemzeti Vállalat, amely később öszszevonásra került az 1951-ben alapított
Országos Villamos-távvezeték Vállalattal.
Március 1. - Polgári védelem világnapja
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. A
polgári védelem világnapja megrendezéséről 1992-ben határoztak. A felhíváshoz
hazánk is csatlakozott, 1989-ben hirdették
ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a
polgári védelem humanitárius jellegét. A
polgári védelem feladatai közé sorolja a
katasztrófák veszélyeitől való védelmezést,
az életben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos mentési gyakorlatokat rendeznek e napon.
Március 7. - Nemzetközi
Építészkongresszus Budapesten
Új célok és technikák az építészetben
címmel rendezik március 7-én a Sportmax sportcsarnokban a II. Nemzetközi
Építészkongresszust. Bővebb információ:
www.archiweb.hu/kongresszus.
Március 8. - A nők nemzetközi napja
Az 1857-es textilipari sztrájk emlékére,
Zetkin Klára javaslatára világszerte e napon ünneplik a nőnapot. Talán nem is gyökerezett volna meg ilyen széles körben, ha
nem a tavasz szimbólumaként, a bimbódzó virágokkal együtt köszöntenénk a lányokat és nőket.
Március 9. - 20 éve alakult
a Mérnöki Kamara egyesület
1989. március 9-én Budapesten 295
mérnök megalakította a Mérnöki Kamara
egyesületet. Legnagyobb eredménye a
műszaki értelmiség hivatásrendi kamaráját biztosító 1996. évi LVII. törvény létrehozásában végzett lobbizás és az azt követő
szervezőmunkája során létrejövő köztestületi területi mérnöki kamarák és az Magyar
Mérnöki Kamara beindítása.
Március 15. - A Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe, a sajtó napja
1848. március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja.
A polgári forradalom és szabadságharc
célja a Habsburg-uralom megszüntetése,
a függetlenség kivívása és az alkotmányos
berendezkedés megteremtése volt. Március 15-én a sajtószabadság törvényi feltételeinek kiharcolására, folyamatos fejlesztésére is emlékeznek az írott és elektronikus sajtó magyarországi képviselői.
Sipos László
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Dimitrovgrádi vendégek jártak Pakson
A paksi atomerõmû 2. blokki
Helyreállítási Projektje (HP) régen lezárult, de az abban részt
vevõ orosz kollégák szívükbe
zárták Magyarországot. December 27. és január 5. között néhány, egykor az 1. akna munkáin dolgozó dimitrovgrádi szakember volt látogatóban Pakson.
A találkozóról az egyik vendéglátót és néhány, korábban az
orosz szakemberekkel dolgozó
paksi kollégát kérdeztünk.
Szõke Larisza: - A Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.) számára nagyon
fontos sikert jelentett az orosz-magyar közremûködésben, a 2. blokki
1. aknában végzett helyreállítási
munka. Erõmûvünk nagyra értékeli ezt a kimagasló teljesítményt. A szakmai eredményen túl azonban a munkában részt vevõ
orosz szakemberek és családjuk részérõl mély
szimpátia alakult ki Magyarország és igazi
barátság a paksi kollégák iránt. Mindezért
nem véletlen, hogy néhányan a pár éve itt dolgozó orosz barátaink közül - ha csak rövid
idõre is, de - vissza szerettek volna térni Magyarországra. A dimitrovgrádi Szoszni cégtõl
jött megkeresésre, ezért a PA Zrt. vezetése
vállalta, hogy segít az orosz szakemberek és
családtagjaik magyarországi látogatásában.
Az út magánjellegû volt, de az adminisztratív szervezésben sokat segítettek a Tájékoztató és Látogatóközpont munkatársai, a Paksi Orosz Klub, Bognár Péter, Kern Tatjána és
jómagam is részt vettem benne.
- Néhány családtag kíséretében négy orosz
szakember jött el Paksra, akik egykor a Helyreállítási Projekt mûszaki tervezési, elõkészítési és végrehajtási munkáiban hajtottak
végre fontos feladatot. A sikeres munka komoly elismerést, referenciát jelentett egész
vállalatuk számára. Itteni eredményeiket az-

óta többnyire otthon is felelõs beosztással ismerték el. Például Mihail Nyehozsin a mûszaki tervezésért volt felelõs, ma az állami
FGUP FCJRB dimitrovgrádi cég egyik igazgatója. Szergej Komarov a sugárvédelmi megalapozás kidolgozásában vett részt, ma a
Szoszni dimitrovgrádi kirendeltségének vezérigazgatója. Jurij Hihlja Pakson mûszakvezetõ volt, ma fõkonstruktõrként dolgozik. Rajtuk kívül még Dmitrij Ivanov mérnök-technológus volt a látogatócsoport tagja.
A vendégek erõmû-látogatáson is részt vettek. Amíg a családtagok általános tájékoztatót kaptak Szõke Attilától, addig az orosz
szakemberek Mercz Zsolttal és velem megtekintették a 2. blokki 1. akna helyreállítási
helyszínét, az akkor használt berendezéseket, szerszámokat. Találkoztak Cserháti Andrással, a HP egyik magyar vezetõjével és több
egykori paksi mûszakvezetõvel is. Szabadidejükben az Orosz Klub tagjai kísérték õket,
és kirándultak Pécsre, Bécsbe és néhány hazai termálfürdõbe, ami igazán kuriózum volt
számukra. Úgy érzem, sikerült kellemessé
tenni magyarországi útjukat!

Buránszky István (egykori HP-mûszakvezetõ): - A helyreállítás nem mindennapi
munkájához kapcsolódóan szoros barátság
alakult ki közöttünk és az orosz kollégák között. Azóta is minden lehetõséget megragadtunk a találkozásra, ami mindig nagy
örömöt okoz. Olyankor adjuk-kapjuk a távolmaradottak üdvözletét, vagy közösen fel is
hívjuk õket. Most is megható volt, amikor
megláttuk egymást: szinte egymás nyakába
ugrottunk. Az orosz lélek ilyen: õszinte, komoly, baráti kötõdéssel viszonyulnak hozzánk. Számomra a legkellemesebb a Misa
Nyehozsinnal való találkozás volt, aki hozzám emberileg és mentalitásban is a legközelebb állt. Sajnos összesen néhány óránk
volt beszélgetni orosz barátainkkal, ami
csak a közös emlékek felidézésére volt elég,
de mégis lelkileg feltöltõdve váltunk el egymástól.
Leber Ferenc (egykori HP-mûszakvezetõ):
Nagyon örültem, hogy találkozhattam dimitrovgrádi barátainkkal, közülük is leginkább
Jurij Hihljával, akivel közös mûszakunk miatt szorosabb kapcsolatban voltam. Õt eluta-

zásuk óta nem láttam, bár a
tavalyi balakovói OSARTvizsgálat idején egész közel
voltam hozzá. Szerencsére
sort keríthettünk egy présházlátogatásra is, mint az akkori ittlétükkor. Kellemes volt
felidézni az emlékeket egyegy pohár jó paksi bor mellett, amelyekbõl egyébként
barátaink szívesen vittek magukkal. Ugyanakkor többen
már inkább a jövõvel, a közös
munka lehetõségével foglalkoztak.
Szõke Attila (egykori HPmûszakvezetõ): A helyreállítás néhány hónapja látszólag
rövid idõnek tûnik, de az ott
szerzett élmények, kapcsolatok több évre elegendõek, kivételes körülmények között pedig hosszú idõre szóló barátságok is születhetnek. Nekem Jurij Hihjljával
történõ közös munka jelentette ezt az élményt. Azon túl, hogy remek embert ismertem meg benne, öröm volt megtapasztalni
hallatlan kreativitását, a benne lakozó alkotókészséget, ami mellé gyakorlatiasság és a
kétkezi munka szeretete párosul. De kiemelném még Mácsai Zoltán dozimetriai szolgálatvezetõ példáját, aki rövid idõ alatt orosz tudás híján is kivételes módon közel került az
orosz kultúrához és az orosz lélekhez. Olyan
barátságot kötött az itt dolgozó orosz kollégák
egyikével, ami honfitársak között is irigylésre méltó.
A mostani látogatás alatt is élesen felszínre került az, hogy a szükségben egymásra
utalt emberek között kialakult kapcsolatok
mennyire szilárdak, elsöprõ erejûek. A Helyreállítási Projekt egyik legnagyobb eredménye a nagyszerû mûszaki sikeren túl a különbözõ kultúrák között létrejött kötelék, amit
leginkább a spontaneitás és az abszolút önzetlenség jellemez.
Hadnagy Lajos

Magyar kulúra napján, Pakson
A magyar kultúra napja nem tartozik a hivatalos, piros betûs ünnepek közé, de már
hosszú évek óta egyre eredményesebben
hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és
szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én fejezte be a Himnusz megírását
Csekén. Ennek emlékére 1989-tõl január
22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját.
Ezen a napon különbözõ rendezvények
emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.
Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket

2009. január 27-én Budapesten egy, a Miniszterelnöki Hivatallal közösen rendezett
konferencián ünnepelte hatvanadik születésnapját a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE). A szélessávú infrastruktúra intenzív fejlesztéseit kitárgyaló
rendezvényen dr. Sallai Gyula, a HTE elnöke jelezte, elkészült és az internetrõl letölthetõ az a tanulmány, amely a szakma javaslatait összefoglalja e témakörben. Egyesületünknek közel ezerötszáz egyéni tagja van,
akik szakmánk elismert és képzett képviselõi, valamint több mint száz jogi tag (intézmény, vállalat stb.) támogatja, közöttük
egyik a Paksi Atomerõmû Zrt.
Az atomerõmûben és Pakson dolgozó
mérnökök és technikusok 1987. január 22én alapították meg a HTE Paksi Csoportját.
Péter Lajos villamosmérnököt, a helyi csoport elnökét, cégünk híradástechnikai osztályának csoportvezetõjét az egyesület alapításáról, tevékenységérõl, a paksi eredményekrõl és a célokról kérdeztük.
- Mikor és hogyan jött létre az egyesület?
- Az 1900-ban alapított Magyar Elektrotechnikai Egyesületbõl 1949-ben vált ki a
gyengeáramú és rádiótechnikai szakosztály,
és az 1948 végén megszûnt Magyar Kino-

az évszázadok alatt sikerült megõrizni.
Pakson már hagyomány, hogy városi
ünnepség keretében emlékeznek meg a
magyar kultúra napjáról.
Az ünnepség Hajdú János köszöntõbeszédével kezdõdött. A polgármester ború-

látóan szólt a magyar kulturális élet jelenlegi helyzetérõl. Mint mondta, évszázadok óta nem elõször fordul elõ, hogy a nemzetet féltõ gondolkodók felemelik szavukat ez ellen. A polgármester köszöntötte
a város kulturális intézményeiben dolgozókat. A Városi Mûvelõdési Központ színháztermében tartott összejövetel keretében Bitskey Tibor Kossuth-díjas érdemes
mûvész nagysikerû elõadóestjét hallgathatta meg a város kultúra területén tevékenykedõ közönsége. A verses-prózai öszszeállításban Móra Ferenc, Tóth Árpád,
Remenyik Sándor, Petõfi Sándor, József
Attila és Csokonai Vitéz Mihály mûvei
szerepeltek.
Wollner Pál

60 éves a Hírközlési és
Informatikai Tudományos Egyesület
technikai Társaság tagjaival karöltve új
egyesületet hoztak létre az elõdeink. Az
egyesület hivatalos cégbejegyzése 1949. január 29-én történt meg, akkor még Híradástechnikai, Finommechanikai és Optikai Tudományos Egyesület néven. Nem sokkal késõbb az optikai és finommechanikai szakemberek kiváltak az egyesületbõl, és így létrejött a Híradástechnikai Tudományos Egyesület.
- Egy mondatban is megfogalmazható a HTE jelenlegi
küldetése?
- Igen. Az információs társadalom kialakulása és fejlõdése érdekében egymással
együttmûködõ és összefonódó távközlés, mûsorszórás, számítástechnika, informatika, elektronika, elektronikus média
területén mûködõ kutató, fejlesztõ, gyártó,
szolgáltató, üzemeltetõ, alkalmazó mûszaki, gazdasági és jogi, továbbá oktató szakemberek, valamint szervezetek autonóm
közössége.

- Mivel foglalkozik a HTE tagsága és vezetése?
- Céljaink elérése érdekében részt veszünk a szakterület mûszaki, gazdasági és
társadalmi kérdéseinek vizsgálatában, továbbítjuk a szakértõk összevont véleményét
más tudományos, szabályozási, ipari és oktatási szervezetekhez és intézményekhez.
Kapcsolatot tartunk a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Hírközlési és Informatikai Tagozatával, így részt veszünk e testület szakértõi, és
létesítménytervezõi minõsítõ munkájában. Figyelemmel kísérjük a hazai és nemzetközi trendeket, eredményeket, és kapcsolatot tartunk más
szakmai egyesületekkel a közös célok
kialakítása érdekében. A tudományos, mûszaki és gazdasági ismeretek és tapasztalatok átadása érdekében szervezünk konferenciákat, céges bemutatókat és ezekrõl tájékoztatást is adunk. A naprakész internetes felület (www.hte.hu) mellett havonta
megjelenõ Hírlevél információt szolgáltat

aktuális eseményekrõl, programokról és az
egyesületi életrõl. A havi folyóiratunk (Híradástechnika) lehetõséget ad az eredményeink közzétételére, bemutatására is.
- Melyek a közeljövõ egyesületi céljai?
- Egyesületünk nagy lehetõségek elõtt
áll. Olyan területen tevékenykedünk, melynek fontossága egyre nagyobb, húzóereje
már társadalmi méretekben is jelentõs. Az
információs társadalom korszakába lépve
a HTE-nek már nemcsak az infokommunikáció szûk értelemben vett mûszaki témáival, hanem annak közgazdasági, szabályozási, oktatási vetületeivel, sõt társadalmi hatásaival is foglalkoznia kell. Ígéretes
jövõ áll tehát az egyesületünk elõtt, melyben sok közös tennivalónk lesz. A paksi helyi csoport tagjai a továbbiakban is rendszeresen részt vesznek a központilag szervezett konferenciákon, szakmai tanulmányutakon, hogy a távközlési és informatikai piac intenzív fejlõdésének legújabb információi a lehetõ leggyorsabban
eljussanak Paksra is. Az így begyûjtött tudást eddig is jól tudtuk hasznosítani az
atomerõmûben a távközlési fejlesztéseink
során, és reméljük, a jövõben is megadatik
ez a lehetõség.
Sipos László
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Nagy lehetõség az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium számára,
hogy pályázat segítségével fejleszszék az intézményben folyó pedagógiai munkát. Ennek érdekében az
Oktatásért Közalapítvány közoktatási kollégiumi pályázatához csatlakozva nyújtották be a pályázatot.
A sikeres megvalósításhoz csapatmunkára volt szükség, a pályázatot
végig felügyelte Szabó Béla igazgató.
- Igazgató úr! Kérem, tájékoztasson arról,
hogy mi volt a célja és miért volt fontos ez
a pályázat az iskola és a kollégium életében?
- A pályázat célja, hogy a diákprogramokat változatosabbá tudjuk tenni. Emellett
fontos a pedagógusok továbbképzése és
más kollégiumok tanulmányozása, amit a
nevelõk közötti tapasztalatcserével szeretnének társítani. A sikeres pályázatnak köszönhetõen lehetõség nyílt a plusztevékenységek anyagi finanszírozására, ami egy kollégium életéhez szükséges. A fejlõdés 190
tanuló érdekét szolgálja, és az õ igényeik
szerint alakítják majd a programokat, hiszen õk lesznek a haszonélvezõi is.
Az elsõ modulban német nyelvû foglalkozásra, filmklubra, zenés irodalmi estekre
és aerobic sport oktatására pályáztak.
A "Német nyelvi kurzus" alatt a tanulók
érdeklõdésének felkeltését szeretnék elérni
az idegen nyelvek iránt. Az érettségire részletesebb és biztosabb tudást kaphassanak,
a nehézséggel küzdõk számára pedig támogatást jelenthet. A várható eredmény itt,
hogy nemcsak a kollégiumban, de az iskolában is jobb eredményt nyújthatnak majd
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a szakkörre járó diákok. A modulon belül
lesz még "Ismerkedés a filmmûvészettel",
melynek a keretein belül szeretnének a diákoknak betekintést nyújtani a filmek és
filmkészítési technikák világába. A program alatt régi és kortárs magyar filmalkotásokkal találkozhatnak. A megnézett filmeket tudásuknak megfelelõen összehasonlítják, elemzik, miközben megpróbálják
egyéni benyomásukat megosztani egymással. Mindkét téma programfelelõse: Majer
Anita tanárnõ.
A "Zenés irodalmi elõadások szervezése
és lebonyolítása" programmal, a kollégium
kulturális életét színesebbé tehetjük. Ezekre a programokra havi rendszerességgel
olyan zenészeket, elõadókat hívnak meg,
akik a hazai klasszikusokat, a kortárs lírát

dolgozták fel, és ezeket zenésítik meg. A
szakmailag elismert mûvészek nagyjából
hatvanperces elõadásokat tartanak egy-egy
alkalommal. Az elsõ elõadást ez év január
huszonhetedikén sikerrel tartották meg a
kollégium nagyelõadó termében. A képen
látható Keresztes Nagy Árpád énekmondó,
regõs, zeneszerzõ, elõadómûvész elõadását
hallhatták, nézhették meg a diákok. Programfelelõs: Bodroghalmi László nevelõta-

nár. Az iskolában eltöltött órák jelentõs szellemi leterheltséggel járnak, ezért ennek kiegészítésére szolgál az "Aerobic". Olyan
mozgásforma lesz megvalósítva, amivel a
diákok "még a folyosón" is használható eszközökkel (kengurucipõ, pilates labda, szalag gumiszál, gimstick) vonzóvá tett elfoglaltságra lelnek. Programfelelõs: Prokob
Józsefné nevelõtanár.
A második modul a kollégiumi tanárok
szakmai munkájának a fejlesztését szolgálja. Két nevelõtanár részt vesz egy országos
kollégiumi konferencián, ahol a kollégiumi
vezetõk cserélnek véleményt, tapasztalatot,
illetve a program keretein belül az aktuális
jogszabályoknak az egységes értelmezésére is sor kerül. Ezek mellett a nevelõtanárok
is részt vesznek más kollégiumi nevelõkkel
egy diskurzuson, valamint meglátogatnak
Kecskeméten és Székesfehérváron egy diákszállót.
A harmadik modulban a kollégiumi újság létrehozása és megjelentetése szerepelt.
A tervek szerint a kollégiumnak ez lesz az
elsõ és folyamatosan megjelenõ lapja. Az
ESZI-kollégium diáklapja elõreláthatóan
kéthavonta fog megjelenni, megközelítõen
ezer példányban. Mindkét modul programfelelõse Vajda Tibor kollégiumvezetõ.
A pályázat most indult, majd a tanév végén lehet csak az eredményérõl beszámolni, aminek várhatóan az igazi haszonélvezõi, eredményességmutatói a jókedvû és figyelemreméltó munkát végzõ kollégiumi
diákok lesznek.
- Igazgató úr! Köszönöm a részletes tájékoztatást, sok sikert kívánok a program
megvalósításához.
P. Ágnes

Tõzsdejáték, szülõk bevonásával
Pénzügyi oktatási program az ESZI-ben
Figyelem! A paksi Energetikai Szakközépiskola (ESZI) tõzsdejátékra invitálja diákjai szüleit. A verseny februárban indul és
március közepéig tart.
- Meglepõ e hír? Reméljük igen, és bízunk abban, hogy sokakat nemcsak elgondolkodtatásra, hanem cselekvésre is késztet.
- Arról, hogy az iskola milyen elõzmények után indította el e kezdeményezést,
Mittlerné Kövér Éva tanárnõtõl érdeklõdtünk.
- Intézményünk 2008 nyarán 1 millió forintot nyert az Öngondoskodás Alapítvány
és a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett pályázaton, mely a diákok pénzügyi és
gazdasági ismereteinek fejlesztésére irányult. Dél-Dunántúlon rajtunk kívül csak
két pécsi iskolának nyílt lehetõsége, hogy
a Pénzügyi Oktatási Program (POP) elnevezésû kísérleti tantárgy keretében a mindennapok pénzügyi ismereteihez jutassa
tanulóit.
- Hogyan, milyen formában zajlik a tárgy oktatása?
- Szakköri keretek között szeptemberben indult az oktatás, melyre informatika,
elektronika, gépész, környezetvédelem,
közgazdasági és ügyviteli szakmacsopor-

tos diákok jelentkeztek. A gazdaság látszólag bonyolult folyamatait egyszerû,
könnyen érthetõ formában tárjuk a fiatal
generáció elé, megvilágítva az elsõ hallásra nehezen érthetõ gazdasági fogalmakat
és összefüggéseket. A program során megszerzett tudást tanulóink egy életen át
hasznosíthatják, hisz késõbbi pénzügyi
döntéseik sikere múlhat azon, hogy tisztában vannak-e az alapvetõ gazdasági összefüggésekkel.
A pénzügyi szolgáltatások és befektetési lehetõségek köre egyre bõvül, ami új fogalmak megismerését teszik szükségessé.
Ahhoz, hogy valaki a pénzét hatékonyan
fektesse be, kedvezõ hitelt tudjon felvenni,
ismernie kell a piaci szolgáltatások erõs-

Kozmann nem indulna Londonban
Nem számol a 2012-es londoni olimpiával
Kozmann György, az Atomerõmû Sportegyesület kétszeres olimpiai bronzérmese. Az alig 31 éves kenus az InfoRádió
Gólvonal címû mûsorában hangsúlyozta,
hogy 2009-ben még folytatja az edzéseket, de már nem olyan intenzitással, mint
a pekingi olimpia elõtt.
Kozmann György nem titkolta, hogy tavaly õsszel már nem edzett, októberben és
novemberben minden energiáját a "Koló
árnyékában" címû könyv megírása kötötte le. (A versenyzõ Kaszala Claudia sportújságíróval közösen jegyzi a regényt.)
A kenus kiemelte, hogy már korábban
- edzés közben elhunyt párostársával,
Kolonics Györggyel közösen - is úgy tervezték, hogy az augusztusi játékok után
nem folytatják az eddigi erõbedobással,
az elmúlt fél év eseményei pedig egyre
jobban megerõsítették ezt az elhatározást.
Kozmann György egyelõre nem tudja
azt sem, hogy Kiss Tamással szerepel-e az
idei év versenyein. A páros Pekingben
szenzációs teljesítménnyel bronzérmes

lett, a néhány hét alatt összeszokó egység
tagjai kritikus lelkiállapotban készültek
fel az olimpiára. Angyal Zoltán, a magyar
kajak-kenu válogatott távozó szövetségi
kapitánya a döntõ után egy nyilatkozatában hõsnek nevezte Kozmann Györgyöt,
hozzátéve: aki egyelõre semmit nem tud
ígérni azon túl, hogy januártól napi egy
edzésen részt vesz, és elutazik a tavaszi
edzõtáborba is.
A paksi kenus a vele készített interjúban elmondta: bízik benne, hogy a brandenburgi Európa-bajnokságon és a kanadai világbajnokságon még részt vehet.
Kozmann György a pekingi olimpia végéig tartó csaknem másfél hónapot élete legnehezebb idõszakának nevezte. Az általa
adott interjúban beszélt arról is, hogy miért nincs hiányérzete olimpiai szerepléseit tekintve, mennyire nehéz kihozni a sodrából és hogyan mûködött a munkamegosztás Kolonics Györggyel a két világbajnoki címig is eljutott párosban.
prz (A cikk az InfoRádió anyagának
felhasználásával készült.)

ségeit, gyengeségeit, és tisztában kell lennie a cél elérése érdekében hozandó áldozatokkal is. E program segítséget nyújt a
gazdaság, pénz világában való eligazodásban, és éppen ezért az ezzel való ismerkedés nem csak a diákok, hanem szüleik számára is rendkívül hasznos.
- Mit tudhatunk a versenyrõl?
- A verseny tulajdonképpen két kategóriában indul február 16-án, az egyiket a
programban résztvevõ iskolák csoportjai
számára, a másikat egyéni versenyzõknek
hirdették meg. A háromfordulós, játékos
formában zajló versenyben az iskolai csapatok számot adhatnak a POP törzsanyagának elsajátításáról és pénzügyi-gazdasági, valamint tõzsdei ismeretekben való
alapszintû jártasságukról. Mi három csapattal nevezünk a versenyre.
- A selejtezõk folyamán a tesztfeladatok
kitöltése mellett a Budapesti Értéktõzsde
közremûködésével mûködtetett, a tõzsdei
kereskedést egyszerûsített körülmények
közt megismertetõ tõzsdejátékra is sor kerül. Ennek során az Értéktõzsde részvényeivel lehet kereskedni, ahol a játékos
rendelkezésére bocsátott 2 millió forinttal
minél nagyobb eredmény elérése a cél.
Mindezt az alapvetõ részvénykereskedési

stratégiák alkalmazásával kell megoldani.
Úgy adhatunk el és vásárolhatunk részvényeket, hogy nem a saját pénzünkön próbáljuk ki ezeket a tranzakciókat.
- A döntõben a csapatoknak egy esettanulmányt kell megoldaniuk, majd ezeket
a munkákat - rövid prezentáció keretében
- a Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Értéktõzsde és Pénzügyi oktatási program
kidolgozásában részt vett pedagógusokból
álló zsûri elõtt megvédeniük. A védések
értékelésekor nem csupán a logikus,
helytálló érvelés, hanem az elõadás módja, és színvonala is nagy súllyal esik latba.
- És a szülõk, hogyan kapcsolódnak a
versenybe?
- Gyermekeiken keresztül. A tõzsdejáték
egyéni versenyén ugyanis bármely ESZIs diák, de tanár is részt vehet. Ehhez a
www.penziskola.hu honlapon a tõzsdejáték indításánál kell regisztrálni. A játék
február 16-tól március 13-ig tart. Azt gondoljuk, hogy manapság a szülõk számára
sem érdektelen a pénzügyi-gazdasági
világban való kellõ tájékozódás, és erre a
program, illetve a játék során szert tehetnek. Buzdítunk tehát minden szülõt, hogy
próbálja ki gyermekével!
Lovásziné Anna

Látnivalók
Magyarországon
A Vendégváró Útikönyvek sorozat
legvaskosabb, országjárásra ösztönzõ kiadványa immáron 2001
óta a Látnivalók Magyarországon
címet viseli. A miskolci Well-PRess
Kiadó Kft. gondozásában 2008 végén megjelent, méltán népszerû
útikönyv ötödik, teljesen felfrissített több mint hétszáz oldalas kiadása több mint hatvan új településismertetõt, több mint száz új fotót, valamint egy új fejezetet, Magyarország építészeti és természeti
csodáit is tartalmazza.
Az eddig több mint százezer példányban megjelent utazók bibliája - túraközpontokból kiinduló kirándulásokat
ajánlva - bemutatja hazánk közel ezer
településének látnivalóit, különleges
értékeinket, a világörökségektõl a
nemzeti parkokon át egészen a hungarikumokig. A kiadó igazodik a mai
országjárók igényeihez, folyamatosan
aktualizálja és jelentõsen kibõvíti a látni- és tudnivalók körét. Más útikönyvekhez képest bõséggel jelennek meg
a természeti látnivalók, a védett területek, illetve ezek felkereshetõ vonatkozásai. Ezekhez hasonlóan kerülnek
bemutatásra a hungarikumok és világörökségek is. Dicséretes, hogy a
csodaszép kivitelezésû könyv ráirányítja a figyelmet a magyar feltalálók,
tudósok (Jedlik Ányos, Kandó Kálmán,
Bánki Donát, Eötvös Loránd stb.) és a
Nobel-díjasok (Hevesy György, Wigner Jenõ, Gábor Dénes stb.) körére és rövid életútjukra. Nem maradtak ki a sokak által nagy figyelemmel kísért kulináris látni- és ízlelnivalók, a borutak, a fürdõk és fürdõhelyek, a vadászati és sportolási lehetõségek, szabadidõközpontok, régészeti bemutatóhelyek sem. Mindezeket temérdek új, illetve a korábban megszokottól gyakran eltérõ beállítású kép, grafika, montázs és térkép színesíti.
A hangulati elõkészítés részét képezik a fejezetváltásokban szereplõ,
találóan kiválasztott versidézetek. A
tájegységeinket tárgyaló fejezetek
elõtt külön tartalomjegyzék jelenik
meg, jelentõsen megkönnyítve a keresést, a gyors tájékozódást. A kötet zárófejezetében úti tippeket és "hol
szálljunk meg" tájékoztatást kaphatunk, az elérhetõségek friss adataival.
E nívós kötet alkotói mindent megtettek a honismeret, az országjárás
örömében való részesedés ösztönzésére. Most már csak élni kell az ajánlatokkal!
A bõvebb információt igénylõk számára ajánlom a www.vendegvaro.hu
honlap mielõbbi felkeresését.
Sipos László

A sportáguk legjobbjai voltak 2008-ban
A korábbi hagyományoknak megfelelõen, a Tolna Megyei Sportági Szövetségek
Szövetsége szervezésében február 4-én
Szekszárdon ünnepélyes keretek között
köszöntötték a 2008. év legeredményesebb megyei sportolóit. Az elmúlt évi világversenyeken 1-6. helyezést elért versenyzõk mellett díjazták a sportágak legjobb megyei versenyzõit is.
Szekszárdon, a régi vármegyeháza
dísztermében 2009. február 4-én ötvenhat, köztük tizenhárom paksi versenyzõ
vehetett át díjat az elmúlt évi teljesítménye kapcsán. A kitüntetett sportolók között több paksi (Atomerõmû SE, Paksi SE,
Paksi RK, ESZI DSE, Atomerõmû Rádióamatõr Sportklub, Szekszárdi Rádióklub,
valamint a Paksi Demeter Egyesület) versenyzõ vehetett át jutalmat. Az elmúlt évi
eredmények közül kiemelkedik Kozmann
György olimpiai bronzérme és Bor Barna
Eb aranya. A mellékelt fotón az ASE
judósa látható, aki 2006 és 2007 után
2008-ban immáron harmadszor állhatott
fel a dobogó legfelsõ fokára, ami az U23-

dió Klub) és Vajda István (Atomerőmű Rádióamatőr Sportklub)

as Európa-bajnokságok történetében
egyedülálló teljesítmény.
A világversenyeken elért 1-6. helyezésért
díjazott paksi sportolók:
Cselgáncs: Bor Barna (Atomerőmű SE, edzője
Hangyási László)
Kajak-kenu: Kozmann György (Atomerőmű SE,
edzője Ludasi Róbert) és Boros Gergely (Atomerőmű SE, edzője Hűvös Viktor)
Karate: Guzorán Attila (Paksi SE, edzője
Záborszki Zoltán)
Rádióamatőr: Lakatos László (Szekszárdi Rá-

Tolna megye sportágankénti
legjobb paksi versenyzői 2008-ban:
Kosárlabda: Gulyás Róbert (Atomerőmű SE,
edzője Sabáli Balázs)
Röplabda: Leber Nóra (Paksi RK, edzője Poór
József)
Ökölvívás: Balogh Gábor (Paksi SE, edzője Feil
Ádám)
Tájfutás: Feil Adrienn (Paksi SE, edzője Mittler
József)
Tenisz: Klopcsik Diána (Paksi SE, edzője Barta
Attila)
Természetbarát: Jakab Éva és Jakab Albert
(Paksi Demeter Egyesület)
Twirling: Meczker Bettina (ESZI DSE, edzője
Kalmár Lívia)

Szerkesztõségünk nevében gratulálunk a kitüntetett Tolna megyei versenyzõknek és az õket felkészítõ edzõknek,
valamint a sportági vezetõknek.
Sipos László
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A mesteredzõ és
a világbajnok fia Paksra
látogatott
Pálfi Katalin szerkesztő-riporter meghívására január 20-án Paks város vendége volt ifj.
Balzsay Károly, aki a német Universum Box
Promotion színeiben a WBO nagyközépsúlyú világbajnoka. A kiváló sportoló édesapjával, id. Balzsay Károly mesteredzővel
előbb egykori iskoláiba, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolába és a Vak Bottyán Gimnáziumba látogatott. Egy portrébeszélgetés, a
polgármesteri hivatalban tartott köszöntő
és sajtótájékoztató után a két Balzsay látogatást tett a Fehérvári úti bokszteremben is.
Városunk ismét megmutatta, méltán neveznek bennünket a sport igazi fellegvárának,
a két sportember pedig bizonyította: "A becsületes erőfeszítés embert formáló élmény."
Lance Armstrongtól származik a fenti idézet, melyet a Paksi Sportegyesület (PSE)
Ökölvívó-szakosztály internetes honlapján
olvasható. Pakson az ökölvívás az ötvenes
évek elején honosodott meg, majd 1991-re
a PSE a sportág egyik hazai fellegvárává
nőtte ki magát. Id. Balzsay Károly és Feil
Ádám tanítványai elnyerték az országos
csapatbajnoki címet. Erős, Kalocsai,
Ledneczki, Magyar, Rimóczi, Orsós, Bognár
és Petrovics neve országszerte ismerősen
csengett a szorítók környékén. A korosztályos bajnokságokon valóságos éremeső részesei voltak a PSE bunyósai. 2001-ben a
Magyar Ökölvívó Szövetség elismeréssel
nyilatkozott a szakosztályban folyó oktatónevelő munkáról, és támogatásáról biztosította az egyesületet, ezzel is alátámasztva,
hogy a fényes múlt mellett a jövő is kecsegtet eredményekkel.

Az internetes időutazás után visszatérve a
jelenbe, január 20-án egy végtelenül szimpatikus, érett férfi érkezett vissza Paksra,
gyermekkorát meghatározó élményei színhelyére. Ifjabb Balzsay Károly profi ökölvívó
világbajnokot szeretettel fogadták tanárai a
korábbi általános iskolájában, ahol 1994ben végzett. Értékes autogramokért rohamozták a paksi kisdiákok, akik számára az
immáron 29 éves sportember igazi példakép és a suli díszpolgára lett. Ezt követően
Karcsi a Vak Bottyán Gimnáziumban átvehette az iskola Örökös Kiváló Sportolója díját. A városházán Hajdú János polgármester köszöntötte a Testnevelési Egyetemen
tanító mesteredzőt és városunk újabb világbajnokát. Büszkék lehetünk arra, hogy a két
Balzsay örömmel gondol vissza az itt eltöltött eredményekben gazdag évekre. Példát
mutató teljesítményük kihangsúlyozását
egy-egy ajándéktárgy átadásával toldotta
meg Hajdú János. Akik még nem tudnák,
Karcsi Pakson kezdte sportpályafutását,
először a vízi sporttelepen kajakozott, mellesleg kiválóan focizott, majd a Fehérvári úti
boksz-teremben Feil Ádám és Karcsi édesapja, a korábbi szövetségi kapitány volt a
két edzője. Első magyar bajnoki címét
1995-ben a PSE színeiben szerezte ifj.
Balzsay, 2002-ben Európa-bajnoki ezüstérem az amatőrök között, majd profiként
veretlenül immáron húsz győzelmet szerezve január 10-én feljutott a csúcsra.
- Mit üzen az atomerőműben dolgozóknak?
- kérdeztem a hazalátogató fiútól.
- Nagyon sok kedves barátom dolgozik Pakson. Megkereséseikből tudom és érzem,
hogy szeretettel fogadnak és szorítanak nekem. Szeretném ezúton is megköszönni a
korábbi és jelenlegi erőművezetésnek és az
itt dolgozóknak a megannyi bíztatást. Vágyam az, hogy egy későbbi látogatás során
minél többet megismerhessek a primer körről is.
További sikerekben gazdag pályafutást kívánunk mindkét Balzsaynak!
Sipos László
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Edzõ- és játékoscsere a kosarasoknál
Jelentõs változások történtek januárban az
Atomerõmû SE férfi-kosárlabdacsapatánál.
A négy egymást követõ vereség - a Dombóvár ellen itthon, Kaposvár és Nyíregyháza
ellen idegenben és a Pécs ellen itthon - közül az utolsó, Pécs elleni szégyenteljes 4984-re végzõdött
mérkõzés után
Sabáli Balázs vezetõedzõ benyújtotta lemondását,
amit a klubvezetés elfogadott. Elõször még felvetõdött, hogy az
utánpótlás-nevelésben foglalkoztatná tovább az
egyesület a fiatal szakembert, azonban végül úgy döntöttek a felek, hogy inkább
máshol folytatja a volt vezetõedzõ. Sabáli
Balázs már lehiggadva, jó pár nappal a történtek után elmondta, szerinte mentális
visszaesés, ami a vereségsorozathoz vezetett. Továbbra sem hisz a különbözõ összeesküvés-elméletekben, nem találkozott arra utaló jelekkel. Ami a Pécs ellen történt,
az érthetetlen, ilyenben még nem volt része, és nagy tanulság volt számára. A lemondása hírére egyébként korábbi klubja,
a Körmend megkereste, és felajánlotta neki a vezetõedzõi posztot, de nem fogadta el.
Az ASE vezetése azonnal felvette a kapcsolatot a lehetséges vezetõedzõ-jelöltekkel, többek között német, amerikai és Magyarországon dolgozó szakemberekkel.
Az utódlást nem sikerült egyik napról a
másikra megoldani, ezért a Debrecen ellen a másodedzõ, Schmidt Béla dirigálta
a csapatot. Az Albacomp elleni rangadó
elõtt jót tett a kedélyeknek a 94-60-ra
megnyert találkozó.
A székesfehérvári mérkõzés elõtt két
nappal jelentették be, hogy a montenegrói születésû Dzunics Braniszlav lett
Sabáli Balázs utóda. Dzunics Braniszlav

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány a sport, a sportolás, az egészséges
életmód népszerûsítését és támogatását
tartja tevékenysége céljának. A mindenkori naptári évet megelõzõen a résztvevõ
társaságok sportkoordinátorai és a sportági bizottságok elnökei részvételével
sportértekezletet tartanak. Ezt az eseményt 2008. december 11-én az Elmû
sporttelepén tartották.
Kiértékelték az év sporteseményeit, beszámoltak a vezetõtestületben történt változásokról, aktualizálták az alapszabály
megfelelõ pontjait. Elfogadták a sporttalálkozók ütemezését, helyszíneit és rendezõit. A vízitalálkozó színvonalas megrendezéséhez új, egységes hajóparkot kapott az ágazat, melyet Szegeden tárolnak.
Megnehezült a rendezõk dolga, mert
a résztvevõk száma majdnem megduplázódott (~40). Több futammal, elõdöntõkkel kell számolni. Az ágazatot alkotó
nagyvállalatok részben több kisebb céggé alakultak, mások megmaradtak -

1964. május 30-án született a montenegrói Barban, nõs, felesége horvát származású, és egy 15 éves leánygyermek édesapja. 1992-ben került Magyarországra,
Zalaegerszegen 5 évig játszott, majd
Szombathelyre költözött, ahol 3 évet húzott le. A vasi megyeszékhely után Somogyország, Kaposvár következett, a KKKban 5 évet töltött játékosként. Magyar bajnok a ZTE-vel és a Kaposvárral, illetve
Magyar Kupa-gyõztes a Kaposvárral,
ezenkívül ötszörös bajnoki ezüstérmes.
Negyedik éve edzõsködik, két évig Kaposváron, egy évig pedig Dombóváron dirigálta a csapatot. Az ASE-val kötött szerzõdése a bajnokság végéig szól, közös megegyezéssel hosszabbítható.
Az új szakvezetõnek mindössze két
napja volt az Albacomp ellen felkészíteni
a csapatot, amely a sérült Gulyás, Medve
és Nichols nélkül a jelenleg legjobb formában lévõ magyar csapa ellen 91-78-as
vereséget szenvedett. A hazai debütálás
a Gesztenyés úton a szolnoki Olaj ellen jól
sikerült. Az ASE játékosai közül mindenki meggyógyult, és pályára lépett a Darris Nichols helyére érkezett új szerzemény, Michael English. Az új karmester
a tavalyi szezonban Dombóváron szerepelt, ahol mérkõzésenként 17 pontot szerzett, és átlagban tíz gólpasszt adott. A 195
cm magas amerikai irányító legutóbb a
spanyol második ligás Caceres 2016 CB
gárdájában játszott. A szívósan küzdõ
vendégek az elsõ félidõben még jól tartották magukat, a végén azonban már csak
az volt a kérdés, mekkora különbséggel
nyer az ASE. A meccs hõse volt a hét tripla találatot szerzõ Kiss Zsolt.
ASE - Szolnoki Olaj 85-69 . A legjobb
dobók: Charles Gosa 24/12, Kiss Zsolt
23/21, Ashante Johnson 12/6, Nicholas
Williams 10 pont.
A következõ bajnoki mérkõzés: február 11. ASE - Univer Kecskemét.
Kovács

Ágazati sportértekezlet
egyenlõtlen a létszámképviselet, az eddigi csapatverseny már értelmét veszti.
Bonyolódik az értékelés is, mert néhány
sportágban csak több társaság tud kiállítani egy ütõképes csapatot. Vándorser-

leget alapítanak a legaktívabban sportoló társaság számára. Új sportágak felvételét is kilátásba helyezték, ha színvonalas ágazati találkozókat rendeznek az
adott sportágban - erre a kosárlabdázók

és a fallabda szerelmesei esélyesek. Elfogadták a 2008. évi pénzügyi beszámolót és kiválasztották a változatok közül a
2009. évi költségvetés tervezetét. Bemutatták az alapítvány logóterveit, kiválasztásra került a fõ motívum, de további változatok kidolgozását kérték az egybegyûltek.
Bõvebben a www.vitsport.hu honlapon.

2009. évi versenynaptár

*Az elõdöntõk május 15. - június 15. között rendezendõk.

Találkozó sorszáma

Sportág

Rendezõ

Helyszín

Hét

Idõpont

26.
40.
59.
27.
24.

SÍ
SAKK
TERMÉSZETBARÁT
HORGÁSZ
TENISZ

Tale (Szlovákia)
Paks
Vác

február 4-8.

Pécs

6-7.
19.
26.
30-31.
32.

augusztus 13-15.

31.
38.
27.

VÍZI (kajak-kenu)
VITORLÁS
KISPÁLYÁS
LABDARÚGÁS*
TEKE
ASZTALITENISZ

Mátrai Erõmû Zrt.
Paksi Atomerõmû Zrt.
Mavir Zrt.
Bakonyi Erõmû Zrt.
E. ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.
Démász Zrt.
MVM Zrt.
Vértesi Erõmû Zrt.

Szeged
Balatonfüred
Siófok

34-35.
36-38.
39.

szeptember 17-20.
szeptember 11-13.

Tata
Gyõr

40-44.
42.

20.
20.

Rókák
a parkban
Február elején
az irodaépület
előtti parkban
két rókával is
találkozhattak
a szerencsésebbek, ám
fotózni csak
az egyik hagyta magát,
majd beszaladtak az
üzemi területre a KKÁT
irányába.

Helyesbítés
Az Atomerőmű újság januári számában megjelent "Túrák, kirándulások 2009-ben" című írásban megjelent időpontok változtak:
Március 21. Bakancsos Atom Kupa Július 3-5. VOTT Vác
WP

Budapesti Erõmû Zrt.
E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.

július 3-5.

október

„Pekingi visszapillantás”
"Pekingi visszapillantás" címmel nyílt meg
fotókiállítás január 12-én Pakson, a Városi
Mûvelõdési Központ nagykiállítójában. A
fotókiállítás az olimpiai nyári játékok
legszebb és legizgalmasabb pillanatait mutatja be. A felvételeket a Thomson Reuters
ügynökség világszerte ismert fotóriporterei
készítették. A kiállítást Juhász Sándor, az
Atomerõmû Sportegyesület ügyvezetõ igazgatója nyitotta meg. A kiállítás megnyitója

után került sor a színházteremben "Paksiak pekingi pillanatai" címû beszélgetésre.
Vendégek voltak: Bor Barna, Boros Gergõ,
Braun Ákos, Dejczõ Balázs, Hangyási László, Kovács Antal, Kovács Ferenc, Kozmann
György, Magyar Zoltán, Treszl Gábor. A
beszélgetést vezették: Dallos Tibor és Korpás Gábor. A népes érdeklõdõ közönség
bepillantást nyerhetett a pekingi olimpián
részt vettek élményeibõl.
Wollner Pál

