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A biztonságtudatos munkavégzés érdekében
Időszakos központi oktatások

Kitüntetések a nukleáris energetika
szakembereinek

fotó: Kövi Gergő

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából számos szakember példamutató
munkáját ismerték el rangos állami kitüntetéssel. Az idei évben több, a Paksi
Atomerőműhöz köthető, a nukleáris energetika területén tevékenykedő szakember is részesült elismerésben.

fotó: TLK Archív

Dr. Gadó János

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számos biztonságnövelő intézkedést
hajtott végre, amelyek eredményességét a nemzetközi vizsgálatok is
visszaigazolták. A biztonsági és üzemeltetési szint megtartása érdekében
a Paksi Atomerőműben ezen túlmenően is törekednek a biztonságtudatos munkavégzésre. Többek között
évenkénti központi oktatásokat tartanak. Immár hagyományosan idén
is márciusban kezdődtek azok az
időszakos oktatások, amelyek a munka- és tűzvédelem, a balesetelhárítás,
a sugárvédelem és a rendészet területét érintik.
Az előadások kétféle bontásban, vezető és műszaki beosztású munkavállalókra, valamint adminisztratív állományú munkavállalókra szabottan
hangzottak el.
Az egyes szakterületekhez tartozó
előadásokat Lukács Tamás tűzvédelmi mérnök (Munka- és Tűzvédelmi
Osztály/MTVO), Hajnády György
munkavédelmi főelőadó (MTVO),
Herman Attila szervező-tervező mérnök (Balesetelhárítás), Bajári Miklós sugárvédelmi mérnök (Dozimetriai Osztály) és Béda Gábor szakértő
(Rendészeti Osztály) tartották.
A tűzvédelmi előadás az atomerőmű 2013. évi tűzvédelmi helyzetének
ismertetését, a tűzjelzések, tűz jellegű
események elemzését, a tűzvédelmi
ellenőrzések tapasztalatainak bemutatását és egy külföldi atomerőmű
tűzesetével kapcsolatos tanulságok
levonását ölelte fel. Tűzvédelmi szempontból kedvező év volt a tavalyi, mivel nem történt tűzeset. A téves tűz-

jelzések alapvető okaként egyrészt a
munkavégzés (hegesztés, köszörülés)
alkalmával, másrészt az irodák melletti konyhákban használatos hőfejlesztő
eszközök (mikrosütő, kenyérpirító stb.)
használata során keletkező füst nevezhető meg. A tűzvédelmi ellenőrzések
tapasztalatainak fényképes ismertetéséből kiderült, hogy fokozottabb odafigyelés szükséges a tűzvédelmi, illetve
tűzoltó eszközök (például tűzcsapok,
kézi oltókészülékek) láthatósága vagy
megközelíthetősége, a közlekedési,
illetve menekülő útvonalak, és vészkijáratként is szolgáló ajtók használhatósága, a tűzveszélyes vagy éghető
anyagok tárolása és a dohányzással
kapcsolatos szabályok betartása terén.
A nemzetközi tapasztalatok hasznosítása jegyében, a kanadai pickeringi atomerőmű kenőolaj-tisztító
rendszerének tűzesetével kapcsolatos
tanulságokat levonva, az MTVO szakemberei átvizsgálják, módosítják a
Paksi Atomerőmű tűzvédelmi szabályzatában a veszélyeztetett területre
lépők jogosultságát és a légzésvédők
meghatározását.
A munkavédelmi előadás a meglévő munkavédelmi ismeretek felújítását és kiegészítését, a munkabalesetek és munkavédelmi ellenőrzések
tanulságainak ismertetését, valamint a
munkaterületek ellenőrzési tapasztalatainak bemutatását s aktuális kérdések
megválaszolását foglalta magába.
Figyelemfelhívás hangzott el a balesetek közvetlen és közvetett költségei
kapcsán. A közvetlen költségek a táppénz és az orvosi kezelés.
folytatás a következő oldalon

Dr. Járosi Márton

Kováts Balázs

A legmagasabb állami kitüntetés, a
Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta dr. Gadó János, az MTA
doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója.
A szakember a Paksi Atomerőmű érdekében végzett kiemelkedő színvonalú
tevékenységéért, valamint a Budapesti
Kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek
visszaszállítása során folytatott eredményes munkájának elismeréseként kapta
a díjat.
Dr. Járosi Márton, az Energiapolitika
2000 Társulat elnöke a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette
át a magyar energiapolitika alakításában
végzett kiemelkedő szakmai tevékenysé-

Bana János

gének elismeréseként.
Kováts Balázs gépészmérnököt,
atomerőműves szakmér
nököt, címzetes egyetemi docenst a Magyar Érdemrend tiszti
keresztjével tüntették
ki egyedülálló szakmai tevékenysége,
a társadalom javát szolgáló és a fiatal
tehetségek támogatása érdekében
végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
Magyarország honvédelmi minisztere, Hende Csaba emlékplakettet
adományozott Bana Jánosnak, a Paksi
Atomerőmű balesetelhárítási osztályvezetőjének a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájáért.

Üzemi Tanács

Majális

ASE Sporttelep
2014. Május 1.

főzőverseny
Benke Laci
Bácsival
jelentkezz Te is!

Tűzvirág
Táncegyüttes,
amely a legújabb sport- és
produkcióját kézműves
mutatja be programok
az egész
este családnak
sztár-fellépő

Gyere el és hozd a családodat,
barátokat, ismerőseidet is!
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Folytatás az 1. oldalról

A biztonságtudatos munkavégzés érdekében
Időszakos központi oktatások
A közvetett és rejtett költségek közé tartozik a sérült kiesett munkaideje, a keresőképesség csökkenése, a sérült családjának
pénzügyi kiesése, a munkatársak kiesett
munkaideje, a munkaeszközben keletkező kár, a megsérült berendezés miatti
időveszteség, a termeléskiesés, a kiesett
munkaerő miatt kifizetett túlóra, a helyettesítésként alkalmazott munkaerő képzési
költsége és egyéb költségek.
A munkavédelmi ellenőrzések, területbejárások tapasztalatait – a tűzvédelemhez hasonlóan – számos vetített
fényképpel, videobejátszással illusztrálta
az előadó. Hangsúlyozta, hogy az adott terület gazdájának és a helyszínen munkát
végzőknek ugyanúgy észre kell venniük a
szabálytalanságokat, mint az MTVO szakembereinek, és haladéktalanul gondoskodniuk kell a rend helyreállításáról.
Az adminisztratív állományú munkavállalók oktatásán külön témakörként
szerepelt a számítógépes munkahelyek ergonómiája, munkabiztonsága, azaz hogy a
lehetőségekhez képest megfelelően berendezett környezetet alakítsunk ki. Fontos a
megvilágítás erőssége, iránya, a monitor
és a billentyűzet elhelyezése, a képernyőkontraszt beállítása, a tükröződés megszüntetése. Az elhelyezésnél a fő szempont, hogy a legpihentetőbb pozícióban
tartsuk a fejet, nem ideális, ha nagy szöget
zár be a monitor és a billentyűzet. Az új
fejlesztésű monitorok esetén szerencsére
már kis távolságban sem mérhető káros
sugárzás, és vibrálás sem észlelhető.
A balesetelhárítási előadás egy veszélyhelyzet során szükséges tennivalók
logikai folyamatát (riasztás és tájékoztatás, menekülési útvonalak meghatározása,
védőintézkedések bevezetése, gyülekezés,

létszámellenőrzés, kimenekítés, mentesítés) követte végig.
Fontos változás az új gyülekezési koncepció. Eszerint 19 központi gyülekezési
hely van az üzemi területen. Ezek jelölésére új táblák kerülnek ki az épületekre
és azokon belül is. Új eleme volt az előadásnak, hogy a kimenekítési folyamat
ismertetése nem fejeződött be a terület
elhagyásával, hanem a környékbeli települések (vasúti és közúti) fogadóállomásairól
is hallhattak a munkatársak.
A sugárvédelmi előadás már a címével is a sugárvédelmi szabályok betartásának fontosságát közvetítette. A különböző dózisértékek és a kiadott doziméterek
sokéves statisztikáinak áttekintését követően az előadó az aktuális tapasztalatokról
szólt, ugyancsak fényképekkel szemléltetve az elmondottakat. A várható változások
tekintetében kiemelte egyebek mellett az
új sugárkapuk telepítését, valamint az új
cipővédők bevezetését (ez utóbbira a csúszásmentesítés miatt van szükség).
A rendészeti előadás súlyponti részét
az atomtörvény új rendelkezése nyomán
ez év január 1-jétől bevezetett alkohol- és
drogmegelőzési program, a kapcsolódó
új szabályozás és az ennek alapján történő, a kábítószermentes állapot ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók jelentették.
Ismertetés hangzott el a 190/2011. (IX.
19.) Korm. rendelettel összefüggő fizikai
védelmi fejlesztésekről, az egyéb aktualitásokról, egyes rendészeti mutatókról és a
hatósági előírások teljesítéséről. Az aktuális változások tekintetében szó esett még a
behajtási engedély igénylési szabályainak,
valamint a belépési engedélyhez kötődő
adatfelvételi lap módosulásáról.

Prancz Zoltán

Biztonságos termelés mellett újabb
blokk üzemidejének
meghosszabbítása a cél
Paks, 2014. április 2. – Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. európai szinten is kiemelkedő biztonságos üzemelés mellett, számottevő termelési eredmén�nyel zárta a tavalyi évet, az idén pedig újabb blokk kaphatja meg az üzemidő-hosszabbítási engedélyt. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megtartotta
éves rendes közgyűlését, amelyen a társaság a 2013. évi üzleti évének lezárásán túlmenően elfogadták az atomerőmű 2013. évi üzleti jelentését és
beszámolóját, valamint a társaság 2014. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját.
Az MVM Csoporthoz tartozó Paksi Atomerőmű történetének egyik legjobb
termelési eredményével zárt. A 2013. évben megtermelt 15 370 GWh-val –
amellyel az atomerőmű messze a legmeghatározóbb villamosenergia-termelő egység Magyarországon – a hazai termelés 50,7 százalékát, míg a felhasználás 36,4 százalékát biztosították Paksról. Az atomerőmű eddigi működése
során már több mint 400 TWh villamos energiát termelt, amely a hazai lakosság 35 évnyi fogyasztásával egyenértékű.
Az idei év legfontosabb feladata a 2. blokk üzemidő-hosszabbításához
szükséges engedélyek megszerzése lesz. Az engedélykérelmet tavaly novemberben juttatták el az Országos Atomenergia Hivatalhoz, amely várhatóan már a nyáron dönt a blokk üzemeltetésének további húsz évvel
történő meghosszabbításáról, emellett pedig folytatódik a 3. és 4. blokk felkészítése is a további biztonságos működtetéshez. A működő blokkok biztonságos továbbüzemeltetése rendkívül költséghatékony beruházás, ennyi
pénzből egyetlen más megoldással sem lehetne 2000 MW termelő kapacitást létesíteni, és húsz évre szavatolni a megfizethető és szén-dioxid-kibocsátás-mentes villamosenergia-termelést. A paksi blokkok évente 2 millió
ember oxigénszükségletét, vagyis a magyar erdők éves oxigéntermelését
takarítják meg.
Idén az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos teendők mellett folytatódik a két évvel ezelőtti európai szintű Célzott Biztonsági Felülvizsgálat javaslataiból adódó feladatok időarányos végrehajtása. A Paksi Atomerőmű
minden fejlesztést saját forrásokból finanszíroz, beleértve a biztonságnövelő beruházásokat és az üzemidő-hosszabbítást.
Azt, hogy az országban a Paksi Atomerőmű termeli legolcsóbban a villamos energiát és mindemellett az energia-ellátásbiztonság egyik alapköve, a
lakossági fogyasztók is elismerik, ezt közvélemény-kutatások erősítik meg.
A biztonságos üzemeltetésnek, a gazdaságos termelésnek és az üvegházhatású gázok kibocsátásától mentes működésnek is köszönhetően a magyar
lakosság több mint háromnegyede támogatja, hogy hazánk atomenergia
segítségével gondoskodik a villamosenergia-ellátásról. A Paksi Atomerőmű
környezetében élők körében még inkább kiugró a bizalom magas aránya
az atomerőmű iránt, az itt élők 95 százaléka támogatja annak működését.

Az MVM tervezhető jövőképet biztosít az oroszlányi térség számára
Az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. közgyűlése határozott a Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőműve
továbbműködtetéséről és az 5,2 milliárd forintos jegyzett tőkéjű MVM
Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. projekttársaság megalapításáról, jelentették be a Vértesi Erőműben.
Az MVM Zrt. közgyűlésén a tulajdonosok felhatalmazást adtak az MVM
Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. projekttársaság létrehozására, így az új
társaság megnyugtatóan rendezheti
az oroszlányi térség távhő-ellátását,
és az ott dolgozók sorsát. A telephely
továbbfejlesztésének szükségességét
megerősíti a hazai energiatermelők kapacitásának csökkenő tendenciája.
„A Vértesi Erőmű Oroszlányi Erőműve és az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. jövőképe biztosítja, hogy

a Nemzeti Energiastratégia által megszabott irány szerint a térségben a
megújuló energián alapuló termelés
egyik fő bázisa jöhessen létre”, hangsúlyozta Németh Lászlóné, nemzeti
fejlesztési miniszter.
Az ötmilliárd-kétszázmillió forintos jegyzett tőkével létrehozott MVM
Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. feladata a Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi
telephelyének új, energetikai célú, innovatív jellegű továbbhasznosítása,
amely szakmailag megalapozott, a
térség szociálpolitikai helyzete miatt
társadalmilag elvárt. Mindez a Vértesi
Erőműben, illetve a térségben meglévő
képzett humán erőforrás és a több évtizedes iparági tevékenység, az elmélyült
szaktudás és szakma kultúra, valamint
a meglévő technológiai infrastruktúra
alapjaira épül.

„A korábban felelőtlen módon
megkötött áramvásárlási szerződések
miatt a kormányváltás után csődvédelemmel kellett szembenéznie a társaságnak. Így megakadályoztuk a bánya 2010 év végi bezárását, hiszen az
új kormányzat és az MVM új vezetése
konszolidálni tudta a társaság helyzetét. A Vértesi Erőműnél azóta felelős
vagyongazdálkodás folyik, ennek köszönhetően nem csak az itt dolgozók
állását sikerült megőrizni, hanem egy
a térség életét meghatározó jövőképet
is fel tudtunk vázolni. Az új erőműfejlesztő társaság létrehozása, a lakosság
érdekeinek megfelelően, megoldást
nyújt a térség távhő-ellátásával kapcsolatban is”, mondta Czunyiné Bertalan Judit, a térség FIDESZ-KDNP-s
országgyűlési képviselője.

A Vértesi Erőmű ZRt. a jelenleg érvényes, az Európai Bizottság elvárásaival harmonizált reorganizációs terve
mentén folytatja működését, amelynek
keretében 2018-ig fokozatosan vezeti
ki a kitermelését és kezdi meg a Márkushegyi Bánya rekultivációját. Modern technológiai fejlesztések szükségesek, hogy biztosítva legyen az erőmű
hosszú távú, piaci működtetése.
Az MVM Zrt. a Vértesi Erőmű csődvédelme óta kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a 60 éves tevékenység
továbbélését biztosítani lehessen. Az
MVM tizennyolc különböző lehetőséget vizsgált az optimális megoldás
megtalálására, ennek alapján döntött
a közgyűlés, hogy létrehozza az MVM
Oroszlányi Erőmű Fejlesztő Zrt.-t. Az
új társaság feladata a további lépések
mielőbbi meghatározása.
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Az évente megrendezésre kerülő, hagyományos Szállítói Napon adták az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kiemelt
Szállítója díjat az MVM OVIT Zrt.
részére.
Az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt., mint az MVM Csoport
tagja, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
egyik legfontosabb stratégiai partnere,
amely éves szinten legnagyobb teljesítési értékkel rendelkezik. Tevékenysége
több szállal kapcsolódik a Paksi Atomerőmű működéséhez. Az MVM OVIT
Zrt. együttműködési keretszerződések
alapján végez nagy volumenű és nagy
értékű gépész, villamos és építészeti karbantartási munkákat, hegesztési,
illetve forgácsolási tevékenységet, valamint nem technológiai épületekhez
kapcsolódó szakipari munkát, továbbá emelőgép-vizsgálatot és -javítást.
Az MVM OVIT Zrt. a megrendelői
követelmények, elvárások teljesítése érdekében kiváló szakértelmet és eszközparkot biztosít.
A március 14-i rendezvényen a kitüntetett cég vezérigazgatója, Gopcsa
Péter mondott köszönetet az elisme-

fotó: Bodajki Ákos

Az OVIT a Paksi Atomerőmű kiemelt szállítója

résért, majd a Paksi Atomerőmű és az
OVIT együttműködéséről beszélt.
– Az MVM OVIT Zrt. tevékenysége
mind a megrendelő Paksi Atomerőmű,
mind maga a szállító szempontjából
nézve is jelentős. Nagy megtiszteltetés
éppen ezért számukra egy ilyen díjat
megkapni, és azok körébe tartozni, akik
az elmúlt 15 évben részesültek ugyanebben az elismerésben. A Paksi Atomerőmű a beszállítók életében, tevékenységében fontos szerepet tölt be, hiszen

Tehetséggondozásért
kapott díjat az ESZI tanára
MOL Tehetséggondozásért Díjat vehetett át március 12-én,
Budapesten nyolc példamutató munkát végző pedagógus a
Művészetek Palotája Üvegtermében. A díjakat többek között
Ferencz I. Szabolcs, a MOL Csoport társasági kapcsolatokért
felelős ügyvezető igazgatója, az alapítvány kurátora,
valamint Ónodi Eszter színművésznő, az Új Európa
Alapítvány jószolgálati nagykövete adta át. A 2013. évi
MOL Tehetséggondozásért Díjat olyan kiváló tanár is
átvehette, mint Nagy Gábor paksi testnevelő tanár és
kosárlabdaedző.
A paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
testnevelő tanára és az Atomerőmű Sportegyesület
férfi-kosárlabdaszakosztályának junior edzője. 1981ben kezdett edzősködni a TF-en, majd a KSI-ben és a
Tungsramban folytatta juniorok és kadettek mellett,
1989–91 között az ifjúsági válogatott másodedzője volt.
1991-ben az év utánpótlásedzője címet kapta. 1992-ig
csapata kétszer nyert országos bajnokságot, ill. kupát.
Ő fedezte fel és hívta meg a válogatottba Dávid Kornélt,
aki később a legismertebb magyar kosárlabdázó lett, és
az NBA-ban szerepelt. 1994-ben kidolgozott egy „Labdavarázs” nevű kosárlabda-sportprogramot a 8–12
éves korosztály számára, amit 1997–2010 között szabadidős mozgásfejlesztő programmá alakított át. Ezen
több mint 1400 kisgyerek vett részt eddig. Az elmúlt 32
év alatt sok-sok gyerekkel szerettette meg a sportot és
a kosárlabdát, munkája és eredményei a tömegsport és
versenysport terén is kiemelkedőek.
700 jelölt közül választotta ki a kuratórium azt a
négy tanárt és négy edzőt, akik önzetlen munkájukért
átvehették az elismerést.
OrbánO

a magyar energiatermelés legfontosabb,
legnagyobb pillére – hangsúlyozta a
vezérigazgató. Az is világos számunkra
– tette hozzá –, hogy Magyarországon
kevés ilyen minőségi vevő van, mint a
Paksi Atomerőmű, akinek ilyen követelményrendszere van, értve ezt mind
a szolgáltatási, mind az áruszállítási
folyamatok egészére. A támasztott követelményeket és az előírt minőséget
minden szállítónak biztosítania kell, aki
ezen a területen tevékenységet akar végezni. Ezt követően az MVM OVIT Zrt.
tevékenységét és eredményeit foglalta
össze röviden Gopcsa Péter.
Cégük 2008 óta jelentős szereplője
a Paksi Atomerőmű beszállítói piacának, bár már 65 éves múltra tekintenek
vissza az energiaszektorban. Kiemelkedőnek tartja, hogy ebben az elmúlt hat
évben sikerült eljutniuk oda, hogy díjjal ismerje el tevékenységüket az általuk
legigényesebbnek tartott magyarországi
vevő. A tényadatokra áttérve elmondta,
hogy a 2013. évben 50 Mrd Ft-ot meghaladó árbevételükből 14 Mrd Ft-ot, a
bevétel kb. 25–30 %-át a Paksi Atomerőmű megrendelései tették ki. Ezt szá-

mottevőnek tartják, és hozzátette azt
is, hogy szigorúan üzleti alapokra helyezett, korrekt, példás együttműködés
jellemzi a két cég kapcsolatát. A jövőre
nézve azt ígérte, az OVIT hasonló magatartással és elkötelezettséggel fog tevékenykedni, hogy eleget tudjon tenni
az MVM Csoport, illetve az Paksi Atomerőmű igényeinek, mert cégcsoporton
belüli társaságként ezt tekintik a legfontosabb feladatuknak. Szaktudásuk,
rátermettségük és elkötelezettségük
bizonyításával a Paks II. bővítésében is
szeretnének komoly szerepet betölteni.
Végül beszédét zárva megemlítette,
az MVM stratégiájához illeszkedően
arra készülnek, hogy bizonyos technológiai szegmensekben vezető szerepre
tegyenek szert, elsősorban a villamos,
az irányítástechnikai és a gépész szakterületekre koncentrálva. Tervezik a Paks
II. Klaszter szervezését is, amelynek révén a különböző szakembereket, szállító cégeket össze tudják fogni a közös cél
megvalósítása érdekében, hogy megfelelő kapacitás álljon rendelkezésre az
atomerőmű bővítéséhez.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Az MVM az új középtávú stratégiájában célul tűzte ki
a nemzeti vagyon gyarapítását az energetikában
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közgyűlése
március 12-i ülésén elfogadta az MVM Csoport új
középtávú stratégiáját, amelynek legfőbb célja,
hogy támogassa a nemzeti energiapolitikai célok
megvalósulását, kiemelten a nukleáris erőművi kapacitás fenntartását, valamint a nemzeti vagyon
gyarapítását és az ellátásbiztonság növelését az
energetikában. A társaság közgyűlése hozzájárult
az RWE Csoport FŐGÁZ-részvényeinek megvásárlásához szükséges tulajdonosi kölcsön felvételéhez,
illetve határozott a Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi
Erőműve jövőképéről, az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. projekttársaság megalapításáról.
„Az MVM Csoport, mint nemzeti tulajdonú, regionális szinten is meghatározó, vertikálisan integrált
energetikai vállalkozás küldetésének tekinti a Nemzeti Energiastratégiával összhangban álló energiapolitikai célok megvalósítását, illetve további
gazdaságpolitikai célok támogatását, különös tekintettel a hazai energiarendszer stabilitásának
megőrzésére és kapacitásának fenntartására. Ezzel
az MVM Csoport célja az ellátásbiztonság növelése és az energiafüggőség csökkentése, a nemzeti
vagyon gyarapítása az energetikában, az energiatermelés és -szolgáltatás fenntartható fejlesztése,
valamint a további növekedés a hitelképesség megőrzése mellett,” mondta Baji Csaba, az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Az MVM közgyűlése által elfogadott új középtávú stratégia kiemelt eleme a nemzetközileg elismert, jelenleg is magas szintű nukleáris biztonság
fenntartása és további fejlesztése mellett a Paksi
Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjának folytatása, a teljesítménynövelés újabb lehetőségeinek vizsgálata, valamint az új atomerőművi
blokkok létesítési feltételeinek megteremtése és a
beruházás megvalósítása.

A hazai termelői kapacitás-fenntartás mellett az
új középtávú stratégia a Társaságcsoport új üzletágai közötti további szinergiák kiépítését és az üzleti portfólió optimalizálását tűzte ki célul. Emellett
fontos cél a gazdálkodási tudatosság fenntartása és
a megfelelő humán erőforrás biztosítása.
A 2013-ban megvásárolt Magyar Földgáztároló
Zrt. és Magyar Földgázkereskedő Zrt. tovább szélesítette az MVM működési körét, ezzel a cégcsoport
még meghatározóbb szerepet tölt be Magyarország ellátásbiztonsága terén. Az idén záruló FŐGÁZ
tranzakcióval és a nemrég bejelentett lehetséges
további akvizícióknak köszönhetően az MVM hamarosan megjelenik az egyetemes szolgáltatók
piacán is, ezzel közvetlenül garantálhatja a lakosság
biztonságos, megfizethető árú energiaellátását.
A stratégia megkülönböztetett figyelmet fordít az energiahatékonyság javítására is, továbbá
kiemelt célként jelenik meg az intelligens energiahálózatok kiépítése, a regionális infrastruktúra platform kialakítása, illetve a forrásdiverzifikációhoz
szükséges további határkeresztező kapacitások
létesítése. A stratégia a megújuló energiatermelés
piaci részesedésének növelését is célul tűzte ki.
A társaságcsoport meghatározó piaci szereplővé kíván válni a távközlésben is.
Az oroszlányi térség biztonságos távhő-ellátása, ezen belül kiemelten a lakosság érdekeinek
szem előtt tartásával a közgyűlés döntött az MVM
Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. projekttársaság létrehozásáról.
Az MVM Közgyűlése határozott arról is, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint legnagyobb
tulajdonos 41 milliárd forint tulajdonosi kölcsönt
nyújt az RWE Csoport FŐGÁZ-részvényeinek megvásárlásáról szóló megállapodás finanszírozásához.
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A tudósítói munka értéke, elismerése

fotók: Bodajki Ákos

A Magyar Sajtó Napja alkalmából már két díjat adtak át a Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. által közösen szervezett, több mint
húszéves hagyománnyal rendelkező ünnepségen.
Az Urántoll díjat Dékány Lóránt, a Magyar Nemzet
újságírója, míg az első alkalommal adományozott
Atomtoll olvasói díjat Orbán Ottilia, az Atomerőmű
újság szerzője vehette át a március 13-i rendezvényen.
A Paksi Atomerőmű által 1992-ben alapított Urántoll díjat évente egy alkalommal
ítélik oda egy, az atomenergia békés célú alkalmazásáról, hazánk egyetlen atomerőművének fejleményeiről
rendszeresen, hitelesen és
kimagasló színvonalon publikáló személynek. Idén
Dékány Lóránt, a Magyar
Nemzet újságírója, a lap
energetikai mellékletének szerkesztője vehette át a díjat.
A szakújságíró 2006-ban, gyakornokként csatlakozott az
országos napilaphoz, majd diplomájának megszerzése
után, 2007-től már a szerkesztőség teljes jogú tagjaként
folytatta pályafutását ugyanott. Munkája során egyre
többször foglalkozott energetikai témájú anyagokkal, és
idővel az ország egyik legfelkészültebb szakújságírójává vált. Írásai tényszerűen, közérthetően, az események
hátterét is megvilágítva tájékoztatják a közvéleményt az
energiaipar legfontosabb híreiről, ideértve az atomerőművel kapcsolatos fejleményeket is.
– A Magyar Nemzet újságírójaként milyen élményekkel, benyomásokkal kezdte pályáját?
– Meghatározó élmény, amikor egy fiatal újságíró a
metrón azt veszi észre, hogy az általa előző nap megírt
cikket olvassa éppen a mellette ülő utas. Azonban hamar
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az energetikával foglalkozó újságírók ezt viszonylag ritkán élik át, mert ez
egy olyan téma, amelyet bonyolultsága miatt a legtöbbször csak átlapoznak. Így már a pályafutásom kezdetén
kiderült, hogy az energetikára különösen igaz az a tétel,
miszerint az olvasókhoz a lehető legközelebb kell vinni a
témát, hogy az érdekessé váljon.
– Miként került kapcsolatba az atomenergia témájával, mi irányította efelé?
– Hamar a mély vízbe kerültem, mert kezdő újságíróként az energetika területét kaptam a lapnál, így a nukleáris erőművek is már az elejétől fogva terítéken voltak.
Addig teljesen kívülállóként körülbelül másfél-két évre
volt szükség, amíg sikerült elvárható mértékben elmerülni a témakör mélységeiben.
– A Paksi Atomerőmű februári évindító sajtótájékoztatója kapcsán az újságíróknak lehetőségük nyílt az atom-

erőművel az üzemi területen ismerkedni. Ön mikor járt
először az atomerőműben, miként hatottak Önre az itt
tapasztaltak?
– A februári sajtótájékoztató volt az első alkalom,
amikor először láttam belülről is az atomerőművet. Sokféle energiatermelő egységben jártam már az elmúlt
években, de valahogy itt éreztem először azt, hogy az erőmű területén minden intézkedésnek komoly súlya van.
Meglepő módon éppen az ott dolgozók rendkívüli nyugodtsága mutatta számomra a legjobban, hogy a nukleáris energia veszélyes üzem, mert ez a higgadtság jellemzi,
hogy az atomerőmű mekkora hangsúlyt fektet a biztonságra.
– Újságírói szempontból mit tart fontosnak a tájékoztatásban, a hiteles, tartalmas, érhető információk, szakmai közlések tekintetében?
– Azt, hogy az iparági szereplők tiszteletben tartsák
az újságírók munkáját, hogy a feltett kérdéseket ne ellenük irányuló támadásként, hanem a hiteles tájékoztatás lehetőségeként éljék meg. Az viszont innentől már az
újságírók felelőssége, hogy a kapott információkat torzítás nélkül, az olvasók számára leginkább érthető módon
közvetítsék.
Az idei évben a Paksi
Atomerőmű részéről egy
újonnan alapított díjat is átadtak. Az Atomtoll olvasói
díjat az Atomerőmű című
újságban tudósítók, közreműködők tevékenységének
elismerésére alapították, és
minden évben egy-egy kategória szerint meghatározott – idén a legérdekesebb, leginformatívabb – írások
szerzőjét jutalmazzák vele. A lap olvasóinak szavazatai
alapján Orbán Ottilia, a Paksi Atomerőmű Vegyészeti
Főosztályának munkatársa vehette át az elismerést első
ízben. A lap szerkesztőbizottsági tagja 1985 óta dolgozója a társaságnak, írásaiban rendszeresen és hitelesen
tájékoztat az erőmű területén történt eseményekről, a
munkavállalók életéről és az atomerőműhöz kapcsolódó
rendezvényekről.
– Az Atomerőmű újság munkatársai nem hivatásos,
nem főállású tudósítók, hanem olyan erőműves dolgozók,
akik műszaki vagy éppen ügyviteli munkakörük mellett
készítik írásaikat az újság számára. Miként lehet összehangolni ezt a két tevékenységet?
– A munkahelyi feladataimat nagyon fontosnak tartom. Szeretem, ha elégedettek velem és a munkámmal,
nagyon maximalista vagyok ezen a téren. Igaz ez az írá-

Vegyészeti továbbképzés
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Vegyészeti
Főosztálya kilencedik alkalommal szervezte meg a Villamosenergia-ipari vegyészeti
továbbképzést. A program Siófokon, a Hotel
Vértesben március 12–14-én került megrendezésre. A rendezvényt Elter Enikő főosztályvezető (Paksi Atomerőmű) nyitotta meg.
A továbbképzésen 57 fő vett részt a magyarországi erőművekből és a víz-gáz technológiával foglalkozó hazai és külföldi beszállítók
képviseletében.
Az első nap levezető elnökei Rozmanitz
Péter (Paksi Atomerőmű) – a rendezvény
szervezője – és dr. Pintér Tamás (Paksi Atom-

erőmű) voltak és a következő előadások
hangzottak el:
– A DOW gyantával működő UPCORE
technológia 18 éves üzemi tapasztalatai –
Bíró Andrea, ISD Power; A DOW újabb fejlesztésű termékei – Dominyák Ilona, DOW; Csepel II Erőmű vízkezelő-konstrukcióból eredő
problémák – Leveles Beáta, Alpiq Csepel Kft;
Membrántechnológiák korszerű nyomjelzett
vegyszeres kezelése és felügyelete – Baczoni András, NALCO; Az RO-berendezések működtetési tapasztalatai – Pincés Gábor, Pannon Hőerőmű Zrt.; Modern Water Treatment
Plant – Joe Chmelar, Purolite; A hydropath

saimat tekintve is. Tehát elsősorban munkatárs vagyok és
másodsorban író. Előfordul ugyan, hogy egyszerre sok
feladat hárul rám mindkét oldalról, de mindig tudtam
teljesíteni a kitűzött feladatokat határidőre. Természetesen ehhez olyan jó munkahelyi vezető is kell, mint amilyen nekem van, aki maximálisan támogat és motivál.
Nagyon szeretem a munkámat, a munkatársaimat, akik
támogatnak és biztatnak, úgy gondolom, hogy ez már
számomra egy fél siker a mindennapi életben és a kötelezettségeimben. Úgy gondolom, hogy sikerült megteremteni az egyensúlyt a két tevékenység között.
– Miként kezdődött az újsággal, az írással való kapcsolat?
– A szüleim az atomerőműnél dolgoztak, szinte a második otthonuk volt, és ezt nem túlzással mondom. Állandó téma volt otthon az erőmű, az itt folyó munkálatok,
események. Mindig is érdekelt a téma és az emberi oldala. Első cikkem a „Tűsarok és büretta” c. munkám volt,
ami megjelent az újságban. A közvetlen munkatársnőim
motiváltak elsősorban, akiket csodáltam mindig azért az
egyensúlyért, amit megteremtettek a munkahelyük és a
magánéletük között. Nagyon sokat tanultam tőlük. Sokszor kapok pozitív visszajelzéseket interjúalanyaimtól,
és ennél több motivációra és elismerésre nincs is szükségem.
– A munkatársak milyen visszajelzéseket adnak, miként vélekednek az újságról?
– Az Atomerőmű újság szerepe nagyon fontos az
információcsere és a tájékoztatás szempontjából, mint
szerkesztő is megkapom az észrevételeket. Úgy gondolom, hogy a visszajelzés szükséges a további fejlődéshez,
a munkámhoz és írásaimhoz. Ha az újságot érintő vélemény vagy ötlet merül fel, mindig megbeszéljük a szerkesztőtársakkal. Nagyon jó a szerkesztőkollégákkal és az
írótársakkal együtt dolgozni. Beleértve az üzemi nyomdát, hiszen ők öntik végleges formába az elképzeléseinket.
– Az olvasók szavazata alapján nyerted el az Atomtoll
díjat. Miként értékeled ezt, és mit tartasz fontosnak az írásaidban kiemelni?
– Az Atomtoll díj nem anyagi, hanem erkölcsi elismerés. Ettől számomra még értékesebb. Jelentősége igazából
az elkövetkező években fog nyilvánvalóvá válni. Elsőként
kiérdemelni olvasói szavazatok alapján az Atomtoll díjat,
leírhatatlan érzés. Tudósításaimban mindig törekedtem
a korrekt és hiteles tájékoztatásra, az emberközpontúságra, az emberi kapcsolatok fontosságára építeni. Nagyszerű érzés, hogy az olvasók pozitívan értékelték munkámat
a szavazataikkal. Életünkben egyre fontosabbá válik az
információ, és egyre nő ennek a jelentősége. Örömömre
szolgál, ha csak egy kis részben is, de hozzájárulhatok ehhez én is az Atomerőmű újságon keresztül.LA

technológia alkalmazása hőerőművek hűtővízrendszerében – Anita van den Bosch,
HydroFLOW Magyarország Kft.; Hűtővizek
biológiai online monitorozása – Törökné dr.
Kozma Andrea, KNOT Kft.; Szerves korróziós inhibitorok alkalmazásának kérdései az
erőművi körfolyamatokban – Árpád István,
Debreceni Egyetem; Folyamatos szilikamérések erőművekben, VGB irányelvek – Kovács
Gábor, Hach Lange; Technológiavizek valós
szerves összetevőinek meghatározása online TOC elemzővel – Veszelszki Csaba, Flowell
Kft.
A második napot Boza István (Mátrai Erőmű Zrt.) levezető elnök nyitotta meg. A következő témakörök kerültek sorra:

– A Kispesti Erőmű hűtőtornyának vízkémiája – Bodorné Nagy Gabriella, Budapesti Erőmű Zrt., A Vértesi Erőmű Zrt. jövőképe
– Gaál József, Vértesi Erőmű Zrt., Víz-gőz
körfolyamatok kezelése termelésen kívüli időszakban – Baczoni András, NALCO. (Az
előadások elérhetőek és letölthetőek lesznek
a Vegyészeti Főosztály intranetes felületéről.)
Az előadásokat követően kerekasztal-beszélgetés következett, ahol az erőművek
beszámoltak az aktuális megoldott és megoldandó feladataikról. Megállapították a
résztvevők, hogy mindenképpen szükség
van egy olyan fórumra, ahol a szakma vegyészei találkozhatnak, kicserélhetik tapasztalataikat, megoszthatják a problémáikat.
OrbánO
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Minden szervezet, cég működésében
nagy jelentőséggel bír a belső kommunikáció, a vezetők és az alkalmazottak,
illetve a tagok közötti kölcsönös kommunikációs kapcsolat működtetése. A Paksi
Atomerőmű belső kommunikációs tevékenysége lehetővé teszi a részvénytársaság
vezetőinek és munkavállalóinak, a szervezeti egységek, szakterületek, valamint
az erőmű területén dolgozó, beszállítói
alkalmazásban álló munkatársak közötti kapcsolatnak, információáramlásnak a
hatékony működését.
Az információáramlásban jelentős
kapcsolódási pontok a titkárságok és a
titkárságokon fellelhető különböző szerepkörök, amelyeket felvállalnak a titkársági tevékenységet ellátó munkatársak.
A titkársági szerepkör fontosságát, információáramlásban megnyilvánuló súlyát
helyezte középpontba a Paksi Atomerőmű kommunikációs szervezete, amikor
megszervezte titkárnői fórumait. Ezeken
a rendezvényeken, képzéseken a szakmai
titkárok, titkárnők továbbfejleszthették
képességeiket, bővebb ismeretet szerezhettek a széles körű titkársági tevékenységről és a kommunikációban betöltött
szerepükről. Arról, hogy milyen személyes tapasztalatot, benyomásokat szereztek a kolléganők, az alábbiakban olvashatnak:
Szabó Szilvia koordinátor, MVM
OVIT Zrt., Irányítástechnikai Szakág:
– Köszönöm a lehetőséget azért is,
mert ott lehettem, és azért is, hogy meg-

A belső kommunikáció fejlesztése
Titkársági szerepkör a kapcsolattartásban

oszthatom az ott tapasztaltakat. Az előadások témája rendkívül érdekes volt, és
különösen tetszett, hogy közvetlen stílusban zajlott az egész rendezvény. A programok is igen sokszínűnek bizonyultak, látszott, hogy ez tényleg rólunk szól. Bár én
mindig örömmel megyek dolgozni, mert
azok közé az emberek közé tartozom,
akik szeretik a munkájukat, és szeretnek
bejárni a munkahelyükre. Ez után a nap
után még jobban úgy érzem, vagyok valaki ebben a nagy gépezetben, és ez hihetetlen jó érzéssel tölt el. És jó volt végre tudni, nem csupán hang és név alapján, hogy
kik is a kolléganőim. Jó volt az a törődés,
amit kaptunk egész nap.
Bagócsi Anikó idegen nyelvű levelező, tolmács, ERBE Zrt., Általános Műszaki Osztály: – Nagy örömmel olvastam a

titkárnői szakmai napra szóló meghívót,
amellyel a mi szerepünk fontosságára hívták fel a figyelmet. Külön öröm számomra,
hogy kolléganőimmel külsős munkavállalókként is részt vehettünk rajta, érezhettem, fontos vagyok a vállalat számára.
Tartalmas, kellemes élményt adott a nap.
Iványi Krisztina kiváló előadása nagy hatást tett ránk, és a nonverbális kommunikációval kifejezett mondanivalók részletezését kíváncsian hallgattuk volna még.
Az utána következő, pszichológus által
irányított játék során elmondhattuk, miként látjuk a női szerepünket, sokat tudtunk meg egymásról is, így az eddig csak
arcról vagy névről ismert kolléganő mellé
most már egy benyomás is társul. Délután
élvezettel vetettük bele magunkat az öltözködési kiegészítők, a színek, a sminkek

és a stílus világába. Felfedezhettük, illetve
pontosíthattuk ismereteinket arról, hogy
mi áll jól nekünk. Remek ötleteket kaptunk, hogy apró változtatással milyen sokat javíthatunk az összképen.
Kovács András Béláné, Andi szakmai
titkár, MVM PA Zrt., Tájékoztató és Látogatóközpont: – Örömmel mondhatom,
hogy egy igazán remek napnak lehettek
részesei cégünk titkárnői. A Tájékoztató
és Látogatóközpont szervezésében, a belső kommunikáció fejlesztésére irányuló
stratégiai akció keretében egész napos
tréningen vehettek részt először tavaly
októberben a felső vezetők munkáját támogató kolléganők, majd ennek folytatásaként idén márciusban az osztályvezetők
mellett dolgozó munkatársak. Délelőtt
előadások hangzottak el a vállalati kommunikáció, belső kommunikáció, az
információ-áramoltatás felelősségéről,
valamint a vállalati arculat, az arculati
kommunikáció jelentőségéről. Délután
speciális programmal folytatódott a rendezvény, ahol többek között szó esett a női
és titkárnői szereppel való azonosulásról,
az otthoni és a munkahelyi problémák kezeléséről. A szervezők részéről kellemes
meglepetésként igazán nőies programmal zárult a nap, hiszen személyre szabott szín-, smink-, öltözködési- és ékszertanácsadással lepték meg a résztvevőket.
Kolléganőim nevében is köszönöm ezt a
kitűnő találkozási lehetőséget, a színes és
tartalmas programokat.

LAnna

Szakmai képzés a tudósítók számára
Az Atomerőmű újságban tudósító munkatársak számára az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. hagyományteremtő szándékkal Szakmai Napot rendezett április 9-én a Tájékoztató és Látogatóközpontban.
A rendezvényen részt vettek az újság szerkesztőbizottsági tagjai, mindazon erőműves
munkatársak, helyi és regionális tudósítók,
akik kisebb-nagyobb rendszerességgel írnak a lap számára, továbbá a részvénytársaság kommunikációs tevékenységében
közreműködő információfelelősök is.
Az Atomerőmű újság tudósítói nem hivatásos újságírók,
hanem olyan mérnökök, előadók, akik elhivatottak az újság küldetése iránt, és legnagyobb igyekezetükkel munkálkodnak azon, hogy az újság megfelelő tartalommal és
kivitelben jelenjen meg. A Paksi Atomerőmű vezetése elismeri az Atomerőmű újság tudósítóinak munkáját, értékeli a tartalmi és formai színvonal emelkedését, és a további
eredményes munkát támogatva szervezte meg a Szakmai
Napot.
A Szakmai Napon előadás hangzott el az Atomerőmű újság múltjáról, jelenéről és jövőbeli terveiről, a Paksi
Atomerőmű kommunikációs stratégiájáról, a szerkesztési
folyamatról és a cikkek írásához kapcsolódó feladatokról,
tudnivalókról. A műfajismerettel nemcsak elméleti síkon,
hanem gyakorlatban is ismerkedtek és szereztek bővebb
tapasztalatot a résztvevők.
Dr. Prancz Zoltán így vélekedett a rendezvényről:
– A Szakmai Nap számomra azért volt különösen hasznos, mert segített tudatosítani az újságírás mint írásbeli
közlés sajátosságait. Sokféleképpen nyilatkozhatunk meg
írásban, a levéltől kezdve az esszén át, a szakmai vagy tu-

dományos tanulmányig. Az újságírás ezek között egy jól elkülönülő terület, ami további műfajokra oszlik (pl. híradás,
tudósítás, interjú, riport). A kurzus az elméleti rendszerezésen, illetve alapvetésen túl abban is tanácsot adott, hogy
melyiket célszerű választani e műfajok közül a témától
és az olvasóközönségtől függően, valamint hogy miként
készüljünk elő az anyag megírásához. A gyakorlati feladatok praktikus, a mindennapi munkában jól alkalmazható
szakmai szempontokat kínáltak s mélyítettek el. A vendégelőadók tájékoztatóin, előadásain túlmenően hasznos
volt megismerkedni az Atomerőmű újság történetével is
– hiszen a tudósítók köréből többen csak néhány éve kapcsolódtak be az újság tevékenységébe –, ezzel szervesen
összefonódva pedig az újság jövőbeni küldetése, a rá váró
kihívások, vagyis az előttünk álló szerkesztői feladatok is világos felvázolást nyertek.
Lehmann Katalin véleménye szerint az interjúban
– mint egy általa kedvelt újságírói műfajban – írni nem
csupán azt jelenti, hogy jól szerkesztett kérdés-feleletet kínáljunk az olvasó elé. Ezzel kapcsolatban megerősítést kapott, hogy az interjú során az újságíró és írásának alanya
közvetlen kapcsolatba kell, hogy kerüljön, mert csak így

születhet szakmailag teljes és érthető, az olvasó számára is világos, élvezhető írás. Hogy
a cikkíró is bátran kérdezhessen, szükséges
az előzetes ismeret, az újságíró ún. szakmai
előképzettsége. A cikk szerzője kiemelkedhet ösztönösségével és szakmai tudásával,
de nélkülözhetetlen, hogy folyamatosan
képezze magát. Soha nem lehetünk elégedettek önmagunk teljesítményével. Az írót
pedig írása, majd az olvasók véleménye minősíti. Írni felelősség. A szakmai napok ebben kívánnak segíteni.
Dr. Szerbin Pável elmondta, hogy elődöktől tanulta a
tudományos dolgozatok elkészítését, és egyetemistaként
a tudományos írások mellett diplomamunkáját is publikálnia kellett. A posztgraduális képzés során pedig ez eleve
követelmény volt. Természetesen a nem szaklapokba, hanem egy széles olvasóközönségnek szánt cikkekkel szemben teljesen mások az elvárások. Mint mondta, ezt még a
nagy elődöktől sem volt alkalma ellesni. Az újságírás egy
szakma, ennek legalább a minimális alapjait el kell sajátítanunk ahhoz, hogy olvasható és élvezhető cikkeket legyünk
képesek írni. Ezért volt jó és hasznos ez a szakmai képzés.
Vadai Zsuzsanna is nagyon hasznosnak tartotta a Szakmai Nap programjait, hiszen az eddigi cikkeit, interjúit
ösztönösen, ráérzéssel készítette. Nem rendelkezik olyan
szakmai alappal, ami nagymértékben segítené a munkáját.
A képzésen többek között választ kapott arra is, hogy miként kell színes, változatos cikket írni egy adott témában.
Az első alkalommal megtartott rendezvény folytatásával belső képzési és továbbfejlődési lehetőséget kíván biztosítani a jövőben is a Paksi Atomerőmű az újság szerzői
számára.
LA
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Az ATOMIX Kft. megalakulásának
20. évfordulója alkalmából sorozatban mutatjuk be a vállalkozást, annak
egyes üzletágait, szakterületeit. Első
alkalommal a kft. létrejöttét, rövid
történetét ismertetjük.

A cég bemutatása
Az Atomerőmű Sportegyesület alapította az ATOMIX Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot 1994. január 3-án. A társaság első ügyvezetője Juhász Sándor
volt, aki 1993 nyarától az Atomerőmű
Sportegyesület (ASE) vezetői tisztségét is ellátta, amely szervezet egy
akkoriban kialakított koncepció szerint kezdte meg gazdasági tevékenységet az ATOMIX Kft. létrehozásával.
(Az ASE üzemeltette 1989. május
5-től a Sport éttermet, ez volt előzménye a vállalkozási tevékenységnek.)

A kft. működésének története
1994–2001: A vállalkozás 37 fővel indult. Az első kollektíva az Erőmű étterem és a Sport étterem személyzetéből állt. 1994. július 1-jén vette át az
atomerőműves tűzoltókat, a korábban hivatásos tűzoltóságként funkcionáló szervezeti egység tagjait, 60 főt.
Ezután folyamatosan nőtt a létszám,
különböző (az atomerőmű területén dolgozó anyagmozgató, mérnök,
gépész, ügyintéző stb.) munkakörű
kollégákkal. 1996. szeptember 1-jén
az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégiumban dolgozó tanárok (15
fő), valamint a Paksi Atomerőmű vagyonőrei (120 fő) csatlakoztak a társasághoz.
A piacképes árak, a pontos teljesítés, a modulrendszerű részegységek
kialakítása megfelelő keretet biztosított a vállalkozás kiteljesítéséhez.
Az évek során a munkavállalók száma
elérte a 800 főt, és ezzel az atomerőmű
utáni legnagyobb paksi adózóként
tartották számon az ATOMIX Kft.-t.
A működési cél kialakítása jelentette azonban a legnehezebb feladatot. Ez a cél, az atomerőmű igényeinek
való megfelelés, később a mottójukká
is vált.
2001–2006: A cég mérete mind
létszámban, mind szolgáltatási terjedelemben meghaladta a sportegyesület lehetőségeit, így az ASE 2001.
áprilisban átadta a cég tulajdonát a
Paksi Atomerőműnek. A cég vezetését
Szinger Csaba, az ATOMIX Kft. akkori gazdasági vezetője vette át. Az új
tulajdonos döntése alapján a Paksi Atomerőmű Rt. területén dolgozó
rezsióradíjas munkavállalók nagy részét a kft. biztosította (úgynevezett

kölcsönzött munkaerőként), így 2001.
június 1-jétől 300 fővel nőtt a létszám.
2003-ban a sportlétesítmények
üzemeltetésével, 2004-ben a takarítási tevékenységgel bővült a kör,
meghaladva az 1300 főt. 2004 májusában megalakult a Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakágazat, amely
visszavette és működtetni kezdte az
erőmű területén üzemelő 1500 adagos konyhát.
2006-tól napjainkig: 2006-ban
a munkaerő-kölcsönzés megszűnése a cég teljes körű átszervezését
igényelte. Megoldást a szakágazati
integráció jelentett, 2006 szeptemberében megalakult a Műszaki Szolgáltatási, a Termelés Szolgáltatási, a
Szállítási, a Raktározási és a Képzési
Központ Szakágazat, valamint a korábbi Tűzoltási és Kárelhárítási, az
Atomerőmű Biztonsági Szolgálat és a
vendéglátó és idegenforgalmi egységeket is egy-egy önálló szakágazatba
szervezték.
A következő négy évben a szakágazati rendszer rugalmas és zökkenőmentes működését igyekeztek
megvalósítani a kft. vezetői. A tapasztalatok alapján – a kezdeti és az
új feladatokkal természetes módon
együtt járó problémák leküzdése után
– beérett munkájuk gyümölcse.
2010 decemberében adták át a
Paksi Atomerőmű tulajdonában
lévő, felújított Erzsébet Nagy Szállodát, amelynek üzemeltetésére (az
ATOMIX Kft.-n belül) létrehozták
a Szállodai Szakágazatot. 2012. május 1-jétől a társaság új ügyvezető
igazgatója Szücs Gábor lett, miután
Szinger Csaba, a cég korábbi vezetője az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
gazdasági igazgatói pozícióját átvéve
távozott. Az ATOMIX Kft. még ez év
novemberében elismert tagja lett az
MVM Csoportnak, majd decemberben megtörtént az Integrált Irányítás Rendszer tanúsítása, valamennyi
szakágazatra nézve.
2013-ban új feladatkörrel bővült a
tevékenység, a Paksi Atomerőmű balatonfüredi Rekreációs Központjának
teljes körű üzemeltetését is a társaságra bízták.
Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint uralkodó tag – az
ATOMIX Kft.-vel is kötött Uralmi
Szerződést 2012. év végén. Az MVM
Csoportban ezt a jogviszonyt annak
érdekében hozták létre, hogy az így
kialakított, elismert vállalatcsoportban csoportszintű irányítási eszközök segítségével biztosítsák a teljes
körű gazdasági érdekek, a villamosenergia-rendszerbiztonság és a villamosenergia-ellátás fenntartásához
fűződő nemzetgazdasági érdekek hatékony érvényre juttatását.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Az MNT szemináriuma

fotó: Wollner Pál

20 éves az ATOMIX Kft.

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) a Paksi Atomerőmű bővítésének műszaki kérdéseiről tartott szakmai szemináriumot közel 200 résztvevővel Budapesten, március 20-án.
Hózer Zoltán MNT elnöke megnyitójában elmondta, hogy 2014 elején megszületett
a döntés az új paksi blokkok létesítéséről, de a megvalósításig rengeteg műszaki feladatot kell megoldaniuk a szakembereknek.
Ezen a délelőttön négy lényeges, részleteket is feltáró előadás hangzott el:
Cserháti András (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.) bemutatta a VVER reaktorok fejlődésének fő lépéseit a kezdetektől a jövőbeli tervekig. Ismertette, milyen további típusokkal
számoltak a szakemberek az új blokkok létesítésének korábbi fázisában (Lévai és Teller
projektek). Előadásában kitért a tervezett paksi blokkok aktív és passzív biztonsági rendszereire (4×-es független biztonsági rendszer). A prototípus blokkok már előrehaladott
építési fázisban vannak (Novovoronyezs II, Leningrád II). Az új blokkokat (AES 2006 vagy
más néven MIR-1200) egy 50 m átmérőjű kettősfalú vasbeton épület (konténment) védi.
Ebbe zömökebb reaktortartály kerül. A fűtőelem egy kicsit hosszabb, mint amilyet az
1000-es blokkoknál használnak. A gőzfejlesztők a VVER típusnál megszokott fekvő elrendezésűek. A szekunder körben lassú járású turbina működik. A ROSZATOM egy állami irányítású vállalat, amit mintegy 350 cég összevonásával alakították ki – hatalmas
tudásbázissal, tervezőirodákkal, gyárakkal. Felsorolta azokat az orosz üzemeket, tervezőintézeteket, egyetemeket, kutatóintézeteket, amelyek várhatóan az új paksi blokkok
létesítésében részt vesznek.
Fichtinger Gyula (Országos Atomenergia Hivatal) elmondta, hogy az 1996-os Atomtörvény, a 2009-es országgyűlési döntés óta tudatában vannak, hogy feladatok várnak az Országos Atomenergia Hivatalra az új atomerőművi blokkok létesítése kapcsán.
Eddig is korszerűsítették a szabályzatokat: 27 ajánlást és 50 új követelményt építettek
be a biztonság érdekében. Folyamatosan nyomon követik a nemzetközi normákat és
szükség esetén beemelik a szabályzatokba. Az új blokkok létesítésének felügyeletéhez
új személyzet is kell – ehhez az alapképzettségen kívül 2-3 éves speciális továbbképzés
szükséges. A hatósági teendők nagyságrendjéről elhangzott, hogy a létesítés engedélyezése mintegy 6000 rendszerelem-szintű és építési engedély kiadását igényli. Kérdésre válaszolva az előadó elmondta, hogy az engedélyezési folyamat több évet vesz majd
igénybe, de ennek bizonyos fázisai a létesítéssel párhuzamosan történnek.
Aszódi Attila (BME Nukleáris Technika Intézet) megemlítette, hogy jelenleg még olcsó import áram 30%-ban fedezi a villamos áram igényünket. A fejlett országok egy
főre eső villamos energia fogyasztása magasabb. Az új paksi blokkok megépítésével
csak a jelenlegi igényeket elégítenék ki. Rövidesen a kiöregedő, rossz hatásfokú, drágán
termelő erőművek leállása miatt 5000 MW teljesítmény fog hiányozni a hálózatunkból.
A fogyasztási szerkezet is változni fog, például a közúti közlekedésben megjelenő villamos autók jóvoltából – ezeket zömmel éjjel töltenék. A mezőgazdaság fellendülésével
kapcsolatban a hűtés/fűtés is villamosenergia-igényt jelenthet. A számítások szerint
kölcsönből építeni 5% kamat alatt az atomerőmű építése gazdaságos megoldást jelent
más erőművekhez képest. A megújulókhoz a 11 db tározós erőmű létesítési költsége is
beszámítandó. Mind az építéshez, mind az üzemeltetéshez szakemberek szükségesek.
Örömmel újságolta, hogy többéves kihagyás után újra atomerőmű szakmérnöki képzés
indul. Lehetőség van a vietnámi oktatási program folytatására. Kilátásban van török, jordániai, szaúd-arábiai program indítására az ELTE és Veszprém, Debrecen egyetemeinek
bevonásával is.
Hózer Zoltán (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) előadásában összehasonlította a jelenlegi blokkok és a bővítés üzemanyagának jellemzőit. Az üzemanyag tabletták mérete, dúsítása azonos. A 312 fűtőelem ugyanúgy hatszög alakban elrendezve, a
szabályzópálcák a kazettán belüli megvezető csövekben mozoghatnak. Az új blokkok
kazettáinak nincs burkolata, így a zónán belüli a keresztáramlás is lehetséges. A kazettafej leszerelhető, hogy egy esetlegesen meghibásodott pálca kicserélhető legyen.
A kazetták pálcái között szimmetrikusan elrendezve 27 db kiégő mérges (gadolínium
elnyelőt tartalmaz) is lehet. A kampányok 18 hónaposak. Teljesítménykövető üzemmód
is lehetséges. A kiégett üzemanyag számára új tároló rendszer építése válik szükségessé
a méretek miatt, vagy visszaszállítható, de a reprocesszálás utáni hulladékot vissza kell
fogadnunk.
A zárszóban Horváth Ákos (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) a szeminárium
levezető elnöke elmondta, hogy az új blokkok létesítése kapcsán sokkal több műszaki
kérdés merült fel, mint amit a szeminárium előadásai lefedhettek, ezért további hasonló
szakmai rendezvényeket kell szervezni. Hangsúlyozta, hogy a paksi bővítés sikeres megvalósításához újabb kutatás-fejlesztési projektek indítására is szükség van.gyulai
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Térségi kitekintő

Márciusban Bács-Kiskun megyében járt
az interaktív tájékoztató kamion, amely
az atomerőmű működését, jelentőségét,
fejlesztési terveit mutatta be. Az atomenergiáról szóló tudástár előbb Fülöpszálláson állomásozott, majd Dunatetétlenre ment. A mozgó kiállítást ezután
Izsákon és Fülöpházán, majd Helvécián
nézhették meg az érdeklődők.

Rendkívüli irodalomóra
az ESZI-ben
Március 10-én rendhagyó irodalomórán vehettek részt az ESZI 10-1112. évfolyamos hallgatói. Dr. Fűzfa
Balázs, a szombathelyi főiskola tanára tartott előadást Arany János
balladaköltészetéről. Az előadás egy
rövid filmbejátszással kezdődött a
Rambo című filmből. Az érdekességet pedig az adta, hogy a bejátszás
alatt Gáti Oszkár előadásában Nagy
László: Ki viszi át a szerelmet? című
versét hallgathatták a program résztvevői. A rendhagyó irodalomórán
nemcsak Arany János, hanem más
költők műveiből is válogatott a neves előadó: Nagy László, Vörösmarty
Mihály és József Attila költeményeit
említette példaként.
Az előadás arra a kérdésre próbált meg választ adni, hogy miért is
olvassunk verseket.
OrbánO

Dupla akció
márciusban
A WiN (Nők a nukleáris energetikában)
2014 márciusában két Tolna megyei
színhelyen is szerepelt. A WiN két tagja,
Ágh Mária és Turánszki Larisza középfokú intézményekben tanuló diákok számára tartott előadást.
Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban és Tamásiban, a Vályi Péter Szakközépiskola kollégiumában tájékoztatást adtak arról, hogy milyen szakmák
képviselői dolgoznak az atomerőművekben, milyen az élet Pakson, és hogy miként lehet tervezni, igazítani a felsőfokú
tanulmányokat a bolognai oktatási rendszerben. Az előadások után totókat töltöttek ki a diákok. A „Szerinted, hogyan
kell megoldani az emberiség energiaellátását a közeljövőben?” kérdésre válaszolva – a két helyszínről begyűjtött és
összesített válaszok alapján – a diákok
53%-a szükségesnek tartja új atomerőművek építését és a meglévők további
üzemeltetését.
Turánszki Larisza

Szakmai kirándulás Bátaapátiba
2014. március 7-én az MNT WiN szakcsoport szakmai tanulmányutat szervezett a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba, melyre az MNT más
szakcsoportjainak is meghívót küldtünk. A lehetőség sokak érdeklődését
felkeltette, így végül 34 fővel indultunk
útnak.
A létesítmény üzemeltetői szívesen
fogadták és végigvezették csoportunkat
a területen, bemutatva a teljes technológiai folyamatot a radioaktív hulladék
beérkezésétől a föld alatti kamrába való
elhelyezésig, a technológiai folyamat
monitoring- és segédrendszereit. Az
atomerőműből a kis és közepes aktivitású hulladék 200 literes acélhordókban
közúton érkezik a telepre, speciálisan
erre a célra kifejlesztett teherautóban,
egyszerre 16 hordó szállítása oldható meg. Az átvételi eljárást követően a
hordók betonkonténerbe kerülnek (9
db egy konténerbe), a berakás után egy
rázópadon a konténer üres terét betonnal öntik ki, majd ledugózzák. A beton megkötése után a lezárt konténert

a föld alatti kamrába viszik. Amikor a
kamra megtelik, a fennmaradó teret
szintén betonnal töltik ki, majd a kamra bejáratát is elzárják.
A látogatás során a föld alatti tárolókamrát is megmutatták nekünk. Az aknákhoz 1700 m hosszú 10 fokos lejtésű
alagút visz, ezt az utat a fogadók mikrobuszával tettünk meg. Nagyon meggyőző volt a tárlatvezetők által átadott
információ. Az atomerőműben keletkezett kis a közepes aktivitású radio-

aktív hulladék több ezer éves időtávra,
végleges, biztonságos elhelyezésére tervezett nemzeti tároló megfelel minden
biztonsági előírásnak. A látogatás nagyon hasznos volt a WiN tagjai számára, hiszen lakossági kommunikációnk
fontos része a hulladékkezelés, és az
itt szerzett tapasztalatainkat szívesen
osztjuk meg programjainkon minden
érdeklődővel, legyen az kisiskolás vagy
nyugdíjas.

Szucsán Marina, WiN

A kőszegi művészkör kiállítása
A kőszegi Csók István Művészkör tagjai március 22-én
közös kiállításon mutatták be alkotásaikat, a Csengey Dénes
Kulturális Központban.
Aki eljöttek Paksra: Jencsky Beatrix, Domsa Károly,
Tritremmel Tímea, Bráder Tamás, Szabadfi Mariann,
Zsarnai Sándor, Palcsó Julianna, Gódor József, Tálas
Ágnes.
A tárlatot Hajdú János polgármester nyitotta meg és ajánlotta a megjelent érdeklődők figyelmébe. Közreműködött:
dr. Csók Sándor verssel és Gyulai István gitárral.
Csók Sándor nagyapja a testvére volt a Kossuth-díjas festőművésznek, Csók Istvánnak, kinek nevét a kőszegi művészkör felvette.
A kiállítók között szerepel Zsarnai Sándor is, aki 33 évig
élt Pakson, és két éve csatlakozott a művészkörhöz.
– 1979-ben kerültem Paksra – kezdi a bemutatkozást
Sándor –, az R55 számítóközpontba, majd a szimulátorközpont vezetőhelyettese lettem. A szimulátor megépítése után
átkerültem az erőmű irányítóközpontjába. Itt dolgoztam
hosszú ideig. Innen átkerültem a Műszaki Igazgatóságra, és
onnan mentem el nyugdíjba 2006-ban. Én budapesti vagyok,
ott születtem. A művészettel már az általános iskolában megismerkedtem, majd a műszaki irányba vittek a tanulmányaim, így a művészettel nem foglalkoztam. Itt Pakson új lakásba költöztünk, és a feleségem kérte, hogy egy-két festményt
tegyünk fel a falra. Elmentem egy festménykiállításra a városi művelődési központba, és ott látva a kiállított képeket,
mondtam a feleségemnek, hogy akkor én is megpróbálom.
Innentől kezdve autodidakta módon művelem ezt a művészeti ágat. Pakson csatlakoztam a hasonló érdeklődési körű
AlternArt Művészeti Egyesülethez. A gyerekeink kint élnek
Ausztriában, és az ő kérésükre költöztünk közelebb hozzájuk, így kerültünk Szombathelyre. Kőszegen találtam ilyen
összetartó alkotó közösséget, ahová csatlakozni tudtam, így
találkoztam Palcsó Juliannával, aki a kőszegi Csók István
Művészkör vezetője, aki örömmel fogadott, tizennegyedik
tagként. Szinte minden hónapban egy kiállításunk van, köz-

tük biztos pont az Írottkő Hotel, ahol minden hónapban lehetőséget kapunk egy kiállítás megrendezésére. Nagyon sok
helyre hívnak bennünket, így a környéken sok helyen mutatkoztunk már be. Én megpróbáltam paksi képeket hozni erre
az alkalomra. Ide Paksra nyolc művész hozta el alkotásait.
Lehetőséget teremtettünk Paks megismerésére is, így látogatást tettünk az atomerőműben, a műszaki múzeumban,
megkóstoltuk a györkönyi borokat és a paksi halászlevet is, a
paksi bordámák vacsorára láttak vendégül bennünket. Én a
festés minden ágát kipróbálom, és a témám a környezetem.
Szeretek portrékat, aktokat festeni, és még mindig tanulófázisba tartok, most hetvenkét éves vagyok.

fotó: Wollner Pál

Bács-Kiskunban járt
az erőmű kiállítása

Palcsó Julianna, a művészeti kör vezetője:
– A Csók István Művészeti Egyesület két éve vált hivatalossá, de már előtte is rendszeresen összejöttünk. Tizennégy
művész tartozik a csoportunkba, a fele autodidakta a másik
fele képzett tanár, restaurátor, főiskolát, egyetemet végzett
ember. Havonta találkozunk, most van az, hogy alkotónapokat szeretnénk betervezni, nyáron festőtábort. A távlati terveink, hogy nagyobb művészeket is bevonunk ezekbe a kiállításokba, amit havonta rendezünk. Kőszegről elszármazott
művészeket is meghívunk. Nagyon jó benyomást tett ránk
Paks, ide újból el kell jönnünk!
Wollner Pál
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Zöldhulladék gyűjtése
Március utolsó hetében megkezdődött
Pakson a havonkénti, márciustól novemberig tartó, házhoz menő zöldhulladékgyűjtés. Az ingatlanoknál keletkező kerti
hulladékot, fűkaszálékot, falevelet műanyag zsákokban, a max. 5 cm átmérőjű
és 1 méter hosszú ágakat kötegelve, kévékbe kötve kell kihelyezni. Amennyiben
a zöldhulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a zöldjárattal nem
szállítják el. A lomtalanítás során nem
szállítanak el zöldhulladékot.

Óvodai beíratás
Paks város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező leendő óvodások
beíratása április 24. és 25. között zajlik. A beíratás helye: a választott óvoda
székhelye. Az óvodai beíratásról a szülők
legkésőbb 2014. május 27-ig kapnak értesítést az intézménytől. Az a szülő, aki
nem íratja be óvodaköteles gyermekét,
szabálysértést követ el.

Képsorozat paksi borászokról

2014. március 8-án az Erzsébet Nagy Szállodában nőnap alkalmából egy formabontó színházi előadással egybekötött vacsorán vehettek részt vendégeink. A darab címe: CORTANO
18.40, alcíme: Téves gyilkosság az expresszen, amely Görgey
Gábor és Komlós János Európa expressz című bűnügyi szatírája alapján született. A rendezők saját ötletük alapján alkották meg az estet, ahol a 4 fogásos vacsora fogásai és a három
felvonásos darab jelenetei egymás után váltakoztak. A csapat
először ellátogatott Budapestre, és megismerkedtek az ún. vacsorakrimi műfajjal. Tapasztalatokkal gazdagodva, lelkesen
megkezdődtek a háttérmunkák: darabválasztás, szereposztás,
szövegírás, tanulás, kellékbeszerzés és természetesen rengeteg próba. A paksi amatőr színjátszók – Csipszer Bettina, Gracza Virág, Gracza Levente, Gyulai István, Lehmann Katalin,
Vida Zsolt – mindannyian a Pro Artis Művészeti Iskola drámacsoportjának egykori tagjai, a tanulás és a munka mellett
már csak eseti fellépésekre állnak össze. Így történt ez most
is. Az izgalmas krimi egy vonaton játszódik, amihez a fertőszéplaki vasúti múzeum biztosította a kellékeket, nemcsak a
színpadra, hanem az asztalokra is jutott egy-egy eredeti vasúti
lámpa. Így a vendégek is részesei lehettek a vonaton történő
eseményeknek!
A szállodában a résztvevők pozitív visszajelzései alapján
további „vacsoraszínházesteket” terveznek. A lakossági programokon túl, tréningek résztvevőinek és konferenciacsoportoknak is ajánlják a vacsoraszínházat.IM

Makó András festőművész alkotásaiból
nyílt újabb kiállítás a Városházi Galérián.
Az alkotó képei egy téma, a szőlő és a
bor körül forognak, képsorozatában paksi borászokat örökített meg a festő. Különleges tárlatát Tell Edit alpolgármester
ajánlotta a közönség figyelmébe.

Szakrendelések új helyen
2014. március 17-től a Paksi Gyógyászati
Központ egyes szakrendelései új helyen
várják a betegeket. A gyógyfürdő épületébe költözött a reumatológia, az ortopédia, az urológia, a gyermek pulmonológia, a bőrgyógyászat, a fizioterápia és
a gyógytorna.

Impresszum
Kiadja: az MVM Paksi Atomerőmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Felelős kiadó: Hamvas István vezérigazgató

Az "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány április 5-én több
helyszínen zajló Egészségnapot és Családi Napot szervezett. Számos egészség-és környezetvédelmi, ismeretterjesztő és játékos program várta a kicsiket és nagyokat.

A természet, az emberek
és a környezetük

fotó: László Orsolya

Paks város hírei

Térségi kitekintő
Vacsora és színház

Az autodidakta módon tanult képzőművész, Biszák László
festményeiből nyílt kiállítás a Paksi Atomerőmű I. sz. orvosi
rendelőjének várótermében március 24-én. (A kiállítás két
hónapig, a rendelő nyitva tartási idejében, 7–15 óráig tekinthető meg.)
A művész két évtizede vett ecsetet a kezébe, korábban
az alkotás a hobbija volt, ma már ez a fő tevékenysége.
A 2000‑es év hozott olyan változásokat az életében, amelyek arra ösztönözték, hogy komolyabban foglalkozzon a
festészettel. Kipróbált számtalan technikát, sőt még szobrászkodott is egy kicsit. Barangolt az irányzatok és stílusok
között, kereste az útját, festett kézzel, ronggyal, gumival,
ecsettel.
Az elmúlt 14 évben járta a világot, mondhatni számtalan
helyen megfordult, például Hollandiában, Németországban, Ukrajnában, Erdélyben, Szerbiában, Törökországban
és hazánk tájain, különböző alkotótáborokban, ahol tudását csiszolgatta és továbbképezte magát. Ezeken a helyeken olyanokkal dolgozhatott együtt, akik neves alkotóknak
számítanak, és a munkáikat ismerik szerte a világon.
Több mint száz önálló és számtalan közös kiállításon
vett részt. Az idén még két kiállítást tervez, egyiket a nyár
végén, Kiskőrösön, a másikat pedig ősszel, Bonyhádon.
Tagja több alkotóközösségnek, és van olyan tábor, ahova
10 éve visszavárják. Munkáit a természet, az emberek és
környezetük inspirálják. Nincs kiválasztott témaköre, ha
kell, a Balatonnál hegyet fest, nyáron telet, télen nyarat. „Ez
a szép a művészetben, a lelki szabadság, és a néző elcsábítása, legalább egy kiállítás erejéig” – vallja, mert meglátása
szerint, ha a néző boldog, akkor ő, az alkotóművész is az.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány április 26-án 14 órai
indulással rendezi a „Séta az egészségért” programot,
amelyre mindenkit szeretettel vár. Útvonal: Kondor tó
körül egy séta. Gyülekező: az OMV kútnál 13:50 kor.

Nyomdai előállítás:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Nyomdaüzem;
Felelős vezető: Gergely Judit Etel
Főszerkesztő: Lovászi Zoltánné;
e-mail: lovaszine@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Beregnyei Miklós
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett,
Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János,
Kárpáti Viktor, Lászlóné Németh Ilona,
Orbán Ottilia, Prancz Zoltán,
Tóth-Pataky Adrienn Magdolna, Wollner Pál
Tördelés:
Schubert Miklós, Szabó Szabolcs
Szerkesztőség címe:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Tájékoztató és
Látogatóközpont
7031 Paks, Pf. 71, telefon: 75/507-882,
telefax: 1/355-7280
Internet: www.npp.hu;
www.atomeromu.hu

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Erőműves híradások
SOL, vagyis a biztonság növelése a szervezeti tanulás révén
Januári számunkban adtunk hírt arról, hogy nemzetközi siker lett a Paksi
Atomerőmű biztonságnövelő elemzési
módszeréből. A SOL (Safety through
Organizational Learning) módszer
eredményes alkalmazásának elismerését jelzi az a tény, hogy a WANO (Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) ún. követendő jó gyakorlatként
minősítette az említett elemzési módszert, és mint ilyen, bevezetésre ajánl
más erőművek számára is.
A Berlini Műszaki Egyetem kutatói fejlesztették ki a szervezeti tanulásra alapozott eseményelemzési módszert,
amelynek célja, hogy az emberi hibás események elemzésén keresztül rávilágítson
a háttérben esetlegesen meghúzódó nem
megfelelő szervezeti működésre és vezetési gyakorlatra. A SOL-elemzést olyan
nagy kockázatú technológiákat működtető szervezeteknél alkalmazzák, mint
amilyen a Paksi Atomerőmű is. 2007 óta
összesen 24, éves szinten 3-4 kiválasztott
eseményt elemeznek SOL-módszerrel. 2
évente 7-8 elemzés összegzett tapasztalatait dolgozzák fel ún. SOL-metaelemzésben. Ebben az esetben a SOL-elemzések
problémafeltárásain alapuló vezetői intézkedések megvalósulását és eredményességét tekintik át. A menedzsment
számára rendkívül hasznos tükör ez,
mert az elemzés által szembesülhetnek
azzal, hogy milyen fő hozzájáruló tényezők állnak a bekövetkezett események
hátterében, és melyek a biztonsági kultúrát erodáló szervezési, vezetési hiányosságok. Eddig közel 200 résztvevője
volt a paksi SOL-elemzéseknek. Egy-egy
elemzés15-16 fő bevonásával csoport-

munkában zajlik 2 és fél napon keresztül, távol az erőműtől, nyugodt körülmények között. A heterogén összetételű
csoportban mindig ott találhatók az adott
eseményben közvetlenül érintettek és
munkahelyi vezetőik, az adott témában
illetékes felsővezető(k), témát illetően
fontos szakemberek. Mindig részt vesz
oktatási szakember is, továbbá egy-két
fő, akik a moderátor munkáját segítik
és a dokumentálást végzik. Az esemény
kulcsszereplője természetesen az elemző
munkát vezető moderátor, dr. Antalovits
Miklós, a BME Ergonómia és Pszichológiai Tanszékének professzora. Az ütköző
szakmai szervezeti érdekeket képviselők
gyakran kerülnek egymással vitába, konfliktusba, de pont ezek a véleményütközések indítják be a tanulási folyamatot és
ez által születnek meg az újabb és újabb
hozzájáruló tényezők.A SOL-módszer
alapelve a konszenzusra való törekvés, és
ennek köszönhető, hogy az elemzés során
az eltérő nézőpontokat tükröző, gyakran

éles viták végül rendszerint konszenzussal zárulnak.
A SOL-módszertan alkalmazása
számítógépes technológiával támogatott csoportos feladatmegoldást takar.
A SOL-elemzés folyamatának az első lépése a ráhangolódás, érzékenyítés egy esettanulmányon keresztül és a SOL-módszer
logikájának az elsajátítása. Ezután kerül
sor az aktuális eset mélyebb elemzésére,
az eseményt alkotó „elemi események”
feltárására információgyűjtéssel és helyzetleírással. Ezt követően azonosítják
az esemény bekövetkezéshez közvetlenül és közvetett módon hozzájáruló tényezőket, és ezeket értékelik, súlyozzák.
Itt felhasználják azt a tapasztalatot, hogy
egy esemény létrejöttéhez általában több
védelmi gát hiányossága is hozzájárulhat.
Ezt szemlélteti J. Reason nyomán az alábbi ábrán látható úgynevezett „svájci sajt”
modell. Amikor megtörtént a tényezők
súlyozása, akkor kerülnek azonosításra
a problémás területek és megfogalmazásra kerülnek a tanulságok, javaslatok. Na-

egyén

szervezet

technológia

csoport

környezet

gyon fontos, hogy mindezek dokumentálásra és beépítésre kerüljenek a képzési
programba, ezért minden alkalommal jelen van az oktatás területéről kompetens
személy.
A SOL-elemzéseket 2007 óta Gergely
József, az eseménykivizsgáló csoport vezetője koordinálja. Elmondása alapján
az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják
a SOL-módszer alkalmasságát és eredményességét. A részvevők sokszor elhangzó
véleménye egy-egy elemzés végén, hogy
sokat tanulnak a két és fél nap során. Jobban megismerik egymás munkáját, nehézségeiket, a munkafolyamatok gyakorlati részletei és a személyes kapcsolatok is
mélyülnek. Mindez előmozdítja a szervezeti kultúra és áttételesen a biztonsági
kultúra javulását az erőműben.
A legutóbbi elemzés tárgya a reaktorcsarnokban történt személyi kontamináció esete volt. Ezen megfigyelőként volt
alkalmam személyesen is részt venni.
A felső vezetést Volent Gábor biztonsági
igazgató képviselte. A látottak és hallottak
meggyőzően bizonyították, hogy a konstruktív, őszinte légkörben zajló és néha
vitákat sem nélkülöző elemező munka a legapróbb részleteket is kitárgyalva
a legalkalmasabb módja a szervezeti tanulásnak.
Laszlóczki Ivetta

Módosul az Információbiztonsági Szabályzat
2014. április 1-jétől változott társaságunk Információbiztonsági Szabályzata
(SZAB-IBIR). A változás oka, hogy adatérzékenységi kategóriák kerültek meghatározásra, amelyeket SZAB-IBIR-be
építettünk be. Az adatérzékenységi kategóriák használatával azt szeretnénk
elérni, hogy tudatosítsuk mindenkiben
a munkája során használt adatok, információk, dokumentumok bizalmasságát,
azt, hogy ezek mekkora értéket képviselnek társaságunk számára. Az adatérzékenységi kategóriák a következők:
1.
Publikus
2.
Üzleti belső használatra
3.
Üzleti bizalmas
4.
Üzleti titok
5.
Személyes adat
6.
Nemzeti minősített adat

SZAB-IBIR két új melléklettel került
kiegészítésre, az első tartalmazza a kategóriákat és rövid jellemzésüket, a második az egyes adatérzékenységi kategóriák kezelési követelményeit. A kezelési
követelmények három szempontra fókuszálnak: az adminisztratív (szervezési,
jogosultsági) követelményekre, a hagyományos dokumentumok (papír alapú)
és elektronikus dokumentumok kezelési
előírásaira.
SZAB-IBIR 4.4. új fejezete tartalmazza az információbiztonság részletes szabályait a munkavégzésen kívül. Ennek
a fejezetnek a célja rávilágítani, hogy
a munkavégzés során megismert információk jellemzően „üzleti belső használatra” vagy „üzleti bizalmas” minősítésű
információknak minősülnek, és ezekre is

kiterjed a munkába álláskor aláírt titoktartási nyilatkozat. Mielőtt bárki megosztja valakivel vagy valahol (legyen
az internetes fórum vagy valamelyik
közösségi oldal, esetleg baráti társaság)
a munkájával kapcsolatos információkat,
mindig álljon meg egy pillanatra és gondolja át, hogy ezt megteheti-e? Fel van-e
hatalmazva arra, hogy ezt megtegye?

A szabályzat változásairól e-learninges ismertetőt készítettünk, amely megismerése mindenki számára elvégzendő
feladat. Az ismertetőt az SAP rendszer
e-learning-es moduljában kezelik,
a rendszer e-mailben értesíti az érintetteket az oktatási feladat elvégzéséről.
Kérjük, hogy a rövid ismertető elolvasására mindenki szánjon időt áprilisban. SJ
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OSZTÁLYTABLÓ

Minőségirányítási és Működésfejlesztési Osztály
Összeállította: Susán Janka, Cseriné Polgári Ágnes • Fotók: Bodajki Ákos

Aradi János

Füredi Zoltán

osztályvezető

Az MMO osztályvezetői
teendőivel közel egy éve
bízták meg. Az osztály feladatai igazán
sokrétűek, és az általuk végzett munka jelentős részének eredményeivel társaságunk
minden munkavállalója találkozik, ezért
hangsúlyozza, hogy az osztály feladatainak
elvégzésére úgy tekint, mint egy belső szolgáltatás végzésére, és máris kezdi mesélni,
hogy milyen fő területei vannak munkájuknak.
A tavalyi év jelentős eredménye volt
társaságunk 2014–16. évi stratégiájának
kialakítása, amelynek során a stratégia kialakításának módszertana teljesen új alapokra került. A legnagyobb kihívást azóta
az jelenti, hogy a stratégiai célokat egyelőre
igazgatósági szintre is le kell bontani, hogy
a stratégia a mindennapi munkavégzésünk,
céljaink részéve tudjon válni. A kollégák
megismerhessék azokat a fontos tényezőket, amelyek alkalmazásával ők is tehetnek
stratégiánk sikerességéért. Továbbá az elfogadott akciók végrehajtását is nyomon kell
követni, az elért eredményeket monitorozni, azokról a cégvezetést rendszeresen tájékoztatni szükséges.
Az irányítási rendszerünk működtetése
(szabályozásaink kialakítása, karbantartása) az osztály feladatainak másik nagy területe. Munkája során mindenki találkozik
a munkaköréhez kapcsolódó eljárásrendekkel, szabályzatokkal. Ezért tartotta kiemelten fontosnak, hogy ezen szabályozók felépítése, átláthatósága egyszerűsödjön, ezért
változtatták meg az ezek elkészítését előíró
sablonokat. Az elkövetkező három évben
minden szabályozásunk aktualizálásra kerül az új szempontok szerint, és azt reméli, hogy a kollégák ennek jó hasznát fogják
venni a mindennapi munkavégzésük során.

Az irányítási rendszerünk működésének
áttekintésére szolgálnak a belső auditok,
amelyek elvégzését rutinos kollégák végzik
az osztályon. Az auditokkal kapcsolatban
azt hangsúlyozza, hogy ezek célja működésünk jobbá tételét szolgálja. A kollégái hozzáállása, hogy az eddig megszerzett tapasztalataikat a folyamatok következetesebbé
tételére, optimalizálására és az eddig elfogadott MVM-szempontoknak való megfeleltetésre használják. Az auditoknak semmi esetre sem a számonkérés a célja, és ezt
az érintett vezetőknek sem tanácsolja, mert
ez a szemlélet aláássa az audit nyílt légkörét.
Érdekes terület az osztályon a kockázatelemzés végzése, amelynek során az érintett
területek potenciális kockázatait tárják fel.
Az érintett területek lehetnek a stratégiai
célok kialakítása, a működési folyamataink
változásai vagy az aktuális projektek végrehajtása, kimenetelének elemzése. A kockázatkezelési tevékenység célja a vezetői döntéshozatal támogatása.
Még egy, a napjainkban egyre inkább aktuális területről tesz említést, az információbiztonságról. Az itt elért legutóbbi eredmény, hogy kialakításra kerültek az adatérzékenységi kategóriák, és ezek beépítése
miatt került megújításra az Információbiztonsági Szabályzat.
A munkavégzéshez felesége biztosítja a nyugodt családi hátteret, amelyben
két fiúgyermeket nevelnek. A gyerekek
nyolc- és hatévesek. A kikapcsolódásban
a családi programok, a baráti társaság és
a különböző sportok nyújtanak segítséget.
Családjával rendszeresen látogatja a Duna
partszakaszait horgászladikkal. Hobbija
még a kerékpározás: barátaival főleg a Mecsekbe, illetve a Paks környéki dombokra
jár hegyikerékpározni. Tagja az atomerőmű
horgászegyesületének, ha több ideje lenne,
talán horgászna is.

Kajári Attila

csoportvezető, az osztályvezető helyettese
Munkája 2003 óta folyamatosan kapcsolódik társaságunk hosszú távú stratégiai céljainak kialakításához,
ekkor került az akkor még Stratégiakontrolling Főosztályra. Részt vett a 2003-as üzemzavar működésbeli problémáit feltáró szervezeti diagnózis elkészítésében, amelyre alapozva készült el a problémákat kezelő komplex működésfejlesztési program. Ez azonban a múlt, beszéljünk inkább
a jelenről – mondja.
Tavaly év végére elkészült társaságunk 2014–16. évi stratégiája, amelynek megalapozásához komplex döntés-előkészítő tevékenységet végeztek. Stratégiánknak
kapcsolódnia kell az MVM stratégiájához és megalapozottnak kell lennie nemzetközi szinten is. A külső és belső környezetelemezés feladata éppen ezeknek
a kapcsolódási pontoknak a meghatározása.
Stratégiánk még sohasem volt ennyire operatív. Az elfogadott négy meghatározó alappillér mellé stratégiai célokat határoztak meg, a célok elérését pedig
konkrét akciók biztosítják. Az akciók sikerességéért a cégvezetés is megtesz mindent, biztosítja a siker eléréséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az akciók
meghatározása során rendkívül sok egyeztetést folytattak az érintett szervezetekkel. A kapcsolat az elkövetkezendő időszakban sem szakad meg, hiszen az akciók
végrehajtását is nyomon kell követniük, amelyre vonatkozóan kontrollingrendszert alakítottak ki. A stratégia kommunikálása is igazán érdekes feladat, ennek
kialakítása során szoros együttműködés alakult ki a TLK szakembereivel.
Másik érdekes aktuális témájuk a folyamatmutatószám-rendszer (FMR) kialakítása. E feladat alapvető célja, hogy társaságunk folyamatait mérhetővé tudják
tenni. Kiindulásként 39, a stratégiai célokat meghatározó mértékben befolyásoló
folyamatot vizsgáltak meg. A mutatószám a folyamatok eredményességét, hatékonyságát jellemző adat, amely segítségével objektíven lehet azonosítani a folyamatfejlesztési irányokat. Az FMR kialakítása a hatóság által is elvárt, azonban társaságunk jól felfogott érdeke is egyben. Az egyeztetések során a folyamatgazdák
is felismerték az ettől várható eredményeket. A működési feltételek kialakítása
és a rendszer bevezetése még visszavan, a működési feltételek biztosításában van
az MMO-nak kiemelt szerepe.
Munkájának egyik rendszeresen ismétlődő része a kockázatmenedzseri szerepköréhez kapcsolódik. Ennek keretében az elmúlt időszakban egyedi kockázatkezelési feladatokat végeztek. Megemlíti a C15 projektet, a főjavításhoz és a beruházások megtérülésének elemzéséhez kapcsolódó témaköröket.
Az előzőekből látszik, hogy feladatai sokrétűek, alapvetően a menedzsmentet
és a vezetői döntéshozatalt támogató funkciót tölt be. Munkája során sok szervezettel kell együtt dolgoznia, és az együttműködő készséget tekintve kifejezetten
pozitív tapasztalatokkal rendelkezik. Így tudja hatékonyan ellátni a feladatait,
amelyekről alapvetően azt vallja, hogy belső támogató, szakértő funkciót jelent.
Szabadidejében ellensúlyozva az irodai munkát, szívesen sportol. A sportok
közül kiemeli az íjászatot és a biciklizést, amelyet azért szeret annyira, mert fiával, Kristóffal együtt töltött órákat eredményez.

a szerepkörök, a csoportszintű követelmények, amelyeknek mindenkor meg kell felelni. A változásokat meg kell
műszaki főszakértő
tervezni, azokat el kell végezni, az elkészült új eljárásrend
működési tapasztalatait követni kell, és ha szükséges,
Az MMO-nál az osztály 2010-es az eredmények alapján be kell avatkozni, vagyis módomegalakulás óta dolgozik, a mi- sítani szükséges. Ez a ciklus egy, a mindennapi életben is
nőségügy területén már közel 15 jól használható szabályozási kör, amely a minőségügyben
éves gyakorlattal rendelkezik, használt alapfogalmak közé tartozik.
Munkakörét azért szereti, mert igazán változatos és
így az osztályon dolgozók közül az egyik legnagyobb taközvetlen kapcsolatokon alapul, napi szintű együttműpasztalattal rendelkező kolléga.
Aki részt vett már valamelyik társasági folyamatunk ködést jelent a folyamatgazdákkal és a folyamatok moátdolgozásában, az biztosan egyeztetett a témában Atti- dellezőivel, szerkesztőivel. A folyamatmodellező feladalával. Napi munkájának legnagyobb részét társaságunk ta a folyamatleírás alapján elkészíteni a folyamatábrát,
szabályozásainak kialakításával tölti, és azt kéri, hogy amelynek célja, hogy logikus áttekintést adjon a folyamat
cikkünkben szabályozásaink közül csak a társasági fo- lépéseiről, a lépések során keletkező dokumentumokról,
lyamatok menedzselésével foglalkozzunk. Elmeséli, hogy a lépés elvégzéséhez szükséges IT-alkalmazásról és más
a jelenlegi folyamatstruktúra alapjait a 2005–2008-ban folyamatokhoz való kapcsolódási pontokról. Azt talán
végrehatott projektben alapozták meg. Az eljárásrendek kevesen tudják – mondja, hogy egy folyamat elkészítése
első verziójának elkészítésével azonban nem állt meg nem csak annyit jelent, hogy elkészülnek a Word formáaz élet, ezen a területen folyton változnak az előírások, tumú dokumentumok és eltároljuk az intranet Szabályo-

zások oldalán. A háttérben húzódik a System Architect
(SA) rendszer adatbázisa, amely az eljárásrendekben kialakított tartalmak összerendelését, folyamatkapcsolatok nyilvántartását szolgálja. Az SA-rendszer szerepköri
nyilvántartása az alapja a munkaköri leírásokat nyilvántartó rendszernek, a munkaköri leírásában mindenki a SA-rendszerből származó szerepköröket találja.
Az SA-rendszer funkciógazdai feladatait is Attila végzi.
A napi szoros munkatempó mellett szükséges a folyamatmenedzsmenthez kapcsolódó fejlesztésekre is időt
találnia. Jelenleg éppen a SA és a munkaköri leírásokat
nyilvántartó rendszer szinkronizálása van folyamatban.
Munkája elvégzéséhez a biztos alapot szép családja jelenti. Felesége tavaly óta a C15 Kiemelt Projektnél dolgozik, gyermekeik közül Gabi 16 éves szakközépiskolás,
Bogi 6. osztályos és Dani 2. osztályos általános iskolás.
Mivel munkája kifejezetten irodai munka, ezért a teljes
kikapcsolódást számára a vadászat jelenti, amely során
legjobban a természet közelségét élvezi.

11

2014. április

Ágh Mária
csoportvezető

Stratégia
kialakítása
Társasági
folyamatok
Folyamat
mutatószám
rendszer

Környezetelemzés
a stratégiához
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Önértékelés

Cseriné Polgári
Ágnes

Az atomerőműnél 1989
óta dolgozik, a végzettsége szerint gépészmérnök, de ahogy a pályájára visszatekint látható, hogy a minőségügyhöz fokozatosan került
egyre közelebb.
Az MMO 2010-es megalakulásától kezdve
a minőségirányítási csoport vezetője. Tekintsük
át, javasolja, a jellemző minőségirányítási tevékenységeiket. Elsőként a belső auditokat említi,
amelyhez kapcsolódóan megtervezik az auditok
éves programját, ez adja meg az auditok végrehajtásának ütemezését és az auditokról való beszámolást. Így összefoglalva nagyon egyszerűnek
tűnhet, de valójában sok-sok igényt, szempontot
figyelembe véve, társasági szinten egyeztetve alakul ki a jóváhagyott auditprogram. Az auditokat
négyen hajtják végre, melyekhez segítségül hívják
a szakmai megbízottakat és a vezetőség képviselőit is. Az auditok célja társaságunk működésének javítása, a működés szabályozottságának és
szabályosságának vizsgálatán keresztül. Többször
előfordult már, hogy egy-egy audit után az auditor nyújt segítséget a folyamat javításában.
Ez rengeteg pluszmunkát jelent a számukra, de
ezt mindig szívesen végzik, mert a folyamatos
javulásban hisznek. Az elvégzett auditok eredményeiről, továbbá a feltárt eltérésekhez kapcsolódóan biztonsági mutatókról rendszeres jelentés készül a cégvezetés és a hatóság számára is.
Az auditfeladatok kezelése az AS6 TN modulban
történik, amelynek használatában meglehetős
jártassággal rendelkezik, mosolyogva meséli,

hogy már számtalanszor nyújtott „telefonos” segítséget ezen feladatok kezelésében másoknak.
Az év eleje mindig az önértékelések elkészítésének időszaka, amelyet a társaság összes szervezeti vezetője és folyamatgazdája hajt végre.
Az önértékelési jelentésekre alapozva állítja ös�sze március végére a vezetőségi felülvizsgálatot,
amely a minőségmenedzsment terület éves zárásának tekinthető és a cégvezetői értekezlet tárgyalja meg. A jóváhagyott új, javító intézkedések
nyomon követését az idei évtől az MMO végzi
az AS6 TN modulban.
Eseti feladata a bejelentő rendszerbe érkező,
egyéb nemmegfelelőségek kezelése. A minőségirányítás fontos területe a feltárt nemmegfelelősségek szabályozott kezelése, itt emlékeztet arra,
hogy társaságunk már a 90-es évek eleje óta működtet bejelentő rendszert, amely a tavalyi évvel
bezárólag folyamatosan bővült. Egyéb feladatai
közé tartoznak még az osztály pénzügyeinek kezelése.
Szekszárdon él családjával. Fia, Marci a nyomdokaiba lépett, és gépészmérnöknek tanul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, lánya, Sárika a Corvinuson tanul pénzügyi
szakon, férje Szekszárdon a kórházban dolgozik.
Mivel a gyerekek már több szabadidőt engedélyeznek számára, nemrég az erőmű angol nyelvtanfolyamát elvégezve középfokú nyelvvizsgát
szerzett, valamint szívesen vesz részt a WiN (Nők
az atomenergiáért) Magyarország munkájában
is, és ennek keretében már több középiskolában
tartott ismeretterjesztő előadást.

minőségügyi mérnök

Ági nyolc éve dolgozik a minőségügy területén. Belső auditorként tükröt tart a szervezetek felé. A tükör feladata, hogy valóságos és tárgyilagos képet adjon. Véleménye szerint
az auditok nagy részében a szervezetek örülnek a külső auditori
szemnek, mert úgy érzik, segítséget kapnak a „jobban csinálni” törekvésükben. A biztonsági kultúra része a tükörképpel való bánásmód: épülésünkre használjuk, vagy elhárítjuk magunktól és a tükröt tartót szidjuk.
A szabályozásokkal kapcsolatban megemlíti, hogy a kritikákat
gyakran címezik az osztálynak, pedig a szabályozások tartalmi
része nem tőlük függ. Ők csak az eljárásrendek módosításakor és
az auditok kapcsán lát rá a szabályozásokra. Segítséget tudnak nyújtani jó eljárásrendek készítésében, kipróbált módszereket, jó gyakorlatokat kínálnak fel, járatlan területeken törekszenek az együttműködésre, együttgondolkodásra, de a szabályozások készítése nem
az MMO feladata.
Az egyedi feladatai közül az ABÜ teamet hozza szóba, mely megújította az alapvető biztonsági üzeneteket, javasolta információközlő monitorok felállítását a forgalmas helyeken. Kissé hosszadalmas
huzavona után a PATRIK rendszer, mint eszköz működik, de hogy
tartalma érdekes legyen, arról a különböző szervezeteknek kell folyamatosan gondoskodni.
Közreműködik az SZMSZ módosításokban is. Egy kívülálló csak
azt látja, hogy egy-két sor módosult benne, és azt gondolhatja, hogy
nem nagy feladat, pedig egy SZMSZ módosítás is az átalakítás szabályai szerint történik, beadványostul, mindenestül.
Az osztály tablója nem teljes a fiatal kollégái említése nélkül:
Ágoston Szilvia, Laposa József és Wartig Gábor. Ők azok, akik fiatalos lendületükkel, gyorsaságukkal sokszor kisegítik. Ági is szeret
velük együtt dolgozni, mert meghallgatják javaslatait. És azt a népmesékből tudjuk, hogy mindig a hős javára válik, ha hallgatnak
az öregek tanácsaira.
Ági nagycsaládról – férj, három felnőtt fiú és a kis menynek való –
gondoskodik, szeret sütni-főzni. Igyekszik sokat sétálni a nemrég
családhoz került kutyussal. Minden évben eltöltenek együtt pár napot a zempléni hegyekben, reméli ez az idén nyáron is így lesz.

Susán Janka

minőségügyi és folyamatmenedzsment-szakértő
Az MMO-nál 2011 júniusa óta dolgozik,
társaságunkhoz 1989ben nyert felvételt, amikor is még az ESZI-ben
kezdett el dolgozni.
A munkaköre elvégzéséhez szüksége van
minden, az eddigi pályája során bejárt állomáson megszerzett munkaköri és képzettségi
tapasztalatra. Munkaideje nagy részét teszi ki
társaságunk Információbiztonsági Irányítási
Rendszerének (IBIR) kialakítása, az információbiztonsági megbízotti szerepkör ellátása.
Nagy kedvvel mesél arról, hogy mit is jelent
ez. Az információbiztonság bevezetése társaságunk irányítási rendszerébe, működésébe
nem egyszerű feladat. Jelenleg két szabályozásunk van ehhez kapcsolódóan: Információbiztonsági Szabályzat és az Információbiztonsági
incidensek kezelése c. eljárás. Ezen szabályozások nagy hiányossága, hogy a szabályozásokhoz kapcsolódó eljárásrend (folyamat) jelenleg még nincsen kialakítva. Ez a hiányosság
terveik szerint június végére fog megszűnni,
mert az IBIR ez évi fejlesztésének az első lépése lesz az IBIR-t működtető folyamat kialakítása. Miután ez a folyamat életbe lép, az e területhez kapcsolódó feladatok, felelősségek és
szerepkörök meghatározottak lesznek és mindennapi működésünk részévé fognak válni.
Ehhez kapcsolódóan szeptemberre terveznek
egy információbiztonsági kampányhónapot
az intraneten és az egyéb társasági médiá-

ban. Az információbiztonság fontos feladata
a folyamatos tudatosítás, amely területen még
nagyon sok teendő van. De ezen kívül is van
egy áprilisban elvégzendő sürgető feladat,
az IT-rendszereink teljes körű felmérése, kiemelten a jelenlegi üzemeltetési körülményekre
fókuszálva.
Szívesen megemlíti, hogy egyéb feladatok elvégzéséhez is kapcsolódik osztályán. A tavalyi
év végének fontos eredménye volt az intranet
Szabályozások oldalának kialakítása (az új oldal a régebbi Dokumentumtár és PASZIR-oldalak egyesítése), amelyet ő fogott össze és
a dizájn kialakításában is nagy szerepet vállalt. Az oldal megújításának következő lépése
lesz egy jól használható dokumentumkereső
fejlesztése, amelytől azt várják, hogy egyszerűsíteni fogja a dokumentumok megtalálását
a Szabályozások oldalon. Az osztályon keletkező elektronikus dokumentumok tárolására
szolgáló SharePoint felületet is ő kezeli, és bekapcsolódott már informatikai témájú audit
lefolytatásába is.
Családjára nagyon büszke, három gyermeke és férje élete legfontosabb része. Milán
most kezdte az egyetemet, Hanna 6. és Ákos 3.
osztályos, férje gépészként dolgozik a KTO-n.
Szabadidejében szívesen sportol, kirándul és
alkot, mert szerinte alkotni az egyik legjobb
dolog a világon, amely pozitív energiákat mozgat meg az emberben.
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Műszaki Alkotói Pályázat
Második díjas pályázatok
09. A pihentetőmedence
alternatív hűtése
Kiss Tibor, Tarczal Lajos
A pihentetőmedence (PM) közvetlenül
a reaktorakna mellett helyezkedik el. Mivel a rendszer nem rendelkezik a közvetlen kibocsátást megakadályozó gáttal,
a biztonságát alapvetően a rendszer meghibásodásával kapcsolatos események,
az elhárító rendszerek és azok üzemeltetésének a megbízhatósága határozza meg.
A pihentetőmedence hűtési funkciójának
megbízhatóságát növeli az alternatív hűtőkör, amely olyan üzemmódokban képes
a hűtési funkció teljes mértékű ellátására,
amikor a normál üzemi rendszerek már
erre nem képesek (pl. TG01 szívóág alatti vízszint). Ha a vízszint a szívócsonk alá
csökken, akkor a továbbiakban a telepített
búvárszivattyú segítségével biztosítható
a pihentető medencében tárolt kazetták
remanens hőjének elvitele. Ez a műszaki
megoldás jelentősen csökkenti a radioaktivitás kikerülésének valószínűségét. A rendszer messzemenőkig igazolta alkalmazhatóságát, gyakorlatilag üzemi rendszerré
vált. A PM-mel kapcsolatos tevékenységek
szinte elképzelhetetlenek az alternatív hűtőkör üzembevétele nélkül.
Kiss Tibor
elemző mérnök, Fejlesztési és Elemzési Osztály
(FEO)
– Szekszárdon születtem 1964-ben. A
Moszkvai Energetikai
Egyetemen szereztem mérnök-hőfizikusi
diplomát az atomerőművek és berendezések szakon. A tanulmányok befejezését
követően 1989 májusában helyezkedtem
el a Paksi Atomerőműben. A Reaktor Osztályon a betanulás részeként primer köri
gépészként, főgépészként, majd reaktoroperátori munkakörökben tevékenykedtem. A műszakozást egy rövid időre a primer köri technológusi munka követette.
A megalakuló Biztonságelemző Csoportban 1992-től, majd ennek utódjaként a Fejlesztési és Elemzési Osztályon dolgozom
elemző mérnökként.
Nős vagyok, Kata, Bendegúz és Boldizsár boldog édesapja. Szabadidőnkben szívesen síelek, kirándulok, emellett érdekel
a borászkodás is.
Tarczal Lajos
elemző mérnök, FEO
– Szekszárdon születtem 1981-ben. A
Budapesti
Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki karán, energetikai
mérnök szakon végeztem 2006-ban. A Fejlesztési és Elemzési Osztályra 2007-ben
pályakezdőként kerültem elemző mérnöki
munkakörbe, ahol főként súlyos baleseti
determinisztikus elemzésekkel foglalko-

zom. Szabadidőmben szívesen barkácsolok, kerékpározok, valamint aktívan részt
veszek a paksi FINE munkájában.

04. Üzemviteli személyzet
elméleti ismereteinek
felfrissítésére és szinten
tartására szolgáló új
oktatástechnikai eszköz
bevezetése
Bajor László, Kárpáti Viktor,
Zsoldos Dániel
A biztonságos üzemeltetés egyik meghatározó pillére az üzemviteli személyzet megfelelő képzettsége. Az operatív személyzet
hatósági, kiemelt társasági jogosító vizsga
érvényességi idejét 5 évre növelték. Az oktatási szervezet biztosítja a megfelelő oktatási anyagokat. Az üzemviteli munkakörök
részére 1998–2000 között százas nagyságrendben készültek jegyzetek, amelyeken egy új üzemviteli generáció nőtt fel.
Az informatika fejlődésével viszont igényként fogalmazódott meg az e-learninges
vizsgáztatás. Elsősorban a szakmai ismereteinek szinten tartása a cél. Elégséges
egy frappáns, lényegre törő, jól átlátható
oktatási anyag is. El kell fogadnunk, hogy
az ezeroldalnyi anyagból a napi munka
mellett senki nem szívesen szemezgeti ki a lényeget, egyrészt mert nincs ideje,
másrészt mert nincs motivációja a munkája mellett erre a tevékenységre. Mindezen
megfontolások alapján elkészült egy olyan
új oktatástechnikai eszközt, amely a személyzet szakmai tudása szinten tartásának
hatékonyabbá, eredményesebbé tétele érdekében teljes körűen átfogja mindazon
üzemeltetői ismereteket, amelyek szükségesek a biztonságos üzemeltetés biztosításához, de szerkezetét és formáját tekintve
eltér a jelenlegi oktatási jegyzetektől.
Az új eszköz nem lecserélné az oktatási jegyzeteket, hanem alternatív választási
lehetőséget nyújtana a személyzet számára az ismereteik felfrissítésének módjában – mindenki maga eldöntheti, melyik
módszert választja. A jelenlegi munkaköri
jegyzetek alapvetően a betanító képzés
támogatását szolgálnák, továbbra is ebből tanulnák meg a szakmát a betanuló
személyek. Ez az eszköz számítógépes elérhetőség biztosításával egy e-learninges
formátumú oktatási anyag lenne, mely tömör, lényegre törő, könnyen követhető és
értelmezhető formában az adott témakörrel kapcsolatban minden olyan információt
tartalmaz, ami elvárható a személyzettől.
Az alkalmazott eszköz a témához kapcsolódó legfontosabb alapszintű, valamint
kiegészítő és támogató háttértudást is
tartalmazza, de ezek csak hivatkozással
lennének elérhetőek. Az új oktatási anyag
segítségével megvalósítható a személyzet
tudásának önállóan végrehajtható évközi szinten tartása, illetve önellenőrzése is.

A felkészítő anyag kidolgozása is SAT alapokon nyugszik.
Bajor László
szakterületi instruktor,
Szimulátor Osztály
– Bonyhádon születtem 55 éve, ott jártam alap- és középfokú
iskolába. Pécsre jártam
főiskolára, vegyipari gépészként diplomáztam 1981-ben, majd 2005-ben mérnöktanári diplomát is szereztem. Egy újsághirdetésre jelentkeztem Paksra 1983 végén. A 2.
blokkra a primer körbe kerültem. A melegjáratását követően vizsgáztam le primer
köri gépésznek. Főgépész, majd betanuló
reaktoroperátor lettem. Hatósági vizsgámat már a 4. blokkon szereztem meg.
A vezénylőben eltöltött 11 év után 1997ben az Oktatási Modell Projekt-hez (OMP)
kerültem. Majd beintegrálódtunk a Szimulátorosztályba, ahol azóta is az üzemviteli
személyzet betanító és szinten tartó képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat látjuk el kollegáimmal. Családi házban élünk Szekszárdon a feleségemmel és
két lányunkkal (27/17 évesek), nagylányunk
(29) Pesten él. Nagyon szeretek az udvari
virágokkal bíbelődni, sok leanderem van és
szeretek wellnesselni. Legújabb szerelem
a vízitúra, amely remélem az idén ki is teljesedik.
Kárpáti Viktor
digitális tananyagfejlesztő, Általános
Oktatási Osztály
– Szegeden születtem 1977-ben. Középiskolai tanulmányaimat
a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban végeztem, ezt követően a paksi és a szekszárdi
városi, regionális médiában dolgoztam.
Diplomámat 2002-ben, a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudomány szakán, elektronikus média
szakirányon szereztem. Digitális tananyag
fejlesztőként 2009–től dolgozom az atomerőműben. E-learning tananyagfejlesztő
szakképesítést 2010-ben szereztem. Ez egy
folyamatosan fejlődő terület, ezért a munkaköri feladatok mellett fennmaradó időt
ön- és programfejlesztéssel, ismereteim
napra készen tartásával töltöm.
Feleségemmel és hároméves kisfiunkkal Szekszárdon élünk. Szabadidőnket – ha
az időjárás is engedi – a szabadban, nyáron
főleg vízpart mellett töltjük. Közös hobbink
az utazás, túrázás, kerékpározás.
Zsoldos Dániel
koordinátor, Általános
Oktatási Osztály
– Szekszárdon születtem 1989. december
28-án, azóta Pakson
élek. A Paksi Vak Bot�tyán Gimnázium reál tagozatán végeztem

el középiskolai tanulmányaim. Jelenleg
a Dunaújvárosi Főiskolán tanulok. Az MVM
OVIT Zrt. alkalmazásában az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. informatikai csoportjánál kezdtem pályafutásomat 2012 nyarán
informatikai munkatársként. Ugyanezen
év novembere végén kerültem át az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. oktatómérnöki csoportjához koordinátori munkakörben. Azóta többek között digitális tananyagfejlesztéssel foglalkozom.
Szabadidőmben szeretek gitározni, olykor eljárok teniszezni.

06. Szubkritikusság
meghatározás a VERONAexpert rendszerrel
Kálya Zoltán, dr. Pós István,
Parkó Tamás
Az utóbbi években többször felmerült
az igény, hogy a reaktorok üzemállapotainak besorolásakor figyelembe kellene
venni a nukleáris üzemanyag aktuális sokszorozási képességét is. A kritikus állapot
meglétének vagy a szubkritikusság mértékének ismerete különösen fontos a kampányok indítása során az első kritikussá tételt
megelőző állapotokban, illetve a leterheléssel vagy a blokk leállításával járó tranziensek esetén. Szubkritikus állapotokban
a nukleáris biztonság szorosan összefügg
az előírt szubkritikussági szint betartásával,
ezért is fontos ismerni a mindenkori állapotra jellemző értéket. Szintén indokolttá
tette a pályázatban ismertetett módszer
kidolgozását, hogy stratégiai célként szerepel a nukleáris biztonság szintjének megőrzése és fejlesztése. Ezen cél elérésének
pedig egyik „szentesített” eszköze a reaktorfizikai számítások, elemzések elvégzése.
A pályázatban ismertetett modell térbeli neutronkinetikai közelítésen alapul, de
figyelembe veszi az ex-core neutrondetektorok jeleit is. Így egy olyan elméleti eljárást
kapunk, amely képes a csak számításból
nyerhető térbeli neutronfluxus-eloszlást és
a mért neutronfluxusjelekből kapott amplitúdót kombinálni. A modell használata
a már korábban létrehozott VERETINA futtatási környezetben lehetséges, a térbeli
neutronfluxus-eloszlás meghatározása is
a VERETINA modell fejlesztése során kidolgozott háromdimenziós kinetikai egyenlet
megoldásával történik. Végeredményképpen egy kicsit talán bonyolult, de egyszerűen használható eszköz jött létre a zóna
kritikus és szubkritikus állapotainak monitorozására.
A szerzők a Reaktorfizikai Osztály dolgozói, fizikusok. Feladatuk, kollégáikkal
karöltve, a blokkok üzemanyagtöltetének
biztosítása és üzem közbeni ellenőrzése,
illetve az ehhez szükséges eszközpark gondozása. Ez a meglehetősen szerteágazó
tevékenység gyakran eredményez olyan


folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról
érdekes, kihívást jelentő feladatokat, amik megoldása Műszaki Alkotói Pályázat alapjául szolgálhat.

Kálya Zoltán
csoportvezető

Dr. Pós István
vezető fizikus

Parkó Tamás
csoportvezető

Reaktorfizikai Osztály (RFO)
A munkaidő lejárta után a család biztosít kellemes elfoglaltságot számukra. A munka és a család mellett megmaradó szabadidejükben mostanában leginkább olvasnak. A szépirodalmi témák nyújtotta kikapcsolódás mellett
különösen szeretik a társasági portálon az építendő új
atomerőművi blokkokkal kapcsolatban megjelent információkat, közleményeket böngészni.gyulai

Alkohol-és drogmegelőzési
program az atomerőműben
Lapunk 2013. novemberi számában
számoltunk be arról, hogy jogszabályi
változás nyomán a Paksi Atomerőműben alkohol- és drogpolitika került
kidolgozásra. Ezzel párhuzamosan
döntés született alkohol- és drogmegelőzési program kidolgozásáról is.
Lászlóné Németh
A program részleteiről Lászlóné NéIlona
meth Ilonát, a Munka- és Személyügyi
Osztály vezetőjét, a jogi szabályozás
és a társasági politika következményeként a Paksi Atomerőmű területén
érvénybe lépő rendészeti változásokról pedig Köllő Imrét, a Rendészeti
Osztály osztályvezetőjét kérdeztem.
Köllő Imre
Lászlóné Németh Ilona az alkohol- és
drogmegelőzési program fontosabb elemeiről, az eddig végzett
tevékenységekről és az újabb aktivitásokról adott tájékoztatást:
– A drogmegelőzési program során célunk minél több,
az erőmű területére belépő személy elérése volt. A részvénytársaság munkavállalói számára a bérjegyzékkel megküldésre került a társasági drogpolitika, valamint vezérigazgató úr
tájékoztatója a változásokról és a megelőzési programról.
Hasonló tájékoztatást küldtünk a területen dolgozó vállalkozóknak is, amelyben felhívtuk a figyelmüket a drogellenőrzés kapcsán bekövetkező változásokra. Ezt követően intranetes aktivitást indítottunk, melynek során a munkavállalók
széles körű tájékoztatást kaptak többek között az alkohol- és
drogfogyasztás veszélyeiről, a kábítószerek fajtáiról, hatásairól, a függőségről és annak legyőzéséről, valamint a partidrogokról. Önértékelő kérdőív segítségével lehetőség adódott az alkoholfogyasztás mértékének felmérésére is.
2014 februárjától a részvénytársaság munkavállalói számára előadások keretében adtunk további felvilágosítást
Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns közreműködésével.
A hangsúly itt az alkohol és a drogok káros hatásán, a függőség kialakulásának bemutatásán volt. Papíralapú szóróanyagokat is készítettünk, amelyek az előadások alkalmával kerültek átadásra, valamint kihelyezésre kerültek a portákon,
az ebédlőben és az orvosi rendelőkben egyaránt.
A program befejezéseként kérdőíves felmérést tervezünk, amelyben szeretnénk megkérdezni a munkavállalókat
a programmal kapcsolatos véleményükről, gondolataikról.

KI KICSODA?

Az Atomenergetikai Múzeum abban is különbözik
más országos gyűjtőkörű
múzeumtól, hogy a mi múzeumunkhoz több ezer embernek van személyes szellemi és tárgyi kötődése. Ezt
az érzelmi kapcsolatot erősítené egy olyan, akár évente
megjelenő kiadvány, amely
lexikonszerűen jelenítené
meg azokat a személyeket,
akik fontos szakmai és társadalmi kapcsolataikkal erősítik az atomerőmű társadalmi
elfogadottságát.
Azok, akik úgy érzik,
hogy munkájukkal hozzájárulnak az atomerőmű biztonságos és eredményes üzemeltetéséhez, tiszteljék meg
közösségünket és tárják nyilvánosság elé az erőműben,
a szűkebb és tágabb társadalmi környezetben végzett
tevékenységüket.

A lexikonba egy arckép és
maximum 1600 karakternyi
szöveg kerül.
Kért adatok: név ∙ születési
idő (év, hónap, nap) ∙ családi állapot (feleség/férj neve,
gyermekek keresztneve) ∙
iskolai végzettség ∙ korábbi
munkahely ∙ mikortól dolgozik az atomerőműben ∙ szakmai tevékenység ∙ társadalmi
tevékenység ∙ munkásság
(megjelent cikkei, könyvei)
Beküldési határidő: 2014.
április 30.
Cím: beregnyei@npp.hu
Bővebb információ:
Beregnyei Miklós
(20/531-6380,
beregnyei@npp.hu)
Természetesen a személyre vonatkozó adatok csak
elvárások, nem kötelezőek!

Dr. Kovács Antal
 kommunikációs igazgató

A felmérésre áprilisban, az előadás-sorozat lezárását követően kerülhet sor.
Köllő Imre az új jogszabályi környezetnek az atomerőmű rendészeti szabályaira vonatkozó hatását ismertette, és összegezte a lényegi változásokat.
– A FIB201_M02_V02 A munkára képes állapot betartásának rendészeti szabályai című kezelési utasításban kerültek rögzítésre a kábítószer fogyasztásának kimutathatóságára irányuló rendszeres ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalók.
Ugyanezen dokumentum tartalmazza az alkoholmentes
állapot ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó szabályokat is, e téren módosítás nem vált szükségessé, hiszen
a korábbi szabályozás és annak gyakorlati alkalmazása összhangban állt az Atomtörvényben és az alkohol- és drogpolitikában megfogalmazottakkal.
A kábítószer fogyasztást illetően a legfontosabb, hogy
az ellenőrzés nem a fogyasztás tényét vizsgálja, hanem a fogyasztás szervezetből történő kimutathatóságára irányul.
Az ellenőrzésre sor kerülhet felvétel előtti orvosi alkalmassági vizsgálat alkalmával, a munka- és tűzvédelmi szervezet
és a rendészeti szervezet vezetői által elrendelt ellenőrzések
esetén, a munkahelyi vezető felkérésére, őrzésvédelemért
felelős végrehajtó kezdeményezésére, valamint a belépőkapuknál működő, véletlen kiválasztó rendszer információi
alapján (fokozott ellenőrzés). Utóbbi esetben a rendszer által
kijelölt személy vizsgálata gyorsteszttel történik. A kiválasztott személy 1 órán belül köteles a foglalkozás-egészségügyi
szervezet rendelőjében megjelenni, és a drogellenőrzéshez kapcsolódó vizsgálatnak magát alávetni. Amennyiben
a kiválasztott személy ezt a kötelezettségét megszegi, úgy
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alkalmazásában álló munkavállaló esetén munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség vétkes megszegésének, külső vállalkozás esetében
pedig az elrendelt belső szabályok megsértésének minősül.
E magatartás a belépési lehetőség megtagadását vonja maga
után, és az erőmű területére érvényes belépési engedély 6
hónapra történő azonnali visszavonását jelenti.
Pozitív gyorsteszt eredménye esetén a munkavállalót
a munkavégzéstől el kell tiltani, belépési engedélyét ideiglenesen be kell vonni. Amennyiben a pozitív gyorsteszt eredményeként rögzített vizeletminta – kirendelt igazságügyi
szakértői intézetben elvégzett – vizsgálati eredménye is pozitív, az engedélyes MVM Paksi Atomerőmű Zrt. haladéktalanul megteszi a rendőrségi feljelentést.
Krausz Attila

A közösségi
hálózatok biztonságtudatos
használata

A humánbiztonsági terület kialakítása egyre nagyobb teret kap a Paksi Atomerőműben is, amelynek alapját az MVM Csoport biztonsági szabályzata és annak két folyamatutasítása adta meg.
Egyik fontos célja, hogy növelje a munkavállalók
biztonságtudatos magatartását, ezáltal szorosan
kötődve a biztonsági kultúrához. Dr. Guba László humánbiztonsági főszakértő most a közösségi
hálózatok biztonságtudatos és körültekintő használatával kapcsolatban nyújt segítséget, növelve
biztonsági tudatosságunkat.
A közösségi hálózatok olyan alkalmazások, amelyek
célja a kapcsolattartás és a kommunikáció. A felhasználók számára lehetővé teszi, hogy kapcsolatokat építsenek és tartsanak fenn ismerősökkel,
munkatársakkal a világhálón. Számos ember olyan
információkat, adatokat oszt meg, mint például
a személyes adataik, hobbijuk, munkahelyük, véleményük, tartózkodási helyük és fotók tömkelegét.
Az emberek nagy része a közösségi hálózatok
használatának csak az előnyeit látja, a lehetséges
veszélyekkel nem néz szembe. Ilyen veszélyforrás
lehet közösségi profilunk feltörése, mely által hozzáférhetnek a személyes és bizalmas adatainkhoz.
Fiókunkhoz a hozzáférést akár el is veszíthetjük, ezáltal véleményt nyilváníthatnak a nevünkben. Ezenkívül jó ötletet adhatunk illetéktelen behatolóknak
is lakhelyünkre, amikor megosztjuk tartózkodási
helyünket vagy olyan hobbinkat, amelyet rendszeresen egy adott időpontban végzünk.
További kockázatot jelent, ha kapcsolataink közé
felveszünk olyan személyt, aki nem valós ismerősünk, és ezáltal így „rálát” a megosztott személyes
adatainkra.
Tipikus hiba, hogy személyes adatainkhoz nem
megfelelő hozzáférési jogosultságot állítunk be, így
publikussá válnak olyan bizalmas adatok, amelyek
szándékunkon kívül álltak.
A biztonságtudatos használat érdekében érdemes betartani az alábbiakat:
– Csak a közösségi oldalhoz fenntartott egyedi felhasználónevet és jelszót használjuk, utóbbi kellő
bonyolultságú legyen, ne utaljon a használójára.
– Legyen külön, a közösségi hálózathoz fenntartott e-mail címünk, kérjünk tájékoztatást a fontosabb eseményekről (hibás bejelentkezés,
jelszómódosítás, biztonsági beállítások módosítása).
– A biztonsági beállításoknál eszközök megadása
a bejelentkezéshez (PC, táblagép, smartphone).
– Kommunikációs alkalmazásaink közötti információcsere, szinkronizálás elkerülése.
– Kerüljük a közösségi oldalak használatát közös,
mások által is használt számítógépekről (internetkávézók, hotelek). Ne használjuk a közösségi
oldalakat ingyenes, nyilvánosan elérhető Wi-Fi
pontokon keresztül.
– A közösségi oldalak használata során mások által
küldött linkek megnyitása kerülendő (adathalászati célok)
– Körültekintéssel bánjunk személyes adataink
megosztásával (különösen lakcím, telefonszám,
munkahely, beosztás és tevékenység, személyes
jellegű és munkahelyi fényképek, aktuális tartózkodási hely, anyagi helyzetről árulkodó fotók:
gépjármű, ingatlan, egyéb nagy értékű ingóság).
L.I.
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Bemutatjuk
Puch Anikó informatikai szakértőt
Anikó 1984-ben született
Szekszárdon.
Paksi kötődésű családban nőtt fel, általános
iskolába a Bezerédj
Általános Iskolába járt, majd középiskolai tanulmányait Pakson, az ESZI-ben végezte számítástechnikai programozó szakon. Az érettségit
követően a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika Karán tanult tovább, ahol informatika
tanár szakon szerzett diplomát, majd másoddiplomás képzés keretein belül a Budapesti
Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán folytatott tanulmányokat gazdálkodás és
menedzsment szakon, levelező képzésben.
Friss diplomásként elsőként a paksi Balogh
Antal Katolikus Gimnáziumban helyezkedett
el informatikatanárként, majd az ESZI-ben tanított szintén informatikát. Mintegy három és
fél év tanítást követően váltott, s az MVMI Informatika Zrt.-nél helyezkedett el a Helpdesk
Osztályon. Incidens menedzserként feladata itt
azon egyedi felhasználói bejelentések, speciális
informatikai problémák kezelése, koordinálása
volt, amelyek esetén egyedi menedzselés vált
szükségessé. E munkakörben a felhasználói támogatás mellett az üzemeltetési terület munkáját is segítette.
A Paksi Atomerőmű Informatikai Csoportjához 2013 októberében nyert felvételt válto-

záskezelési szakértő munkakörbe. A korábbi
közös munkának köszönhetően a beilleszkedés
könnyű volt számára, az új kollégákkal hamar
sikerült megtalálni a közös hangot. A csoport
feladata a társaság ügyviteli IT-szolgáltatási
igények biztosításához szükséges dokumentálási, ellenőrzési, jóváhagyási, végrehajtási feltételek meghatározása és végrehajtás-ellenőrzési
tevékenységek ellátása. A feladatok körébe tartozik továbbá a felhasználói problémák kezelése, új felhasználói igények, informatikai fejlesztések kezelése, koordinálása, a társaság belső
informatikai folyamatainak menedzselése.
Anikó számára a közeljövő egyik feladata
az angol nyelvi szakvizsga megszerzése, mely
a másoddiploma kézhezvételének feltétele.
A szakmai fejlődést és a folyamatos megújulást
fontosnak tartja, tervei között szerepel a gazdálkodás és menedzsment szakterület alapszakán szerzett tudás továbbfejlesztése, a mesterszak elvégzése, illetve amennyiben lehetőség
adódik, további ismeretek megszerzése informatikai és egyéb területeken.
Anikó férjével, Péterrel Pakson él, szabadidejében szívesen süt-főz. Sokat olvas, az informatika mellett érdeklik a pszichológia,
kommunikáció, szociológia témájú könyvek.
Amennyiben lehetőségük adódik, párjával sokat utaznak belföldön és külföldön egyaránt.

Krausz Attila

Szakmák az atomerőműben
Az ÜFFO Automatika Osztályán a Villamos Automatika Karbantartó Üzem
vezetőjével, Baricz Gáborral beszélgettünk.
Baricz Gábor üzemvezető 1967-ben született Szekszárdon. Középiskolai tanulmányait 1981-től 1985-ig Budapesten,
az Üteg utcai Villamosenergia-ipari Szakközépiskola „E” – azaz az atomerőművi
ágazatán végezte. Ezt követően 1988-ig a Kandó Kálmán Műszaki
Főiskola villamos energetika szakán folytatta tanulmányait. 1988.
szeptember elsején MVM-ösztöndíjasként helyezkedett el az atomerőmű Villamos Laborjában, az Automatika Osztály elődszervezeténél, ahol jelenleg is dolgozik. Az osztály fő feladata a villamos védelmek, a villamos automatika körök, az erősáramú elektronikák, illetve
azok szabályzóinak a karbantartása. Gábor elmondta, az elmúlt 10
évben az osztály egyik fontos feladata a rekonstrukciók lebonyolítása volt, a régi készülékpark cseréje, modernizálása, az új, digitális
készülékek üzembe helyezése, ezzel együtt a rendszer egészének
újraértelmezése, áttervezése nagy kihívást jelentett. A rendszeres
karbantartási feladatok során az érintett eszközök közül a régebbieket évente, az újabbakat három-, illetve négyévente kell felülvizsgálniuk. Ide sorolhatóak például a generátorok villamos védelmei és
a transzformátorok villamos védelmi rendszerei. Jelenleg zajlik a 6
kV-os elosztók védelmi rekonstrukciója, a jövőben a 0,4 kv-os berendezések védelmi készletének cseréje is várható.
Baricz Gábor 2004-ben az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjban, 2010-ben igazgatói dicséretben is részesült. Gábor hozzátette,
kollégáival jó viszonyt ápol, az évek során szerteágazó szakmai kapcsolatrendszert tudott kialakítani, az erőművön kívüli egyéb villamos ipari társszervezetekkel is aktív kapcsolatot tart fenn.
Gábor szabadidejét 12 és 15 éves gyermekeivel tölti, a zenei fellépésektől kezdve a közös túrázásig bezárólag mindig találnak valamilyen közös programot.
KV
fotó: Bodajki Ákos

Fiataljaink

A Vegyészeti Mintavételi és Mérőrendszer rekonstrukciója

fotó: Lovásziné

Az elmúlt évek előkészítő
munkáit követően, a tavalyi év végén megkezdődtek
a Vegyészeti Mintavételi és
Mérőrendszer (VMR) rekonstrukciós munkálatai.
A rekonstrukció műszaki
tartalmáról, ütemezéséről
Németh Péter laboratóriumvezetővel beszélgettem.
– Mi indokolta a VMR rekonstrukcióját és melyek
voltak az előkészítés legfontosabb eseményei?
– A legfontosabb ok az volt, hogy a több mint 20
évvel ezelőtt létesített kézi mintavételi rendszer, a folyamatos analitikai mérőlánc (FAM) és a bórsav-koncentrációmérést végző berendezések műszaki állapota már nem kielégítő. További okok között szerepelt
az armatúrák rossz műszaki állapota, a nehézkes
alkatrész-utánpótlás, az elavult berendezések (analizátorok, FAM-adatgyűjtő, valamint folyamatirányító
rendszer). Így időszerűvé vált ezen rendszerek korszerűsítése, cseréje.
A projekt 2006-ban egy értékelemzés elvégzésével
indult, amely az aktuális állapotokat összegezte és
meghatározta egy új, korszerű rendszer feladatait, céljait, elvi felépítését. Az elemzés megállapításai a további tervek alapjául szolgáltak. 2008-ban a koncepció,
míg 2010-ben a műszaki tervek készültek el. A 2011es év a részletes tervek elkészítéséről, az engedélyek

beszerzéséről, a generálkivitelezővel szemben támasztott igények megfogalmazásáról szólt. 2012-ben a főbb
berendezések közbeszerzés útján történő beszerzése
zajlott. 2013-ban pedig folytatódott a rendszerek kisebb egységeinek beszerzése és az ERBE elkészítette
a részletes kiviteli tervet.
– Mik voltak a tervezési alapelvek, milyen követelményeket támasztottatok az új rendszerrel szemben?
– Fontos cél volt, hogy a korszerűsítés keretén belül minél pontosabban jellemezze a vételezett minta
a technológiai rendszerekben áramló közegek kémiai
paramétereit, növekedjen a mintavételek és az analitikai mérések pontossága. Ugyanakkor csökkenjen
a hulladék és a felhasznált hűtővíz mennyisége. Fontos volt számunkra, hogy az új mintavételi rendszerek
a blokkok valamennyi üzemállapotában zavartalanul
tudjanak működni és a régi rendszer hibáit (pl. több
ágat egy berendezés mért, az analízisek nem voltak
folyamatosak, csupán ciklikusak stb.) kiküszöböljük.
– Melyek az új rendszer legfontosabb előnyei, milyen közegparaméterekre és blokki üzemállapotra lesz
leginkább érzékeny?
– A rendszer egyik nagy előnye, hogy az állandóan
üzemelő ionkromatográfok révén a korróziót okozó
ionok koncentrációját folyamatosan tudjuk mérni alacsony kimutatási határ mellett (1 mikrogramm/dm3)
a helyszínen, amit eddig csupán laboratóriumi körülmények között, mintavételt követően tudtunk kontrollálni. Az új rendszerek folyamatos kiépítésével további

kémiai paraméterek (pl. oldott-hidrogénkoncentráció
mérése) folyamatos monitorozása is lehetővé válik.
Természetesen a rendszer teljes kiépítését és üzembe
helyezését követően is megmaradnak a kézi mintavételt követő laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok, hiszen
a rendszer rendeltetésszerű üzemelését ily módon is
ellenőriznünk kell. A rendszer számára az egyik legnagyobb kihívást a blokk visszaindulásakor a közegben megnövekedett mennyiségű korróziós, szilárd
részecskék okozhatják, amit automatikus működésű
motoros szabályozóarmatúrákkal beállított áramlási sebességgel juttatunk a mintavételhez, így folyamatosan követni tudjuk a technológiai folyamatokat.
Az analizátorokat a mintavétel után beépített szűrőkkel védjük.
– Hogyan összegeznéd a projektet?
– A Projektfőosztály szervezetén belül zajló projekt
volumene a pótvíz-előkészítő rekonstrukciójának ös�szegével közel azonos nagyságú, a projektben közreműködők száma nagyjából 100 fő. A projekt 2006-ban
tervezéssel indult, ezután az eszközbeszerzések kb. két
évet vettek igénybe. A blokki szerelések és az eszközök beüzemelése az adott blokk főjavítási programjába illesztve, feszített ütemezés mellett zajlanak majd
az elkövetkezendő években. A projekttervek szerint
2017-ben zárul, a régi rendszerek elbontását és az új
berendezések üzembe helyezését, tesztelését követően.
BR
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársaink
közül ezúttal Szentkirályi Lászlót mutatjuk be. A Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztály Szivattyú-karbantartó Művezetői Egységének művezetője – sokakhoz hasonlóan – gyerekfejjel, az „Atomos tó”
révén szerezte az atomerőművel kapcsolatos
első élményeit. Azóta az atomerőműves munka – amint ez pályafutásának ismertetéséből
kiderül – családi hagyománnyá vált náluk.
–
Bár tek ki a helyére csoportvezetőnek.
nem Pakson Nehéz időszak következett, mivel
születtél, jóformán mégis paksi vagy. huszonévesen kellett elfogadtatni
– Igen, Nagykanizsán születtem magamat az „öreg rókákkal”. Ebben
1960. március 30-án, de 1970-ben az időszakban az üzemelő és az épülő
Paksra költöztünk. Ekkor az erőmű- blokkok egyaránt sok feladatot adtak.
ből még csak az „Atomos tó” (a je- Amikor 1989-ben Zakál Zolit karlenlegi hideg vizes csatorna, ami még bantartás-vezetővé nevezték ki, megnem volt összekötve a Dunával) léte- üresedett a beosztása, és mint utódzett. Ide jártunk a srácokkal fürödni. jára, rám esett a vezetés választása.
Nagyon tiszta és gyorsan melegedő Még mindig fiatalon ez nagy megvízterület volt. Amikor az időjárás tiszteltetés, egyben nagy kihívás volt
engedte, szinte minden nap lekere- a számomra. Ekkor ugyan rendelkeztem már némi vezetői rutinnal,
keztünk úszni egyet.
– Hogyan kapcsolódott össze az- de ez a beosztás mégiscsak más volt
után a személyes és a szakmai élet- a korábbinál. Sokkal nagyobb felelősséget és több munkát jelentett. (Közutad az atomerőművel?
– Műszaki vonalon tanultam to- ben a technikusi minősítő vizsgát is
vább. A budapesti Latinca Sándor letettem Pécsett.) Sokszor voltak álGép- és Villamosipari Szakközép- matlan éjszakáim, de mindig sikerült
iskola gépész szakán érettségiztem legyőzni a nehézségeket, megoldani
1978-ban. Ezt követően a Szellőző a problémákat. Természetesen a kolMűveknél helyezkedtem el. 1978. légák segítsége nélkül ez leletetlen
október elején haza kellett jönnöm, lett volna, hiszen szorosan egymásra
és ha már itthon voltam, kíváncsi- voltunk, vagyunk utalva. 2005-ben
ságomnak engedve belátogattam az Atomerőmű Kiváló Karbantartója
az épülő erőműbe. A karbantartá- díjban részesültem, amire úgy tekinson Erős Imrével beszélgettem a le- tek, hogy ennek a kollektívának, enhetőségekről. Megegyeztünk, hogy nek az együttműködésnek is szól.
2010-ben aztán újabb nagy kivisszatérve Budapestre egyeztetek
az ottani vezetőimmel a távozásom hívást jelentett, hogy összevonásra
lehetőségéről, és jelentkezem nála. került a Szivattyú I. és a Szivattyú II.
1978. október 24-én beléptem a Paksi Művezetői Egység. Két, eltérő mentaAtomerőmű Vállalathoz (ahogy rövi- litású csoportból kellett egy egységes
dítve mondtuk, a PAV-hoz). A szivat�- csapatot kovácsolni.
– Gábor fiadról szóltál már, s eltyú-karbantartó műhelybe kerültem.
Ekkor Lukács Zoli volt az üzemve- mondtad, hogy szintén az atomerőzetőm, és Zakál Zoli a művezetőm. műben dolgozik. Mutasd be, legyél
Ebben az időben a legtöbb munkát szíves, részletesebben is a családodat,
a felvonulási, majd később az indító és azt, hogyan töltöd el otthon a szakazánház szivattyúinak karbantar- badidődet.
– Éva, a feleségem az MVM Kontása, javítása, valamint a hőközponti szivattyúk javítása adta. Később tónál dolgozik. Dávid fiunk 1993-ban
aktívan részt vettünk az időközben született. Jelenleg villamos mérnökbeinduló nullrevíziókban, amelyek nek tanul a Pécsi Tudományegyetesorán nagyon sokat tanultam a szi- men. Remélem, folytatja „a családi
hagyományt”, és az erőműben hevattyú-karbantartásról.
– Hogyan kerültél vezető beosztás- lyezkedik majd el. 2012 augusztusába? Milyen újszerű kihívásokat tarto- ban megszületett Nórika, az unokám.
gattak számodra ezek a munkakörök? Büszke nagypapája vagyok az immár
– 1980-ban megnősültem. 1981- több mint másfél éves kislánynak.
ben bevonultam katonának. Közben Most körülötte forog számomra a vi1982-ben megszületett Gábor fiam, lág. Tündéri kislány, aki mindig leaki jelenleg a turbina-karbantartókat vesz a lábamról.
A hobbim egyébként a kertészerősíti. Leszerelésem után visszakerültem a régi helyemre. Itt Salamon kedés és a horgászat. Ez az a két elZoli volt a csoportvezetőm. Időköz- foglaltság, ami tökéletesen kikapcsol
ben megkaptam a Kiváló Dolgozó a mindennapok taposómalmából.

Prancz Zoltán
kitüntetést. Amikor Zoli elkerült
a szakszervezethez, engem nevez-

Generációk

Kákai Mónika és családja

Rovatunkban újabb erőműves többgenerációs családot mutatunk be, Kákai
Mónikát, a Villamos Műszaki Osztály
csoportvezetőjét és családját.
A kiegyensúlyozott és stabil családi háttér sokban hozzájárul a munkahelyen
történő eredményesebb helytálláshoz,
persze a családbarát munkahelyi kezdeményezések is hozzájárulnak ehhez, ami
az atomerőműnél már jó ideje működik
is. Fontos a munka és a magánélet egyensúlya, ami nem túlzás, hiszen legtöbbünk
számára a munkahelyen és a családban
betöltött szerepek a legfontosabbak
az életünkben. A munka és a család azok
a területek, ahol az időnk legnagyobb részét töltjük.
Mónika apai nagyanyja az üzemvitelről ment nyugdíjba 1983-ban, az apai
nagyapa villamos TMK-nál dolgozott, és
1986-ban ment nyugdíjba, az anyai nagyanya orvosi rendelőnél takarított, és 1986
óta nyugdíjas. Mónika 2000-ben kezdett
a Gépész Szerviz Osztályon (GSZO) dolgozni, akkor még atomixes munkavállalóként, ahol szintén gazdasági feladatokat
látott el. 2001-től a Szerviz Főosztályon
koordinálta a gazdasági ügyeket, soha
nem tartotta magát bevállalós típusnak,
mint sokan a főiskolai társai közül, akik
az országnak akár messzi vidékeire is elköltöztek a „karrier” lehetősége miatt.
Mindig fontos volt, hogy a szeretteihez
közel éljen, így a helybéli lehetőségek
közül az atomerőmű tűnt hosszú távon
„biztonságos” megélhetési forrásnak.
2004–2006-ig kisebb szünet következett
a munka területén a kislánya születése
miatt. 2006 óta a Villamos Műszaki Osztályon (VIMO) dolgozik gazdálkodási csoportvezetőként.
Kákai József, az édesapa, a Turbina- és
Forgógép-karbantartó Osztályon (FKO)
dolgozott a turbinásoknál, most nyugdíjas éveit tölti. Kákainé Erzsi, az édesanya, ő jelenleg is dolgozik az 2. sz. orvosi
rendelőben takarít. Kákai József, Mónika
öccse a Villamos Karbantartási Osztályon
(VKO) dolgozik az akkumulátorosoknál
és villanyszerelő, Vácz Márta, a sógornő
ERBE Zrt.-s, aki dokumentációs ügyeket

intéz a VIMO-n. Mónika párja, Laci, a Műszaki Igazgatóságon a Fejlesztési és Elemzési Osztály vezetője.
Természetesen sikerek és kudarcok is
előfordulnak mindenki életében. Mónikának a siker szó hallatán a kislánya és az ő
eredményei jutnak eszébe. Igazán büszke anyuka, mert Anna nem csak jó tanuló, hanem eredményes sportoló is. Az ő
sikere az anyuka sikere is. Úgy gondolja, mindenkit érhetnek kudarcok az élet
színterén, de ezeket inkább megoldandó
problémának kell tekinteni, amik értünk
vannak.
Mónikáék és nagyszülei is Dunaszentgyörgyön élnek, a szülei és öccséék Pakson, de ez ma már nem távolság. Minden
hétvégén találkoznak, hol itt, hol ott,
gyakran együtt ebédelnek vagy közös
programokat szerveznek. Például nyaranta a Dunakanyarban Dömösön a kempingben töltenek néhány napot, ahová
évtizedek óta visszajárnak.

Szabadidejükben nagy szerepet kap
a sport. Hobbiszinten a futással foglalkoznak legszívesebben. A tavalyi évben
számos hazai versenyen, többek között
a Bécs–Pozsony–Budapest Ultramaraton
versenyen is részt vettek. Azonban nemcsak a futás, hanem egyéb erősítő aerob
mozgások és a tenisz is helyet kap a családi sportéletben. Szívesen ténykednek
a ház körül, szépítgetik, építgetik az otthonukat. Utaznak, kirándulnak, túráznak
lehetőség és az évszak szerint. Mindezek
mellett a legfontosabb dolognak tartják
a család életében: az egészséget és a szeretetet.
O/O
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Az ördög nem alszik!
Létrák I. rész
Ki ne hallotta volna
a mondást: „Ha rövid
a kardod, toldd meg
egy lépéssel”. A létrák
esetében ez stílszerűen talán így hangzana: „Ha rövid
a kardod, toldd meg egy – létrafokra – lépéssel”.
Biztos vagyok benne, hogy ezt az ősi eredetű, egyszerű és praktikus munkaeszközt, segédeszközt
– munkahelyünkön vagy otthon – mindannyian
használtuk már, és ebből eredően kisebb-nagyobb,
remélhetőleg pozitív – a kevésbé szerencsések negatív – tapasztalattal is rendelkezünk. Nos, nézzük
mi is az a létra. A legegyszerűbb definíció szerint:
a létra olyan lépcsőkkel vagy fokokkal ellátott szerkezet, amelyen egy személy fel vagy le tud menni.
A szó eredete érdekes: létra < német: Leiter (létra)
< germán: leitara (létra) < hleithra (nekitámaszt).
A létrák lehetnek lépcsőfokosak vagy létrafokosak; anyaguk szerint alumíniumötvözet,
acél, műanyag vagy fa. Létrák
két alaptípusa: a rögzített és
a – kézi vagy gépi erővel – mozgatható (áthelyezhető) létrák.
A kézzel mozgatható (áthelyezhető) létráknak két alaptípusa
van: a támasztólétra és a kétágú létra. A továbbiakban e két
alaptípussal foglalkozunk, mivel a kézzel mozgatható létrák
mind a munkahelyen, mind
pedig a háztartásokban a leggyakrabban megtalálhatóak.
Mint tudjuk a munkahelyen a szervezeti egység vezetője, a munkahelyi vezető, a munka kiadója felelős a létrák biztonságos használatához
a tárgyi, személyi, szervezési feltételek biztosításáért. A létrákat a munkáltató köteles rendsze-

resen munkavédelmi célú ellenőrzés alá vonni.
Az időszakos ellenőrzés gyakoriságát a használat
mértéke, az igénybevétel nagysága, a munkakörnyezet határozza meg, de a munkaeszközöket – ha
a használati utasítás másképp nem rendelkezik
– javasolt legalább évente egyszer felülvizsgálni.
A létrával kapcsolatos tevékenység végzésével csak
olyan munkavállalók bízhatók meg, akik egészségi
szempontból arra alkalmasak.
A támasztólétrák és a kétágú létrák közötti különbség már az elnevezésükből is sejthető. Használatukra több esetben is más-más szabályok vonatkoznak (pl. kétágú létrát tilos támasztólétraként
használni – ez fordítottan is igaz…).
Az otthoni környezetben, a háztartásban, a ház
körül vagy a házi kertben való létrahasználatra lényegében ugyanaz vonatkozik, mint ami a munkahelyen, azzal a különbséggel, hogy az ellenőrzésre
és a használati szabályokra is
magunknak kell figyelmet fordítanunk. Otthon egy személyben
vagyunk főnökök és munkavállalók, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a „közös
létrát” rajtunk kívül más is használhatja. Családunkért, családtagjainkért felelősséggel tartozunk, ez bizonyára mindenki
számára magától értetődik, szeretném azonban hangsúlyozni,
hogy – egy kölcsönadott létra
esetén – a kölcsönvevő „szomszédért” is. Fontos tehát: minden használat előtt
győződjünk meg arról, hogy ez az „egyszerű szerkezet”, aminek alkalmazása szinte mindennapos és
magától értetődőnek tűnik, ténylegesen ép, megfelelően karbantartott, munkavégzésre alkalmas állapotú- e. Az alaposság, a szakszerűség ez esetben
is biztonságunkat, egészségünket szolgálja.HG

Az NJSZT hírei
A Neumann János Számítógép -tudományi
Társaság (njszt) Területi
Szervezetei gyűlést tartottak Budapesten. Dr.
Gyenizse Pál, a területi szervezetekért felelős
alelnök üdvözölte a megjelenteket, majd Alföldi
István, a szervezet ügyvezető igazgatója sorolta
az elmúlt év történéseit:
– A társaság legnagyobb vállalkozásaként
tavaly megnyílt az informatikatörténeti gyűjtemény Szegeden az AGORA központban. A megnyitón díszvendégként részt vett Neumann János lánya, ki 80-as éveiben járó közgazdasági
professzor, és mind szellemileg, mind fizikailag
rendkívül aktív.
– A kornak megfelelően szinte teljesen megújult a digitális írástudás, az ECDL tananyaga.
Ennek megfelelően várhatóan a közszolgálatból
kb. 75 000 dolgozó továbbképzése ütemezhető.
– Megjelent az egyszerű felhasználóknak
szánt IT biztonságról szóló könyv, egyben az új

ECDL modul tankönyveként is jól használható.
Most ingyenesen letölthető az internetről.
– Megszűnt a heti rendszerességgel kiadott
IT busines és a havonta megjelenő belső hírlevél, a Mi újság nyomtatott változata. Ebben
az évben interneten küldik a példányokat.
– A hungarikumok sorába fel szándékoznak
vetetni a Neumann-örökséget.
Beszámoltak továbbá tevékenységükről
a megyei és városi szervezetek. Szinte mindannyian elpanaszolták, hogy van szervezet, van
tagság, de nincs igazán élet – a rendezvényekre alig-alig látogatottak. Sem a tagoknak, sem
az érdeklődőknek nincs ideje az önkéntes szervezeti munkára.
Nagyobb rendezvényhez nem elegendő
a központi támogatás, szponzorokat kell keresni, vagy több szervezetnek kell összefognia,
mint az MTESZ idejében. A nyíregyházi főiskola
a hazai robotversenyek központja. Ott épül föl
egy LEGO gyár, mely önként támogatóként is
megjelent.gyulai

Nukleáris Újságíró Akadémia

Fúziós kutatások a BME-n
A Nukleáris Újságíró Akadémia legutóbbi rendezvényére, március
6-án került sor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Nukleáris Technikai Intézete (NTI) a BME Természettudományi Karán működik. Az intézet két tanszékből áll: a Nukleáris Technika Tanszék az intézet oktatási feladatainak nagy részét, az Atomenergetika
Tanszék (korábbi Oktatóreaktor Nagylaboratórium) pedig az oktatóreaktor üzemeltetését végzi. Az intézet minden dolgozója együttműködik a kutatási és oktatási feladatok ellátásában. A Nukleáris
Technikai Intézet – az egyedülálló, nagy értékű oktatóreaktor miatt
– deklaráltan egyetemközi oktatási létesítmény. Fő feladata a BME
és más magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinak és doktoranduszainak képzése a nukleáris technika területén. A Nukleáris Technikai Intézet az oktatás több területén is jelentős szerepet játszik.
Az első előadást dr. Pokol Gergő egyetemi docens tartotta: a „Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében” címmel.
A BME NTI Fúziós csoport vezetőjének kutatási területe fúziós
energiatermelés és plazmafizika, ezen belül tranziens hullámok és
transzportfolyamatok kölcsönhatása, elfutó elektronok modellezése
és atomnyaláb-emissziós diagnosztika fejlesztése.
A második előadást Náfrádi Gábor Phd-hallgató tartotta a fúziós
diagnosztikai kamerák sugárkárosodásának vizsgálatáról.
A diagnosztikai kamerák igazodnak a megfigyelni szánt fizikai
jelenséghez, spektrális érzékenységükben (röntgen, UV, látható
fény tartománya), sebességükben (manapság 1 Mframe/sec). Ezek
az igények a modern félvezető kamerákkal kielégíthetők (CCD,
CMOS) minden egyéb jellemző másodlagos. Mágnesestér-tolerancia, sugárállóság, működési zavarok jelentkezhetnek. Összefoglalva:
a fúziós berendezésekben rendkívül elterjedtek a kameramegfigyelő rendszerek (sokrétűek, célelektronikák). Sugárzási terek (gamma,
neutron) károsítják ezeket, egészen változatos módon. MCNP-számításokkal kiszámítják a várható sugárterhelést, ha szükséges besugárzásos teszteket-méréseket hajtanak végre a Tanreaktorral.
Tesztek eredményei alapján ajánlásokat tesznek a sugárvédelem
kialakításra, kamerák cseréjére, üzemeltetésére, valamint kamera-élettartamot becsülnek.
A harmadik előadás témája: Fúziós diagnosztikai berendezések
tervezése, melyet Kovácsik Ákos tanszéki mérnök, okleveles mérnök-fizikus adott elő.
Tervezési feladat az ötlettől a megvalósulásig. Fizikai számítások,
lesz-e elég fény, látjuk-e amit látni kell, milyen szűrőt használjunk,
mit várhatunk el a végén. Gépészterv beszerzése, méretek pontosítása, vázlatok készítése, főbb méretek megbeszélése az optikusokkal. Optikai tervezés, optikai terv beillesztése a környezetbe, optikai
terv módosítása. Gépésztervezés, gyártási dokumentáció elkészítése és anyagbeszerzés, gyártás, szerelés, szállítás, helyszíni szerelés,
kalibrálás és mérés.
A mérnök szemével Magyarországon lehet világszínvonalú berendezéseket készíteni, a Magyar iparra támaszkodva, a magyar
cégek bevonása nagyon fontos. Tehetséges diákok munkája elengedhetetlen ebben a folyamatban. A projektekben részt vevő diákok munkaerő-piaci helyzete nagyságrendekkel javul, és keresett
szakemberré válnak a világ minden pontján.
Az előadásokat kérdések követték és a valóságban is láthattuk
a világszínvonalú nagysebességű diagnosztikai kamerát.

Wollner Pál

A TelePaks Kistérségi Televízió műsorában Életük része – Generációk a Paksi Atomerőműben címmel sorozat indult. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a műsort, hiszen az atomerőműben dolgozó családokat mutatja be,
felölelve akár több generációt is. A beszélgetés során
a munka és az erőmű mellett szó esik a családról, a szabadidőről és a városról is. A műsor havonta két alkalommal, az esti híradó után kerül adásba.
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Tehetséges hallgatók
az energetikában

Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány
A Jövőnk Nukleáris Energetikusáért (JNE) Alapítvány célja a hazai nukleáris
szakemberképzés feltételeinek javítása és a minőségi
szakember-utánpótlás elősegítése. Sorozatunkban bemutatunk egy-egy pályázót
azok közül, akik munkájuk,
teljesítményük révén elnyerték az alapítvány támogatását.
Az ösztöndíjat elnyert hallgatók közül ezúttal Gerényi Anitát kérdeztük eddigi tanulmányairól, jövőbeni
céljairól.
– A gimnáziumban a matematika és fizika volt
a kedvenc tantárgyam. A továbbtanulással kapcsolatban a matematika és a csillagászat is érdekelt, ezért,
valamint a kar jó híre miatt a BME fizikus alapszakát
választottam. Már az első évtől kezdve a fizika gyakorlati alkalmazásai iránt érdeklődtem, így a későbbiekben a nukleáris szakirány vált a legvonzóbbá
számomra. MSc-s fizikushallgatóként két évig tanítottam villamosmérnököknek fizikát, PhD-s hallgatóként pedig reaktoros laborgyakorlatokat tartok. Jelenleg harmadéves doktorandusz vagyok. A Doktori
Iskola első évében PhD kiegészítő ösztöndíjban részesültem, a második évben a PhD kiegészítő ösztöndíj
mellett az egyszeri külföldön folytatott tanulmányok
ösztöndíjat is elnyertem. A PhD-témám a röntgen-fluoreszcencia analízis. A röntgen-fluoreszcencia
analízis (RFA) olyan roncsolásmentes elemanalitikai
eljárás, amellyel fémek, illetve egyéb anyagok összetételét lehet meghatározni. Az eljárás során kis energiájú röntgen- vagy gamma-sugárzással gerjesztjük
a mintát, amelynek hatására a vizsgált anyagminta
„válaszként” karakterisztikus röntgensugárzást bocsát ki. Ezt a választ nevezzük röntgen-fluoreszcen-

ciának. A kibocsátott karakterisztikus sugárzás intenzitásából egy-egy adott elem koncentrációja, azaz
a minta összetétele meghatározható. A mintából kilépő röntgenfotonok energiája alapján lehet minőségi,
az intenzitásuk alapján pedig mennyiségi analízist végezni. A röntgen-fluoreszcencia analízis nagy előnye,
hogy nem hoz létre maradandó változást a mérendő
mintában, ezért egészen kis mennyiségű anyagmintánál is alkalmazható. Rövid idő alatt el lehet vele
végezni a minták minőségi analízisét, például egy
98%-os fémötvözetben egyszerűen meg lehet határozni a szennyezőanyagokat. Ez hasznos lehet például
ismeretlen fémötvözetek beazonosításánál. További
előnye, hogy akár radioaktív minták is vizsgálhatók
ezzel a mérési eljárással. Az elmúlt években építettünk egy hordozható röntgenfloureszcens spektrométert. A laboratóriumi berendezéseknél alacsonyabb
kimutatási határ (10-5%) csak komolyabb berendezésekkel, pl. szinkrotronsugárzással érhető el. A szinkrotron a részecskegyorsítók egyik fajtája. Az egyszeri
külföldön folytatott tanulmányok ösztöndíjnak köszönhetően három napot tölthettem Hamburgban,
az ottani DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron),
HASYLAB (Hamburgi Szinkrotronsugárzási Labor)
szinkrotronnál, ahol sok tapasztalatot szerezhettem
az eljárással kapcsolatban. Az ezt követő időszakban
a műszeres elemanalitika mellett folytattam az oktatást, a laborgyakorlatok tartását. Jelenleg elsődleges
célom a doktori iskola elvégzése, ezzel párhuzamosan
egyetemi oktatásaim folytatása. A jövőt tekintve mindenképpen saját szakterületemen szeretnék dolgozni.
Az elemanalitika mellett a nukleáris szakterület is
vonzó lehetőség számomra.
Az alapítvány működésével kapcsolatos aktuális
információk, a kuratórium döntései a www.jnea.hu
honlapon elérhetőek.

Kárpáti Viktor

Komoly játékok
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai
Szakosztálya
tudományos ülést tartott a Műegyetemen február 28-án. Nyolc
előadás a szellemi képesség számítógépes játékokon keresztül
történő mérésével foglalkozott.
Ahogyan egyre többen leszünk öregek, a magasabb korral több betegség jár, amelyek
közül legszomorúbb a szellemi
leépülés, a demencia. Nincs mód
a betegség meggyógyítására,
a kezelések, gyógyszerek csak
késleltetik a fázisokat. (Nehezen
tanul új dolgokat, arcfelismerési
nehézség, szavak keresése, tájékozódási képesség csökkenése,
… végül képtelen önmagát ellátni.)
Vajon lehet-e korábbi fázisában felismerni a kórt, mint az klinikai tesztekkel kimutatható,
van-e a tesztek kitöltésénél élvezetesebb módja a felmérésnek
– vetették fel az informatikusok,
az orvosok szinte egy időben.

Szerkesztettek egy keretrendszert, amely naplózza a telepített
játékok eseményeit (játékidő, lépésszám, eredmény). A kezdeti
vizsgálatok azt mutatják, hogy
a hipocampus mérete egyértelműen határozza meg a betegséget, amely agyi MR-vizsgálattal mutatható ki – egybevág
a játéktesztek eredményeivel.
Egyes tesztjátékok már letölthetők az internetről. Egy idő után
kialakul a rutin, a játékteljesítmény állandóvá válik. Kontrollált
környezetben (keretrendszerben
játszás) a változások kimutathatóak, orvosolhatók, tudatos tréningekkel lassíthatók.
Hát rajta kortársak, olvassanak – értékes művekből, verses
kötetekből bővülhet a szókincsük. Fejtsenek rejtvényeket.
Játszanak bátran az unokák
számítógépes játékaival, míg
ők iskolában vannak, vagy csak
beszélgessenek ismerősökkel,
szomszédokkal!
gyulai

Az ESZK tagjainak munkái
Az Energetikai Szakkollégium 2002-ben, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen lelkes hallgatóiból alakult
meg. Az alapítók úgy érezték, hogy az egyetemen megszerezhető alapok mellett a sikerhez elengedhetetlen, hogy a folyamatban levő iparági kutatásokkal és aktuális információkkal
is tisztában legyenek. A tagok lelkesedése, tudás iránti vágya
az évek során nem kopott, sőt, a tagság bővülésével a szakkollégium látóköre is egyre bővült, szélesedett. Az elmúlt évek
során nem volt ritka, hogy különböző egyetemi vagy éppen
országos tudományos konferenciákon kiemelkedő eredményeket értek el az ESZK tagjai saját témáikkal, kutatásaikkal.
A szakkollégium fontosnak tartja, hogy ezeket a témákat
az érdeklődők is megismerhessék, komplex képet kapva ezzel
a tagságról, illetve munkáikról. Ezért idei, Ganz Ábrahám-emlékfélévünk keretein belül első ízben rendezzük meg a „Tehetséges hallgatók az energetikában” című rendezvényünket,
melyen a szakkollégium tagjai mutatják be kisebb előadások
formájában saját kutatási területüket, munkásságukat. Mivel
a tagságban megtalálhatóak mind villamos-, mind energetikai mérnök hallgatók is, ezért az előadott témák az energetika szinte minden ágát felölelik majd, az atomenergetikától
kezdve az épületgépészeten át egészen a megújuló energiaforrásokig.
A rendezvényen szívesen látunk minden érdeklődőt, legyen akár egyetemi hallgató vagy oktató, de számítunk
az ipari szakemberek részvételére is. Hagyományteremtő
céllal kívánunk egy eddig nem létező formát adni az ipar és
az ambiciózus hallgatók találkozásának, ismerkedésének,
melyből hosszú távon profitálhat mindkét fél. A rendezvény
időpontja és helyszíne: 2014. április 17. 18:00; BME V1404-es
terem, Bp. XI. ker. Egry József utca 18.
A Ganz Ábrahám-emlékfélév eddigi programjainak részletes beszámolója és további rendezvényei megtalálhatók honlapunkon (www.eszk.org).ESZK

Európai energiaipari célok, trendek és ezek
technológiai, innovációs kihatásai
Az Energetikai Szakkollégium elindította
a 2013/2014-es tavaszi félévét. Az első előadás
a MEE Energetikai Informatika Szakosztálya
és a MEE Mechwart András Ifjúsági Társasággal közösen került megrendezésre, melynek
címe: Európai energiaipari célok, trendek és
ezek technológiai, innovációs kihatásai. Az előadást Ságodi Attila tartotta, akinek a KPMG-nél
feladata a hazai és közép-kelet-európai régió
energetikai ügyfeleinek magas szintű kiszolgálása.
Az előadás három témakört ölelt fel:
az energiaforrás-összetétel változását, a piaci
szabályozás módjait és a technológiainnováció
témakört.
Energiaforrás-összetétel megváltozása
Az előadó ismertette azokat a célokat, melyeknek globális szinten teljesülni kell: az éghajlatváltozás megakadályozása, az energiafelhasználás fenntarthatósága és a fosszilis
energiahordozóktól való függés enyhítése.
Ezek eléréséhez fontos lefektetni egy nemzetközi együttműködés alapjait, mely során klímapolitikai cél- és eszközrendszert fogalmazhatnak meg.

Piaci szabályozás
A piaci szabályozás célja a fenntartható növekedés, illetve az egységes, integrált villamosenergia-piac kialakítása. Az erőforrás-hatékony
Európa megteremtésének érdekében a gazdasági növekedést függetleníteni kell az erőforrás- és energiafelhasználástól az alábbiak
segítségével: CO2-kibocsátás mérséklése, energiabiztonság javítása, a termelés és fogyasztás
erőforrás-szükségletének csökkentése.
Technológia, innováció
A fejlesztések célja a hatékonyabb üzemvitel és az, hogy minél energiatakarékosabban
működjön a rendszer. Az ún. smart rendszerek
(okos mérés, illetve okos hálózat) használatával
az energia nem lesz olcsóbb, de a felhasználóknak kényelmes és biztonságos.
Ahhoz, hogy a jövőben az okos hálózatok
elterjedjenek, a felhasznált eszközöket szükséges újragondolni, a technológiai és gazdasági
mellett lényeges a társadalmi szempontokat is
szem előtt tartani: a lakosságot meg kell ismertetni az új rendszerrel.
Bővebb információ: www.eszk.org
ESZK
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CeBIT 2014
A világ legnagyobb nemzetközi informatikai szakkiállítása, teljes nevén: Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation, (CeBIT)
alaposan átszervezve, ismét valamivel csökkent területen
(~250 000 m2), 29. alkalommal, de végig gyönyörű tavaszi
napsütésben várta látogatóit március 10–14. között.

Nemcsak nálunk, de az iparilag is sokkal fejlettebb
Németországban is probléma, hogy a fiatalok nem a műszaki pályákra készülnek, ezért a Tec2You programon keresztül látványos kísérletekkel, működő robotokkal próbálják azt népszerűvé tenni. Azok részére, akik már kedvet
kaptak, szinte számtalan platformon pályázatokat, díjakat
hirdettek:
� CODE_n - a szinte már hagyományos nemzetközi
pályázatra 60 országból 450-en neveztek. A legígéretesebb 50 közé magyarok is bekerültek (radoop), és költségmentesen kiállíthatták terméküket. Bonyolult eljárással
választotta ki a neves szakemberekből álló zsűri a nyertest (viewsy), aki 30 000 €-val lett gazdagabb. Az angol
program a viszonteladók lehetőségeit tárja fel, viselkedésük megértéséhez ad részletes statisztikai adatokat.
� Az Innovaciós Díj, a szövetségi fejlesztési minisztérium és a vásár díja összesen 100 000 €-nyi díjat oszt ki.
� A Leonardo-díjjal már 200 000 € jár az egészségmegőrző programokért.
Mindenki kereste és jelentősen támogatta az új gondolatokat, a kitörési pontokat sejtető megoldásokat.
A világkonferencia egy-egy napján szóba került a hálózat, a mobil kereskedelem, az okos városok okos infra-

struktúrája, a bizalom és biztonság és a társadalom üzleti
együttműködésének kérdései. Az 1000 €-s konferencia
3 szekcióban zajlott. A központi színpadról a szakma ikonjai szóltak: Nellie Kroes EU-alelnök, Dean Dougles (Unify),
Eugene Kaspersky, Steve Wozniak (Apple), Jimmy Wales
(Wikipédia).
A kiállítás díszvendége az Egyesült Királyság volt, de
standjuk nem tűnt ki a nemzetek standjai közül. Nagyon
jó témákat hoztak, sajnos nem kapott kellő publicitást,
hogy a „Nemzetek Házában” nap mint nap előadás-sorozatokban világítják meg az informatika kulcstrendjeit.
Tavaly elterjedt 3-D nyomtatás most még több egyetem demonstrációs eszközévé vált. Az előadókat segítő
gyűrűegeret, téregeret, 3-D monitorokat/kivetítőket szabad szemre vagy szemüvegre komponálva több standon
is kiállították.
Német gazdasági elemzők szerint az ipari forradalomnak már a 4. generációját érjük meg, amely a gyártási folyamatok teljes robotizálásáról szól. A mezőgazdaság is
lépést tart az iparral.
„Ne csodálkozzunk, hogy sok autó van az informatikai
kiállításon” – hívták fel a figyelmünket, hisz egy modern
gépkocsiban már 4-5 nagy teljesítményű számítógép,
adatgyűjtő, rooterek, kábelek kapnak rendkívül fontos
feladatot – a gazdaságos és biztonságos közlekedés érdekében.
Mivel méreteinél fogva a vásárbejárás az összegyűjtött prospektusokkal nehezítve is már extrém sportnak
minősülhet – überelni is nehéz lenne, de a németek sikeresen megpróbálják – természetesen nem maradhatott el
a napi zárás utáni CeBIT-futóverseny a kiállítás csarnokain
keresztül.
gyulai

Kishírek
a nagyvilágból
MAJDNEM-TRANSFORMEREK
FUKUSHIMÁBAN
Az utóbbi évek legnagyobb mozis kasszasikerei
között ott vannak a Transformers-filmek, amelyekben alakváltó földönkívüli robotok csatáznak egymással a Földön – és attól nagyon távol
is. Fukushimában is alakváltó robotok jelennek
meg most, még ha sokkal kevésbé félelmetesek
is, mint a gigantikus fémszörnyek a mozivásznon.
Több iparágban alkalmaznak robotokat a nehezen
hozzáférhető vagy erősen szennyezett területek
felderítésére. Fukushimában robotok segítségével
mérték fel a 2011-es szökőár okozta károkat, ezúttal pedig egy víz alá süllyeszthető és egy alakváltó
robot lép akcióba, melyeket az erőmű blokkjaiból
való üzemanyag eltávolítására szolgáló távvezérlésű rendszerek fejlesztését megelőző vizsgálatokhoz fognak használni.
A merülőrobotot a reaktorépületekben felhalmozódott radioaktív víz szivárgása helyszíneinek
felderítésére és azonosítására fejlesztették ki. 32
kilós, 33×60×45 cm méretű, és ugyanúgy képes
a víz alatti keskeny területeken való mozgásra (pl.
a medence alján), mint ahogy falra mászni.
Jóval kisebb, 7,5 kilós párját, az alakváltó robotot kifejezetten az erőmű keskeny, nehezen
hozzáférhető helyeinek könnyebb elérésére tervezték. Három részre tagolódik, a fő robottesthez
két oldalon lánctalp társul. Akadálytalanul vesz
fel hosszú, keskeny alakzatot, így könnyen elérve
a keskeny helyeket, pl. csöveket – a tesztek szerint
akár egy 10 cm átmérőjű csöven is átjut. A lánctalpak 90 fokban fordíthatók, így U alakzatot is
felvehet a nagyobb stabilitás érdekében.
(Forrás: WNN)


GRAFGEO

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Számítógépes
Grafika és Geometriai Szakosztálya
hetedik konferenciáján hat szekcióba osztva közel 30
előadás hangzott el az érdeklődők, előadók szinte baráti
körében az élet legkülönbözőbb területein alkalmazható képjavító algoritmusokról. Felfokozott kíváncsisággal
vártam az előadásokat, mert előzetesen csak arról hallottam, hogy a tüdőszűrés sorozatfelvételeiből a kön�nyebb értékelés érdekében kiveszik a szív és a bordák
árnyékát, majd elő-feldolgozzák, az esetleges elváltozásokat egy segédprogrammal felkutatják – így az elemzőknek már csak a jelölt gócokkal kell foglalkozniuk.
Néhány érdekesebb megoldás:
– Varga Domokos: Amerikai jelnyelv automatikus
felismerése videókban. Egyszerűsíti a dolgot, hogy a jelnyelv egykezes. A vezényszavakat betűnként mutatják.
Már egyszerű webkamerával is készíthetők olyan felvételek, amelyek állóképeinek térbeli, időbeli szegmentálásával a jelek elkülöníthetők a kézfej mozgása alapján,
majd a leválasztott jelet minták alapján felismertetik.
Megfelelő jelkészlettel számítógép vezérlésére, majd
gesztusok elemzésével lelki állapot becslésére szándékoznak továbbfejleszteni. Más jelnyelvek bonyolultabbak, mert kétkezesek, rövidítéseket, néha a végtagokra
mutatva utalásokat tartalmaznak.
Speciális biológiai érzékelőnek, toxicitásdetektornak
élő szervezetet használnak pl. zebradániók petéit. A Wikipédia szerint egy trópusi eredetű háziasított halfaj,

mely max. 6 cm méretűre növő szapora faj, petéből lárva alakba 3 nap
alatt fejlődik ki. Mivel teste áttetsző,
így könnyű életjelenségeit vizsgálni. Egy gyűjtőtálcára
terített petéket a kívánt ideig a vizsgálandó folyadékba
merítik, majd megvizsgálják, hogy hány egyed élte túl
a stresszt. Ezt automatikus szkenneléssel és képfeldolgozással lehet leggyorsabban, kellő pontossággal elvégezni. Fel kell ismerni, hogy egy-egy tárhelyen lévő pete
él-e vagy elpusztult. A szinte kör alakú sejt képét poláris
transzformációval átalakítják. Eredményeképpen a sejtfal egyenessé, a sejtmag hullámvonallá alakulva egyszerűsíti a feldolgozást – függvényelemzéssé degradálja
a feladatot (az intenzitáshisztogram egycsúcsú görbéje
az élőt, kétcsúcsú az elpusztultakat jelöli). A biológusok
örülnek a gyors, pontos válasznak.
Lényegesen bonyolultabb a CT-képek adattranszformációs függvényválasztéka, hogy az egymást követő szeletek véredényeinek, szövettípusainak valósághű
folytonosságépítéséhez a legvalószínűbbeket állítsák
elő, hisz ez alapján esetleg operációról kell dönteni.
A légi felvételekről néha csak a feldolgozás során
derül ki, hogy alkalmatlanok a kiértékelésre (újra kell
repülni, fotózni). Berke József, a Gábor Dénes Főiskola
tanára kifejlesztett egy programot, amely segítségével
nemcsak hogy megítélhető repülés közben a felvételek
minősége, de a berendezések beállításaira is javaslatot ad.
gyulai

MESTERSÉGES LÁTÁS, RENGETEG ADAT
A Los Alamos Nemzeti Kutatólaboratórium
(LANL) nemcsak atomos projektekkel foglalkozik, bár azzal vált világhírűvé. Manapság már
sokkal szélesebb a tevékenységi körük, és olyan
dolgokra is kiterjed, mint a mesterséges látás.
Ha a számítógépes technológia a továbbiakban is
a mai ütemhez hasonlóan fejlődik, az elkövetkezendő 5 évben elérhetővé válhatnak az olyan számítógépek, amelyek komoly felismerő rendszerrel
rendelkeznek, azaz rendelkeznek majd a „látás”
képességével.
A megfelelő képfelismeréshez persze meg kell
tanítani a számítógépeket látni. A tanulásnak
azonban hatalmas a tárigénye: az embereknél például egy gyermek agya az első életéve végén már 1
petabájtnyi adatot (=100 000 db 10 GB-os pendrive) raktároz el. Ekkora adatmennyiséget gép még
nem volt képes tárolni. A LANL kutatói egy olyan
összehangolt matematikai és számítógépes rendszer kifejlesztésén dolgoznak, amellyel kikövezhetik az utat az új technológia felé. A LANL-nál
bizakodnak: úgy gondolják, nagyobb változások
már az elkövetkezendő két évben is elérhetők, mivel mások – mint a Google vagy az Amazon – is
ezen dolgoznak.
(Forrás: 1663 magazin)

Simon Zoltán – Kalocsai Veszta
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
Késedelem a kínai AP1000 projektekben

NUCLEAR

ENGINEERING
I N T E R N AT I O N A L

Nyáron újraindulhat a Sendai
1. és 2. blokk Japánban

A hatóság szerint az előírások nagy része
teljesült
A Japán Nukleáris Hatóság (NRA) bejelentése szerint a Kyushu Electric Power
által üzemeltetett atomerőmű említett
blokkjai számára előírt kötelezettségek
teljesültek, és a nyári indítás lehetősége
fennáll. Shunichi Tanaka, az NRA elnöke
azonban azt is közölte, hogy a helyi vezetők véleményét is ki kell kérni a végleges
döntés előtt. Hatósági munka is van még,
mivel összesen tizenhat, különböző szintű
ügyet kell még megvizsgálniuk. Az NRA
várja annak megerősítését, hogy a Sendai
telephely képes ellenállni a meghatározott szintű földrengésnek és az így keltett
szökőárnak is. A Japan Atomic Industrial
Forum tudósítója szerint a bejelentésre
szervezett találkozón nagy kavarodás alakult ki, mivel antinukleáris megfigyelők
gúnyos megjegyzéseket kiabáltak be, és
az egész úgy nézett ki, mint egy állatvásár.
A Sendai telephely a déli Kyushu sziget nyugati partvidékén található, Kagoshima prefektúrában. Ennek vezetője azt
nyilatkozta az állami hírügynökségnek,
hogy „közelről kívánja szemlélni” a telephely biztonsági átvilágítását. Az országban
mind a negyvennyolc leállított atomreaktor az NRA újraindítási engedélyére vár.

Javult a Dungeness B atomerőmű
elárasztás elleni védelme
Két hónapig álltak a blokkok a munkálatok
miatt
Az EDF Energy által közreadott információk alapján a tavaly nyáron elvégzett
munkákkal sikerült jelentősen javítani
az 1. és 2. blokk védelmét. A továbbfejlesztett, gázhűtésű blokkok az Angol-csatorna
egyik kavicsos félszigetén találhatók, védelmüket a tengerparton álló fal látta el.
A Fukushima utáni felülvizsgálatok azt
mutatták, hogy ez a rendszer nem alkalmas egy tízezer évente előforduló nagy vihar okozta hatások kivédésére. 2013 elején
javítottak az építményen, de egy májusi
vizsgálat újra elégtelennek értékelte azt.
Az EDF Energy közleménye szerint idén
márciusra sikerült teljes mértékben megszüntetni a hiányosságokat és az árasztások ellen védetté tenni a telephelyet.
Martin Pearson, az erőmű igazgatója
így összegezte az elmúlt időszak időjárási
eseményeit: A közelmúlt mostoha körülményei semmilyen hatással nem voltak
az infrastruktúrára, és az erőmű normál
üzemvitelt folytatott a jelentős hullámverés és a viharos időjárás ellenére.
Forrás: NEI Magazine, 2014. március

Varga József

Számos késői tervmódosítás és berendezéshiba a beruházásokon
Mind a Sanmen, mind a Haiyang telephelyen késedelmet szenvedhet a program, közölte a Kínai Nukleáris Hatóság (NNSA)
március közepén. Azt is nyilvánosságra hozták, hogy aggodalmaik vannak az üzembe helyezési próbákkal kapcsolatban.
A hatások akár több tíz hónappal is késleltethetik a blokkok indítását, mondta egy Amerikában tartott konferencián a programért felelős hatósági igazgató, Li Jigen. Szerinte a blokkok 2015
végén léphetnek üzembe.
A Sanmen-1 egységnek 2013-ban kellett volna megkezdenie
kereskedelmi üzemét. Akkor még úgy remélték, hogy a Haiyang-1 blokkal együtt decemberben hálózatra kapcsolják őket.
A kínai hatóság azt közölte az NRC képviselőivel, hogy a térfogat-kompenzátorok támasztóegységeinek megerősítésére horgonyokat kell beépíteni a már kész betonba. A gőzfejlesztők oldalsó támaszainak megerősítése is szükségessé vált, mivel sem
itt, sem a térfogat-kompenzátoroknál alkalmazott megoldások
nem elegendőek a tervezési terhelés elviselésére. Az NRC azt
közölte, hogy nincs a kínai oldaltól részletes információja a tervezett módosításokról, de ha követik a szokásos előírásokat és
jó mérnöki munkát végeznek, akkor a munkálatok kivitelezhetőnek tűnnek. Tervezési módosításokat kell végrehajtani a konténmenten belüli kondenzátum-visszakeringtető rendszeren
is, ami az aktív zóna passzív hűtésének része. A Westinghouse
beismerte, hogy hasonló változtatásokat kellett végrehajtani
az USA-ban épülő AP1000 blokkokon is, mivel a számítások sze-

world nuclear news

Jól halad a medence
takarítása
Sellafieldben

Eltávolították az első száztonnányi berendezést
A szennyezett alkatrészek és berendezések évtizedeken keresztül feküdtek a medencében, most végleges tárolóhelyre
kerülnek. Ezen első medence építése és üzembe helyezése
1948–52 között valósult meg, a kapcsolódó létesítményeket
is beleértve. Feladata a két Windscale atommáglyából származó besugárzott üzemanyag és a különböző izotópok tárolása és hűtése volt. Üzemidejének végére mintegy 2400 tonna üzemanyagot helyeztek el benne, ebből 300 tonna MOX
volt. A betöltési munkák a hetvenes években fejeződtek be,
ezután a nyolcvanas években jelentős felújítást végeztek, illetve új műszerekkel és berendezésekkel szerelték fel. A leszerelési munkákat 1990 után kezdték meg. A belül több darabra
osztott medence 100 m hosszú, szélessége 25, míg mélysége
7 méter. Több mint 15 millió liter vizet tartalmaz, így a világ
legnagyobb szabadtéri medencéje. A tároló rekeszekben 6-12
köbméternyi üzemanyag vagy nagy aktivitású hulladék található. Az algából, a korróziós termékekből és a szél által behordott anyagokból álló lucsok eltávolítása 2008-ban kezdődött
meg, a betárolt üzemanyagé pedig 2011 szeptemberében.
Az utóbbi időben kiemelt berendezések között van 30 darab szállítóedény, súlyuk egyenként 2-3 tonna. Minden üzem-

Hannover MESSE

Az észak-német tartományi fővárosban évenként tartanak ipari vásárt. Az ideit április 7–11. között rendezték.
Bár az idei jelszavuk „a következő lépés – az integrált
ipar”, mégis egy jól tematizált kiállítást tekinthettünk
meg. Az ipari automatizálás mellett az energetikai kiállítási terület volt a legnagyobb. Több mint 6500 kiállító
termékeit 90 országból jött szakmai közönség mustrálta.
A vásár díszvendége a dinamikusan fejlődő holland ipar
volt. Mindig élen járt a fejlesztésben. Központi nemzeti
standjukon kiállították az „okos város” vízióját, mivel nézetük szerint a népesség egyre nagyobb városokba költözik.gyulai

rint a kondenzátum mennyisége alacsonyabb a korábban tervezett értéknél. Számos nemmegfelelőséget fedeztek fel a berendezések gyártási folyamatában, emiatt újragyártásra vagy
javításra van szükség, és így a beszállítási idő csak nyúlik-nyúlik – nyilatkozta Li igazgató. A főkeringtető-szivattyúkat gyártó
Curtiss-Wright cégnek újra kell szerelnie a szivattyúkat, miután
az egyik alkatrésznél hibát fedeztek fel. A Kínába történő visszaszállítás a második félévben várható.
Az építészeti munkák mindkét blokkon rendben vannak,
kivéve a főkeringtető-szivattyúk környezetét. A felmerült problémák elkerülhetetlenek egy ilyen beruházás során, és a kínai
gyártó- és szerelőtársaságok ily módon is értékes tapasztalatokra tehetnek szert. Mindezek ellenére a folyamatok jól haladnak
– nyilatkozta Sheila Holt, a Westinghouse szóvivője. Ez a reaktortípus marad a kínai nukleáris program fő vonulata a jövőben is,
és további hat egység rendelésére van kilátás. A levont tanulságokat minden további AP1000 blokk tervezése során hasznosítani kívánják.
Vannak sikerek is: helyére emelték a Haiyang telephelyen azt
a 302 tonna súlyú tartályt, ami a konténment passzív rendszerének hűtővizét tárolja. Kína korábban azt a jogot is megszerezte
az amerikai cégtől, hogy saját változatú AP1000 blokkokat építsen. Ezekben jelentősen növelni kívánja a Kínában készült berendezések részarányát.
Forrás: Nucleonics Weeks, 2014. március

Varga József

anyagbontó szerkezetet is eltávolítottak, ezek egyenként egy
tonnát nyomtak. Lebontották a kiegészítő szerkezeti anyagokat is, mind a víz alatti, mind a víz feletti részeken. A szen�nyezett fém alkatrészeket és berendezéseket olyan messze
szállították a medencétől, hogy azok dekontaminálását gond
nélkül el tudják végezni. Ezt követően abba a nemzeti tárolóba
kerülnek, amely a kis aktivitású hulladékokat fogadja – nyilatkozta Derek Carlisle, a program vezetője. Még nagyjából 650
tonna szennyezett fém van a medencében.

MOX üzemanyag a Belojarszk
atomerőműben
Az első tétel 56 darabból áll
A különleges összetételű kötegek első adagja a speciális BN-800 gyors neutronos reaktorba kerül. Az üzemanyag
az Atomreaktorok Kutatóintézetében készült (NIIAR, Dimitrovgrad). Összesen 106 köteg készült, a második szállítmány
március végén érkezik meg a telephelyre. Az éppen modernizálás alatt lévő gyártómű üzemanyaga granulált urán-oxid
és plutónium-oxid keverékéből áll, amit rázással uránporral
vegyítenek össze (vibropack technológia). A gyártó szerint
az új üzemanyag a hagyományos pellet formátumúnál kön�nyebben reprocesszálható, és kevesebb kémiai kölcsönhatás
lép fel közte és a burkolat között. A MOX üzemanyaggal működő gyorsreaktorok jelentősen javítják az üzemanyagciklus
hatékonyságát és jelentős szerepet kaphatnak Oroszország
hosszú távú energiaprogramjában. A Belojarszk-4 blokk ebben az évben indulni fog és a legnagyobb teljesítményű ilyen
típusú blokk lesz a világon.
Ez a reaktortípus alkalmas a katonai szektorból származó
plutónium felhasználására is. Oroszországnak 34 tonna ilyen
plutóniumot kell eltüntetnie az Egyesült Államokkal 2000-ben
kötött szerződés alapján. Hasonló mennyiségi kötelezettség
terheli az amerikai felet is, de a nukleáris biztonságért felelős
szervezet leállította MOX-ot gyártó üzemet, és újragondolja
az elhelyezés lehetőségeit.
Forrás: World Nuclear News, 2014. március
Varga József
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Legenda a vonaton

„Akit a mozdony füstje megcsapott”
Csipke András erőműves nyugdíjas.
Gyerekkori álma valósággá vált, terepasztalt épített magának és családjának. Életútjáról és a terepasztal
megvalósításáról beszélgetek vele.
– Általános és középiskolai tanulmányaimat a mostani Tiszaújvárosban
végeztem.
1972-ben az ERBE-nél kezdődött
a pályám. Dolgoztam a Mátrai, a Dunamenti és a Tiszai erőmű-beruházásokon. Ezen időszak alatt tanultam meg
a beruházás fortélyait.
Volt időszak, amikor a szüleim,
a testvéreim, a házastársaik és én is
a Tiszai Erőműben dolgoztunk. Igazi
erőműves család voltunk.
1981. március 10-én kezdtem el dolgozni az akkori PAV-nál. Az 1. blokkon
üzembe helyező, 2. blokkon művezető
voltam.1985. november 1-jétől osztályvezetőként a 3-4. blokkon a Beruházási
Igazgatóságon, méréstechnikai szakterületen dolgoztam. A beruházás lezárása után a Műszaki Igazgatóságon
és az Irányítástechnikai Igazgatóságon
dolgoztam. Az utóbbin eltöltött négy év
volt számomra szakmai szempontból
a legszebb. A 80-as években tervezett
bővítés során kapott német, francia és
kanadai ajánlatokat értékeltük.
A munkámért Kiváló Dolgozó, Minisztériumi Dicsérő Oklevél és Céggyűrű elismerést kaptam. 2001-ben,
50. születésnapunkon költöztünk családi házba, ahol együtt élünk feleségem
édesanyjával, aki nemrég töltötte be
a 83. évét. A családi ház körüli munka
folyamatos elfoglaltságot jelent. Egyrészt a rendszeres „kertészeti” feladatok, másrészt a karbantartás, javítgatás
és festegetés. Feleségem, Éva Pakson,
általános iskolában és a gimnáziumban
tanított. Két gyermekünk Budapesten

él. András a TisztaSzoba – allergénellenes – program hazai megalkotója és
vezetője. Egy első osztályos kislány,
Izabella édesapja. Lányunk, Krisztina
a pécsi egyetem közgazdasági szakán
végzett. Magas szintű angol és német
nyelvtudással rendelkezik, amit egy
multinacionális cégnél hasznosít, ahol
férjével együtt dolgoznak, aki mérnök
informatikus. Mindketten projektmenedzserek. Ebben az évben ünnepeljük
a 40. házassági évfordulónkat. Tagjai
vagyunk az erőmű nyugdíjasklubjának.
Gyermekkoromban sokszor néztem
a boltban azt a régi, ma már nagyon
egyszerűnek tűnő vasutas készletet, ami
egy váltóáramú mozdonyból, három
személykocsiból és egy környi alumíniumsínből állt, 33 mm-es nyomtávval.
Az állami pénzverde készítette, ezért
az volt a neve: PÉVÉ. Később készült
kétmotoros mozdony és különböző vagonok is. Az életem nagy álma volt, de
iszonyatosan drága számomra. A mai
fiatalok nem tudják, de az a 600 Ft akkor egy félhavi fizetés volt. A magas ár
miatt évekig nem kelt el, ezért minden

LX. Hétpecsétes

A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület 60. szakmai fórumát
tartotta március 19-én, és egy új
kiadvánnyal lepték meg a regisztráltakat (Hétpecsétes
Történetek II.). Dr. Ködmön István alelnök, alkotószerkesztő emlékezett vissza, hogy az első kötet gondolata
2008 januárjában született meg, és a 30. fórumon kiosztották. A második kötet évek óta ígéret, a közeljövőben megjelenő ISO 27000 szabványcsalád indokolta.
A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba.
Móricz Pál, a Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. igazgatója információbiztonsággal, a telekommunikációs szervezetek útmutatójával, a bizalmasság, a sértetlenség és
a rendelkezésre állás kérdéseivel foglalkozott. Az útmutató lényeges eleme a titoktartási nyilatkozat, valamint
a vészhelyzeti intézkedések. Hálózatbiztonsági eljárások túlterhelési esetekre, pl. létfontosságú kommunikáció azonosítása és elsőbbségének biztosítása.
Lám István, a Tresorit Kft. igazgatója szerint a kliensoldali titkosítás megfejthetetlenebb, mint a hagyományos módszerek: pl. az SSL szerver hitelesítésénél csak
a kommunikációs vonal titkosított a szerveren az adatok
dekódolva tárolt. Egy évvel ezelőtt 25 000 $ díjat tűztek ki, hogy visszafejtsenek egy file-t – 1000 csapat 250

évben leértékelték. És akkor egy karácsonykor, igen, megtörtént a csoda, ott
volt a fenyőfa alatt ez a hőn áhított játék.
Mivel váltóárammal működött, ahhoz hogy előre vagy hátra menjen,
a mozdonyon kellett egy kart átváltani,
ami nagyon macerás volt, mert mindig oda kellett menni a mozdonyhoz.
Módosítottam a működtetést egyenáramra, így távműködtetéssel lehetett
menetirányt váltani.
Később, Pakson folyatódott a modellezés a lakásban, de kisebb, 16,5 mm-es
méretben. Ehhez egy 4 m2-es lapot készítettem, amelyen a vezetékek alsó
csatlakoztatásához szinte sajtsűrűségűen furatok voltak. A helyhiány miatt
csak a téli időszakban használhattuk.
Később a tanyán építettem egyre nagyobb pályákat, de ezeket is csak idényjelleggel, vagyis szembesültem minden
modellező örök gondjával, a helyhián�nyal.
Az általam elképzelt terepasztal működtetéséhez megépítettem az első vezérlőpultot.

egyetemről nem boldogult a feladattal.
Az „év információbiztonsági
újságírója” címet Csizmadia-Darab István nyerte el –
ki maga is szakmabeli – „Fejlődő kártevők, lemaradó
felhasználók” címmel tartott előadást a vírusokról. Korábban magányos hackerek írtak vírusokat néha csak
hivalkodásból. Mára kormányszervek a kémkedés formájaként alkalmazzák, amit nehéz felfedni, megelőzni.
Dr. Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa sorolta a fontos dátumokat:
• Egy éve fogadták el a állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvényt.
• Három hónapja adta ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 77/2013. rendeletet.
• 2014. július 1-jéig el kell végezniük a biztonsági
osztályba sorolást a már működő rendszereikre tekintettel és benyújtani a hatósághoz az állami és
önkormányzati szerveknek.
Mint megtudtuk, az információbiztonsági jelentést
az energetikai szektornak kell elsők között benyújtaniuk.
gyulai

Sok segítséget kaptam a kollégáktól
is, akiktől a különböző felújítások során kiszerelt készülékekből sok-sok alkatrészt kaptam. Az igazi áttörés akkor
következett be, amikor családi házba
költöztünk. Itt a melléképületben sikerült akkora helyet kialakítani, ahol már
komolyabb terepasztal állandó elhelyezésére nyílt lehetőség.
A 9 m2-es terepasztal „E” alakú,
az első két lap kiemelhető. Ez az építés
és később a karbantartás során rendkívül praktikusnak bizonyult. A pálya
a terepasztal szélén körbefutó két, automatikus vonatbefolyásolóval biztosított
fővonalból, és a különböző építményeket összekötő mellékvonalakból, továbbá a domborzaton kialakított keskeny
nyomtávú gazdasági vasútból áll. A fővonal automatikus és kézi üzemben is
működtethető. A főpályán vonalanként
maximálisan három szerelvény üzemeltethető anélkül, hogy egymásra futnának, így a két fővonalon egyidejűleg
hat szerelvény üzemeltethető biztonságosan.
A gördülő állomány 9 mozdonyból,
27 teher- és 11 személyvagonból, kétés négytengelyes személyvagonok és
tehervagonokból áll. A kb. 60 méternyi
sín mellett 9 váltó, három kocsileakasztó és 24 fény- és alakjelző került beépítésre. A szakirodalomból, a kiállításokon és a környezetemben látottakból
állt össze a terepasztal ma látható képe.
A domborzat adta lehetőséget kihasználva alakítottam ki az erdei környezetet, kilátóval, házikókkal, turistaházzal.
Nem tagadom, nagyon sok munkám
van benne, de mindig szívesen csináltam, és azt tapasztaltam, hogy maradandó örömet jelentett a gyermekeimnek, és most már az unokámnak is.

Wollner Pál

PAV-os voltam…
Régi fényképeket várunk
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) az atomerőmű építésével és üzemeltetésével kapcsolatos tárgyi emlékek
gyűjtése mellett gyűjteni kívánja a volt PAV-os dolgozók
munkaidő utáni közösségi életével kapcsolatos fotóit is.
Célja, hogy ezzel értékként őrizze a munkahelyi közösség munkaidőn túli összetartozásának élményeit, emlékét, feltérképezze a dolgozók társadalmi életét, a munkahelyi kollektívák és családok közös rendezvényeit.
Olyan fekete-fehér papírképek (negatívok) gyűjtését kezdjük el, amelyeken az atomerőmű dolgozóinak
„PAV-os” időszakából baráti, brigádi köreinek mindennapjai örökítődtek meg családi vagy közösségi körben.
Olyan fényképeket várunk, amelyekről tudható, hogy
kit ábrázol, hol, mikor, milyen esemény kapcsán.
A fotókat szeretnénk személyesen, a múzeumban átvenni, vagy az alábbi címre kérjük beküldeni: Atomenergetikai Múzeum, 7031 Paks, Pf.:71. Bővebb információt
a 75/50-74-31-es telefonszámon nyújtunk.AEM
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Kétkeréken a munkába
A munkába járók jó része autóba ül reggel (csak néhány
pillantást kell vetnünk reggelenként az erőmű gépjárműparkolójára), többen a tömegközlekedést veszik igénybe,
és a jó hír az, hogy a kerékpárt is sokan választják már.
Energikusabbak, frissebbek, jobban viselik a stresszt
azok, akik tömegközlekedési eszköz vagy autó helyett
biciklivel érkeznek a munkahelyre. Így vélekednek azok
a dolgozók, akik már belekóstoltak a kerékpárral való
munkába járásba.
Bergerné Ambrózy Mária – akit mindenki Marának ismer – adminisztrációs munkatárs a GMO-n. Kollégái csak annyit tudnak róla, hogy tavasztól őszig reggelenként kerékpárral jár dolgozni, azt nem, hogy igazi
sportember a hétköznapi életben. Úgy vette észre, ha biciklizéssel kezdi a napot, fizikailag és mentálisan is frissebben, jobb kedvvel kezd neki az aznapi feladatoknak
és kevésbé fáradékony. A kerékpározás emellett szabadság- és függetlenségérzetet is ad. Mara 1975-ben született Pakson, és itt is él családjával. Párja, Gábor szintén
az erőműben dolgozik és maximálisan támogatja sportos
szenvedélyét. 15 éve élnek boldog házasságban, két gyermekük van, lányuk, Zsófi 12 éves, fiuk, Peti 8 éves.
Az egész család nagy sportkedvelő, a gyerekek kiskoruk óta úsznak és rendszeres volt a biciklivel való óvodába járás. Péter fiuk az apja nyomdokaiba lépve szeretne
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkajogi állományába tartozó munkavállalók az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Humán Alapítványától az alábbi támogatásokat igényelhetik.
A Kérelem II. formanyomtatványon igényelhető és a jogosultság ellenőrzését követően alapítványi támogatás juttatható
az alábbi jogcíme és feltételek alapján:
– A munkavállaló halála esetén nyújtandó
temetési segély: Temetési segély fizethető ki annak a közvetlen hozzátartozónak,
aki a munkavállaló temetéséről gondoskodik. A közvetlen hozzátartozó: a házastárs,
a gyermek, a szülő, a testvér, valamint regisztrált élettárs. Ehhez benyújtandó dokumentum halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, valamint jogerős hagyatékátadó
végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány.
– A munkavállaló közvetlen hozzátartozója halála esetén nyújtandó temetési segély:
Igényelhető a munkavállaló házastársa,
egyeneságbeli közvetlen hozzátartozója:
szülő, gyermek, örökbefogadó, nevelőszülő, örökbefogadott, nevelt gyermek halála
esetén. Egy kivonat alapján 1 támogatás
igényelhető a halálesetet követő 3 hónapon
belül.
– Munkavállaló balesetből eredő 100%os rokkantsága esetén: Munkavállaló balesetből eredő részleges rokkantsága, illetve
egészségkárosodása esetén a rokkantság, illetve egészségkárosodás fokának megfelelő
részösszegben nyújtandó támogatás.
– Munkavállaló „kiemelt” műtéte esetén
nyújtandó támogatás.
– Munkavállaló „nagy” műtéte esetén nyújtandó támogatás.
– Munkavállaló „közepes” műtéte esetén
nyújtandó támogatás.
– Munkavállaló „kis” műtéte, csonttörés
esetén nyújtandó támogatás.

kenuzni, most floorballozik. Zsófi lányuk röplabdázik,
emellett nagyon szeret olvasni, verseket és regényeket
írni. Csupa energia, csupa meglepetés a család. A sport
szeretete Marában mindig megvolt, hiszen fiatalabb ko-

rában hobbiból rendszeresen futott és úszott. Törzsvendégnek számított 15 éves korában az usziban. Most, hogy
a gyerekek nagyobbak – körülbelül egy éve – felerősödött
benne a sport iránti vágya. Három sportot váltogat: bicikli, futás és a roller. Van olyan nap, hogy biciklivel megy
a munkahelyére, este pedig a futás vagy roller. A rollerhez
való ragaszkodása a gyerekeken keresztül történt. Egy alkalommal a gyerekek egy nagyobb kerekű rollert kaptak
ajándékba, amit kipróbált és nagyon megkedvelt. Újra

„gyereknek” érezte magát, szabadságérzetet adott számára. Nyáron sokszor az esti órákban az erőmű déli bejárójáig berollerezett, lábat váltott és visszarollerezett hazáig.
A futást most kezdte el újra, hetente négy alkalommal fut
5 km-t. Sokszor az időjárás sem szólhat közbe, ha esik,
ha fúj, nem tartja őt vissza a sportolásban. Mara szerint
a sport iránti szeretet sok mindenre tanít, például a kitartásra és önfegyelemre. Mindezt összehangolja a helyes
és egészséges táplálkozással, heti egy gyümölcsnapot beiktatva. A férje természetesen támogatja mind a sportot
és az egészséges életmódot, hiszen ő is a sport kedvelője
és támogatója. Gábor is rendszeresen biciklizik, régebben
kenuzott, most sárkányhajós csapatban evez.
Sok helyen azt tartják, hogy egy sportos életvitel 70%a az étkezésen és 30%-a a testmozgáson múlik, és Mara
úgy gondolja, hogy a sportot így sem viszi túlzásba, mindig annyit mozog, amennyi a testnek jólesik. A megfelelő
arányra mindig vigyáz. Hazabiciklizik a munkahelyről,
elrendezi otthon a gyerekeket, és alig várja, hogy este lemehessen a pályára, beleértve a hétvégét is.
Mara életében a legfontosabb dolog a szeretet jelenléte
a családban, szeretetben nőjenek fel a gyerekek és a családi kötelék fontossága. A sportot pedig szeretni kell és
csinálni, ilyen egyszerű az egész.
OrbánO

A Humán Alapítvány tájékoztatója
– Munkavállaló „kisösszegű” egészségügyi
kategóriába tartozó támogatása.
– Munkavállaló betegségből és balesetből
eredő kórházi kezelése esetén a kórházban
töltött napokra, napi támogatás. Nem minősül kórházi ápolásnak, a háziápolás, valamint a geriátriai, rehabilitációs és gyógypedagógiai, logopédiai és gyógytorna esete,
továbbá a MVM PA Zrt. által finanszírozott
szanatóriumi fürdőintézeti kezelések.
– Munkavállaló kemoterápiás kórházi kezelése esetén a kórházban töltött napokra,
napi támogatás összege.
A műtétek besorolását a NUKLEO-MED Kft.
szakorvosa (aki egyben az alapítvány kuratóriumának tagja) végzi az alapítvány részére beadott dokumentációk alapján.
A fenti normatív segélyeken felüli támogatások a Kérelem I. formanyomtatványon igényelhetők az alapító okiratban
meghatározottak alapján:
– Nehéz élethelyzetbe került munkavállalók és családtagjaik támogatására,
– kórházi és egyéb egészségügyi ellátások
és kezelések költségeinek fedezésére,
– rehabilitációs jellegű szolgáltatások és
felszerelések igénybevételére, illetve megvásárlására,
– hazai és külföldi gyógyászati kezelésekre,
– nagy értékű és/vagy speciális jellegű
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
megvásárlására,
– elhalálozott vagy tartósan munkaképtelen munkavállalók gyermekeinek tanítási
költségeinek fedezésére, ösztöndíjak folyósítására,
– önhibáján kívüli eladósodás miatt, illetve
– természeti csapás okozta károk enyhítésére.

A kérelem elbírálása során a Kuratórium
a rászorultság vizsgálatánál – különösen –
az alábbi szempontok mérlegelésével hozza
meg döntését:
– a kérelemben részletezett indokok és
csatolt dokumentációk adatai,
– a felmerült kiadások mennyiben haladják meg a más forrásból kapott támogatások összegét,
– a családban egy főre jutó nettó jövedelem összege.
Mind a norma szerinti, mind pedig a nem
norma szerinti támogatási kérelmekhez csatolni kell az igény indoklását képező összes
dokumentációt (pl.: halotti anyakönyvi kivonat másolatát, kórházi zárójelentést, családorvos, szakorvos rendelvényét, gyógyászati
segédeszköz számlát, gyógyszerszámlát
stb.).
Kérelmeket személyesen az Irodaépület
704. sz. irodájában lehet leadni dr. Angyalné

Kiss Bernadettnél, a Humán Alapítvány Kuratórium elnökénél. Telefonon történő megkeresésre a 78-13 telefonszámon van lehetőség,
email elérhetőség: angyalne@npp.hu. A Humán Alapítvánnyal kapcsolatos valamennyi
dokumentáció (Alapítói Okirat, formanyomtatvány stb.) megtalálható az intranet főlapon (bal oldali oszlop) a Humán Alapítvány
cím alatt. Postacím: MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. Humán Alapítványa 7031 Paks, Pf.: 71.
A kuratórium elnöke a kérelmeket döntésre előkészíti, a döntés-előkészítés során,
amennyiben az szükséges, további dokumentációt kér be. A kérelmek a soron következő kuratóriumi ülésen kerülnek elbírálásra. A kuratórium az igények száma alapján
2-4 hetente ülésezik. A kuratóriumhoz érkező kérelmek elbírálásának határideje max.
30 nap. A kuratórium döntéseit közvetlenül
írásban közli az érdekeltekkel, melyben rögzítésre kerül a támogatás mértéke, formája
(eseti, rendszeres), átutalás módja és időpontja.

Humán Alapítvány

Humán Alapítvány

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán Alapítványa 2004. évtől jogosult
az SZJA-törvény alapján a magánszemélyek adójának 1%-ára.
Az Alapítvány a felajánlásokat a nehéz élethelyzetbe került munkatársaink és
nyugdíjasaink, valamint családtagjaik segítésére, támogatására fordítja, évente
450-500 támogatást kiutalva. Az Alapítvány a rászorultak gyógyulásához, rehabilitációjához, gyógykezeléséhez, a tartósan munkaképtelen vagy csökkent munkaképességű, valamint az elhalálozott munkavállalók gyerekeinek neveléséhez, tanításához nyújt anyagi segítséget, egyszeri vagy folyamatos szociális támogatást
folyósítva.
2008. január 1-jével a Humán Alapítvány támogatási köre kibővült. A társasági
segélyek közül a temetési, a baleseti és betegségi segélyek is az Alapítványhoz
kerültek, így már nagyon sokan megismerték és igényelték az Alapítvány segítségét. Az Alapítvány adószáma: 18860751-1-17. Nem kell mást tenniük, mint adóbevallásuk során a rendelkező nyilatkozaton feltüntetni az Alapítvány adószámát.
Támogatásukat köszönjük!
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Laurinyecz Pállal és feleségével, Margittal beszélgettem életükről, nyugdíjas
elfoglaltságaikról.

– Honnan jöttetek Paksra, azelőtt
mivel foglalkoztatok?
– Margit: Békés megyéből, Csorvásról kerültünk Paksra. Óvónőként
dolgoztam 12 évig. Nehéz volt a váltás,
hiszen az erőműben betanított műszerészként kezdtem dolgozni. Sokáig
hiányzott a megszokott gyermekzsivaj.
Az élet úgy hozta, hogy több munkaterületet is kipróbálhattam. Az Oktatási Központban oktatásszervező
voltam. A TelePaks városi televíziónál
képújságszerkesztőként, reklámszervezőként, titkárnőként dolgoztam. A Tájékoztató és Látogatóközpontban 1995ben kezdtem dolgozni mint hosztesz,
tájékoztatási munkatárs egészen 2007ig, a nyugdíjazásomig.
– Pali: Mint oly sokan, 1981-ben
újsághirdetésre jelentkeztem az atomerőműhöz. A csorvási TSZ-ben a technológiai üzemet, a TMK-műhelyt
irányítottam mint elektrikus egy személyben. Belefáradtam, és kétszeres alapfizetésért léptem egy nagyot!
Az erőműben végig irányítástechnikai
területen dolgoztam. Először ügyeletes műszerész voltam, majd az átrakógépes, (mikroelektronikai) csoport
vezetője lettem. Később művezető,

A családfakutatástól a természetfotózásig
SZBV-NER csoport, s a mikroelektronika csoport tartozott hozzám. Ezután technológus voltam a TSZTO-n.
A végén pedig az irányítástechnológiai
számítógép-rekonstrukciós projektben
mint rendszerfelelős dolgoztam 2004ig, a nyugdíjazásomig.
– Hogyan telnek napjaitok?
– Margit: Mindennap korán kelek, megtervezem, mit kell elintéznem. Még dolgoztam, amikor elvégeztem a Wellness Akadémiát, ami
nagy mértében segített felkészülni
az egészséges életmódra. A Gyógynövény Akadémián sokat tanultam a
gyógynövényekről. Az orvosi gyógymódot szeretem kiegészíteni a természet patikájával. Amióta nyugdíjas
vagyok, a bőröndömet csak átrendezem, hiszen állandóan készenlétben vagyok. Anyukám 90 éves, évek
óta ápoljuk, gondozzuk és segítjük a
testvéreimmel. Szeretek sütni-főzni.
Rendszeresen járok úszni. Nagyon
szeretem Paksot, sokszor ballagok ki
a Duna-partra. A fényképezőgépem
állandóan velem van, főleg a természetfotózás érdekel. Balatonfüreden
minden évben van egy rövidített
„csak csajos” programunk. Évente
egy-két darab gobelint is kivarrok.
Erre azért vagyok büszke, mert iskolás koromban a technikaórai könyvjelző házi feladatomat az öcsém
varrta ki keresztszemes hímzéssel.
Üvegfestéssel is foglalkozom, üveggyöngyből virágokat készítek. Olvasni is szeretek, évente néhány kötetre
jut idő. Barátainkkal rendszeresen
kirándulunk, a névnapokat, születésnapokat közösen ünnepeljük.

– Pali: Mozgalmasan, hol Pakson,
hol Csorváson, a szülőfalunkban, hol
meg Mindszentgodisán vagyunk, a tanyánkon. Csodálatos a környezet és az
ott élő emberek. Szívem szerint mindig ott lennék. A mindszentgodisai
„Csinos Team Lovaregyletnek” vagyok
a pártoló tagja. Nyáron Regionális
Távlovagló és Távhajtó Versenyt rendeznek, és annak a lebonyolításában
szoktunk segíteni. Pár éve beszálltam
a tájékoztató kamion „tárlatvezetésébe”. A hobbim manapság a családfakutatás. A Laurinyecz család nagyon
nagy, már kb. 650 személyről van adatom. Most készülök a ma Szlovákiához
tartozó Bozók falut felkeresni, egy Érsekújvárba „szakadt” Laurinyecz rokonnal. Bozók környékéről települtek
át a családunk ősei az 1700-as évek közepe táján. Hat fivér leszármazottai alkotják a „Laurinyecz klánt”, ahogy egy
Amerikában élő Laurinyecz nevezte
a családot. Van egy saját honlapom,
ott lehet az adatokhoz hozzáférni a
regisztráltaknak. Néha irányítástechnikai szoftvereket fejlesztek. Évente
egyszer-kétszer 3-4 hétre kimegyünk
a lányainkhoz külföldre.
– Volt kollégákkal tartjátok a kapcsolatot?
– Margit: Nyílt és családi napokon
járok vissza segíteni.
– Pali: Van egy, még a KKÁT üzembe helyezésén összeverbuválódott kis
csapatunk, sokszor tartunk „őrsi gyűléseket”, csuda jó bulik szoktak lenni.
Egyszer Kulacsik Andris megszervezett egy sikeres találkozót a volt technológiai-számítástechnika területen
dolgozókkal.

Tisztújítás a nyugdíjasklubban
Februárban tartotta éves tisztújító közgyűlését az immár 140
tagot számláló Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyesület. Az új
elnökség megválasztása után könnyeket sem nélkülöző,
megható jelenetek közepette búcsúztunk el régi elnökünktől, Szanyi Nagy Jánostól, aki 8 éven át szolgálta közmegelégedésre a közösséget.
A klub új elnöksége 7 főből áll: 1 elnök, 2 alelnök és 4 fő
elnökségi tag. Az elnökség összetétele és feladatelhatárolása: Pataki János elnök, Gáspár Gyuláné alelnök, gazdasági
vezető; Kerepesi Ottó alelnök, sportfelelős; Kovács Zoltánné
elnökségi tag, kulturális szervező; Józsa Sándorné elnökségi
tag, főszakács; Mazán Lászlóné elnökségi tag, létesítményfelelős; Németh Sándor elnökségi tag, fürdő- és kirándulóprogramok szervezője.
A klub hagyományosan színes programválasztékkal rendelkezik. Rendszeresen járunk színházba Budapestre, Pécsre,
Kecskemétre, Veszprémbe és Paksra, a környékbeli termálfürdőknek is visszatérő látogatói vagyunk és a városlátogatások is kedvelt programok. Negyedévente vacsorával és
tánccal egybekötött névnapokat tartunk, és természetesen
megünnepeljük a nőnapot, anyák és apák napját és a nemzeti ünnepeket.

Ezen programok megtartása mellett az új vezetőség a
sport irányába kíván nyitni, annál is inkább, mert az utóbbi
időben sok fiatal, jó erőnlétben levő nyugdíjas lépett be a
tagjaink közé. Gyalogos és kerékpártúrák, petanque, tollaslabda, speedminton (gyors tollaslabda), asztalitenisz, biliárd
és kártyajátékok közül választhatnak majd a sportot kedvelők. Szeretnénk belakni az épületünket körülvevő füves területeket. A hölgyek között nagy a népszerűsége a gyöngyfűző
csoportnak is. Ha sikerülne egy projektorhoz hozzájutni, filmklubot indítanánk. A szórakoztató filmek mellett szeretnénk
az erőműről készült régi filmeket is vetíteni. A kulináris élvezeteket sem szeretnénk kihagyni, június elején főzőverseny
lesz, és a melegebb hónapokban szalonnasütéseket tervezünk. A szalonnasütés jó alkalom arra is, hogy a népdal és
nóta legalább az idősek körében ne merüljön feledésbe.
Az április–október hónapokban szeretnénk az eddiginél
sokkal több időt a szabadban tölteni, ezért az épületünk mögötti területen egy szalonnasütőt és bográcsozóhelyet, valamint egy kb. 50 fő befogadására alkalmas pergolát tervezünk
kialakítani. Ezen tervünk megvalósításához szeretnénk kérni
az atomerőmű minden aktív dolgozójának a segítségét.

Pataki János

– Gyerekeitekről mondanátok pár
szót?
– Két felnőtt lányunk van, külföldön
élnek és dolgoznak, nagyon büszkék
vagyunk rájuk! Napi kapcsolatban vagyok velük, e-mail, skype segítségével.
Örömünnep, amikor hazalátogatnak,
és óriási élmény, amikor mi látogatjuk
meg őket.
– Maradandó élmény, amit szívesen
megosztanátok az olvasókkal?
– Pali: Hát, arra kevés lenne egy
újságoldal! Volt olyan üzemzavar, villámcsapás miatt, hogy három napig
egyfolytában dolgoztunk a hibaelhárításon a II. SÉP SAM-85 rendszeren.
Csak az volt a fontos, hogy menjen a
kütyü, és nem azt néztük, hogy mikor
lesz vége a munkaidőnek.
– Margit: A TLK-ban kezdetben mi
gondoztuk a virágokat. Volt két banánfa is, de hiába törődtünk vele, csak
nem akart virágozni és termést hozni.
Az egyik alkalommal vásárláskor csak
zöld banán volt a boltban, ekkor jött az
ötlet, mi lenne, ha teremne a banánfánk. A munkatársammal, damillal
szépen rákötöttük a zöld banánfüzért,
és minden kollégának elmondtuk,
hogy termőre fordult! Na persze nem
mindenki hitte el! De egyvalaki igen.
Teltek a napok, megérett a banán, és
gyorsan leszüreteltük, mielőtt más
megette volna, és az, aki elhitte, kissé
zokon vette, hogy nélküle tettük meg.
Nagyot nevetett, amikor elárultuk a
csínytevést.
Jó tanács időseknek, fiataloknak
egyaránt, hogy az egészségért lehetőségeihez képest mindenki tegyen meg
mindent, mert az egészség a legdrágább kincsünk!

Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2014. március
— 10 éves —
Kósa Norbert

ÜVIG VEFO VTO

— 30 éves —
Nagy Tibor

MIG PFO PTO

Aradi Imre

KAIG KAFO RKO

Klopcsik Ferenc

KAIG KAFO FKO

Tantos György

KAIG KAFO FKO

Antóni József János BIG MINFO MEO
Mácsai Zoltán

BIG SKVFO DO

Gratulálunk!
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Ajánljuk hazánk tájait,
nevezetességeit

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.

A Grassalkovich-kastély
Gödöllő nevezetességei közt említhetjük a barokk
stílusú Grassalkovich-kastélyt, ahová Pest megyei
kirándulásunk alkalmával jutottunk el.
Gödöllő a Budapesttől mindössze harminc kilométerre fekvő Gödöllői-dombságban, a Rákos-patak völgyében fekszik. A település neve először
1349‑ben, I. Lajos egy adománylevelében tűnik fel.
Jelenlegi elnevezését a település 1868-ban kapta.
A korábbiakban Gudulleu, Gudullur, Gödöle, Gedellő elnevezésű Gödöllő – mint megannyi más magyar település – a török idők martalékává vált, de
idővel ismét benépesült.
Az 1700-as években egy a Nyitra vármegyéből
származó köznemesi család sarja, aki később királyi
személynökként is szolgálta a Habsburg-Lotaringiai
házat, páratlan szépségű barokk kastélyt építtetett
Gödöllőn. A főúr Grassalkovich Antal volt. A jezsuita és
jogi tanulmányokat szerzett úr, majd idővel fia és unokája is folyamatosan bővítette, alakította a kastélyt.
Az 1700-as évek derekán épült meg a színházterem
és páholysor, valamint a páratlan technikájú színpad.
A gödöllői Grassalkovich-kastélyban található az ország egyetlen rekonstruált barokk színháza.
A kastély idővel pavilonnal és franciakerttel bővült.
Mária Terézia, majd Windisch-Grätz herceg is gyakorta
vendége volt a pompázatos építménynek. A győztes
isaszegi csata (1849. április 6.) után a kastélyban ünnepeltek a magyar főurak.
1867-től királyi rezidenciaként funkcionált az akkorra fénykorát élő kastély, amelyet Ferenc József és
Erzsébet (Sisi) koronázási ajándékként kaptak meg.

Az ESZI alapítványa
Az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány jogosult az
SZJA-törvény alapján a magánszemélyek adójának 1%-ára.
Az Alapítvány az összeget az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban folyó nevelés és oktatás,
szakmai középfokú képzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és
tanulói ösztöndíj támogatására
fordítja.
Kérjük, adójának 1%-ával is segítse az oktatási intézményben folyó
képzés színvonalának emelését, a
nehéz élethelyzetben lévő diákok
támogatását.
Önnek nem kell mást tenne, mint
a NAV által kibocsátott nyomtatványra – elektronikus kitöltés esetén a 1353 bevallás EGYSZA lapra
- felírni az Alapítvány adószámát:
18861415-2-17
Munkáltatói adómegállapítás esetén a rendelkező nyilatkozatot
tartalmazó lezárt borítékot legkésőbb május 10-ig kell a munkáltatónál leadni. A rendelkező nyilatkozat önállóan, legkésőbb 2014.
május 20-ig megküldhető az adóhatóságnak.

IV. Károly, majd Horthy Miklós pihenőhelyéül is szolgált a gödöllői kastély. A második világháborúban,
mint ahogy akkoriban a kastélyok sorsa volt, a Grassalkovich-kastély is raktárként, istállóként funkcionált.
A páratlan szépségű bútorok és tárgyak legtöbbje méltatlanul elpusztult.
A felújítási munkálatok 1985-ben kezdődtek, majd
1994-ben fejeződtek be. Az épületben ma múzeum
működik. A lovarda és kastélypark mindegyike kellemes
időtöltést, izgalmas időutazást kínál a kíváncsi látogatók számára. A kastély folyamatosan frissülő honlapján
hasznos információkhoz juthatunk mind a belépőkkel,
mind az egyéb rendezvényekkel kapcsolatban.

Lehmann Katalin
Az előző számban megjelent kérdésünkre a helyes válasz (Mit ábrázol
a kép?): Isaszeg, községháza.
Következő feladványunk:
Kit ábrázol a kép?

Karpenkó Iván (1942–2014)
2014. február 28-án, életének
73. évében elhunyt Karpenkó
Iván, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1942. január 23-án született
Petrovszkijban.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1980. május 20-án került
felvételre. 1994. december
29-én történő nyugdíjazásáig a Karbantartási Igazgatóság területén előkészítő mérnök munkakörben
dolgozott. Családja, barátok, ismerősök vettek tőle
végső búcsút 2014. március 19-én az újpesti Me
gyeri temetőben.
Topor Magdolna (1943–2014)
2014. február 20-án, életének 71. évében elhunyt Topor Magdolna, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
Nagyváradon született 1943.
június 18-án.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1988. február 1-jén került
felvételre.
Az Üzemviteli Igazgatóság közvetlen állományában,
programszervező koordinátor munkakörben dolgozott 2006. december 31-én történő nyugdíjazásáig.
Családja, barátok, volt munkatársak búcsúztatták
2014. március 13-án Budapesten, az AEVUM Temetkezési Iroda Dembinszky úti dísztermében.

Hatalmas siker
a Felnőtt Országos Bajnokságon

Kecskeméten rendezték meg a felnőttek Országos Bajnokságát március
16-án. Az Atomerőmű Sportegyesület dzsúdósai remekül szerepeltek, a
legeredményesebb egyesületként hat
első hellyel az egyesületi rangsor élén
végeztek.
Pupp Réka (48 kg), első éves junior minden ellenfelét ipponnal legyőzve magabiztosan szerezte meg immár második
felnőtt magyar bajnoki címét.
Az ifjúsági korú Polgár Luca (52 kg)
nagy csatában négy mérkőzést nyerve
meglepetésre a dobogó tetejére állhatott. Luca küzdeni akarása, harcossága
ezen a napon óriási volt így mindenkit
maga mögé utasított.

Kiss Norbert (73 kg) immár
kétszeres magyar bajnoknak
mondhatja magát. Norbi az egész
mezőnyt magabiztosan ipponokkal késztette megadásra. Ebben a
súlycsoportban (73 kg) a junior
korú Hosnyánszki Dani nagy csatákban sok neves ellenfelet legyőzve a 3. helyen végzett.
Csoknyai László (81 kg) kétséget sem hagyva bizonyította, hogy
a súlycsoport hazai legjobbja. Ellenfeleit látványos dzsúdóval győzte le.
Ebben a súlycsoportban (81 kg) Kárpáti
Gábor az előkelő 3. helyen végzett. Gábor súlycsoportváltás után először indult a 81 kg-osok mezőnyében.
100 kg súlycsoportban a dobogó legfelső fokára két paksi dzsúdós állhatott.
Cirjenics Miklós ipponokkal győzte le
ellenfeleit míg Ömböli Renátó a 2. helyre szorult.
Bor Barna nehézsúlyú versenyzőnk
a tőle elvárható eredményt hozta a hazai mezőnyben és kétséget sem hagyva
nyerte újabb magyar bajnoki címét. Bor
Barna (+100 kg) győzelme után egységesen ünnepelt a paksi tábor.

Forrás, fotó: www.ase.hu

A tehetséges
fiatalokért
– Felhívás –
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány azzal
a kéréssel fordul Önökhöz, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák
az Alapító Okiratunkban
megfogalmazott
alábbi célokat: A tudomány,
az anyanyelvi kultúra, a
művészetek és a sport területén kimagasló teljesítményt felmutató 10-24
éves fiatalok és a velük
foglalkozó felnőttek ösztönzése a további sikerekre és eredményekre.
A felkészülésükhöz szükséges feltételek biztosításának támogatása. Kimagasló
eredményeket
elért fiatalok részére – tanulmányaik folytatásához
– ösztöndíj folyósítása.
Adószámunk:
18850099-1-17
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Babahírek
Nevem Józsa-Bagó Gergő, és a szekszárdi kórházban születtem
2014. január 1-jén, 3620 grammal és 55 centiméterrel. Második
gyermekként érkeztem a családba. Bátyám Bence 7 éves, nagyon várta már érkezésemet, és azóta is sokat foglalkozik velem.
Nagyon jó baba vagyok, és imádom a pocakomat. Szeretem, ha
kézben lehetek, ilyenkor kíváncsian nézelődhetek, felfedezhetem a világot. Sokat mosolygok, kiegyensúlyozott baba vagyok,
és már kezdek beszélgetni. Apa Józsa Attila, aki a Reaktor Osztályon reaktoroperátorként dolgozik. Anya Bagó Judit, aki születésem előtt eladóként dolgozott.

Lacza Csongornak hívnak. Szekszárdon születtem,
2014. február 12-én. Már nagyon türelmetlen voltam,
így két héttel korábban, 3060 grammal és 54 centiméterrel, egészségesen jöttem a világra. Második gyermek vagyok a családban, testvérem Ákos, 4 éves, már
alig várja, hogy játszhasson velem. Nagyon jó kisbaba
vagyok. Imádok enni, és teli pocakkal nagyon sokat és
jókat tudok aludni. Szeretek a friss levegőn sétálni, és az esti locsizást is. Apa Lacza Gábor,
az Armatúra- és Csővezeték Karbantartó Osztályon karbantartási műszaki ellenőr. Anya Lacza-Weisz Ágnes, az MVM Kontó Zrt.-nél HR-szakértőként dolgozott.

Kern Rolandnak hívnak, és Szekszárdon születtem 2014.
január 7-én. Születési súlyom 3380 gramm, hosszúságom 52 centiméter. Első babaként érkeztem a családba.
Nagyon jó étvágyú baba vagyok, ezért súlyom is szépen
gyarapszik. Imádok fürödni, sokat mosolygok, amivel
mindenkit sikerül levennem a lábáról. Szeretek babakocsikázni, sétálgatni a friss levegőn, miközben nagyokat szunditok. Apukám Kern László, a Digitális Rendszerek Osztályon rendszermérnökként
dolgozik. Anyukám Kern Edina fodrászként dolgozott a Jázmin Szépségszalonban Pakson.

Molnár Lili vagyok, és 2014. február 16-án születtem
Szekszárdon. Születési súlyom 4050 gramm és 54 centiméter volt. Második gyermekként érkeztem a családba.
Nagyon éhes kisbaba vagyok, a pocakomért nagyon
harcolok, viszont mikor jóllaktam, hagyom a szüleimet
és a bátyámat – akit Somának hívnak – éjszakánként
aludni. Édesapám Molnár Dávid, aki gépészként dolgozik a Külső Technológiai Osztályon az „A” műszakban.
Édesanyám Molnár-Török Judit, a 2,5 éves bátyámmal és velem foglalkozik nap mint nap.

Nevem Balázs Réka, és a szekszárdi kórházban láttam
meg a napvilágot 2014. február 2-án. Születési súlyom
2530 gramm, a hosszúságom 50 centiméter volt. Első
gyermek vagyok, akit már nagyon várt az egész család.
Kicsi súllyal születtem, de szüleim szerint nagyon eleven
és életrevaló kislány vagyok. Apukám Balázs Viktor, a Vegyészeti Technológiai Osztályon dekontamináló, anyukám Balázsné Kern Dóra, a Tájékoztató és Látogatóközpontban tájékoztatási munkatársként
dolgozott, most itthon van velem.

Nevem Baranyi Attila, és 2014. február 25-én Pécsen 3220
grammal és 50 centiméterrel születtem. Második gyermek vagyok a családban, nővérkém Andika kétéves és nagyon szeret
engem. Szeretek aludni, és sokat enni, bár néha fáj egy kicsit
a hasam. Nagyon szeretek nézelődni. Ilyenkor testvérkém nyúz,
puszilgat, szeretget, sokszor nem éppen finomkodva. Az apukám Baranyi Attila fejlesztőmérnök a Vegyészeti Főosztály Radioaktív Hulladékkezelési Osztályon, anyukám Baranyiné Vincze
Éva környezetmérnök.

Falusy Bálintnak hívnak, és 2014. január 15-én Szekszárdon születtem. Súlyom 3350 gramm, hosszúságom pedig 54 centiméter
volt. Első gyermekként érkeztem. Nagyon jó baba vagyok, szeretek enni, ezért a súlyom is szépen gyarapodik. Imádok kézben
lenni. Néha fáj a pocakom, és sajnos a fürdés sem tartozik a kedvenceim közé. Apa a Reaktor Osztályon dolgozik, három műszakban, mint primer köri gépész. Anya Rompos Petra, gyógytornász
volt a szekszárdi kórházban.

Kiss Tamásnak hívnak, és 2014. február 25-én születtem
Szekszárdon. Első gyermekként jöttem a világra 3570
grammal és 57 centiméterrel. Nagyon jó kisbaba vagyok,
sokat eszem és alszom. Főleg ezeken a szép tavaszi napokon nagyokat tudok aludni a babakocsiban. Szeretek
kézben lenni, szeretem, ha dajkálnak és foglalkoznak
velem. És napról napra egyre jobban élvezem a fürdést.
Anya, Leber Anett tájékoztatási munkatárs a Tájékoztató
és Látogatóközpontban. Apa, Kiss Tamás, az MVM Paksi FC labdarúgója.

Szüleim a Pál Benjámin Sándor nevet választották számomra. 2014. január 24-én jöttem
a világra. A Beni név apa választása volt, a Sándor nevet pedig a család férfi tagjai iránti
tiszteletből kaptam. A versenysúlyom induláskor 3700
gramm, a hosszúságom 57 centiméter volt. Igazi kis vasgyúró vagyok, amit havonta 1 kilóval gyarapítok. Két főt
különösen kedvelek ebben az ismeretlen világban. A
kisebbik etet, itat, altat, játszik velem, a nagyobbik fürdet, és sokat beszélget velem, amit nagy érdeklődéssel
figyelek, néha már válaszolok is. Második gyermek vagyok a családban. A 14 éves nővérem, Fanny karjaiban hamar megnyugszom. Hobbim az
autókázás. Anyukám Rózsa Beáta, a Gépész Műszaki Osztály dolgozója vezeti az autót, amíg
apukám Pál József, a Kópis Kft. dolgozója vigyáz rám az út során. Nagyszüleim örömmel figyelik fejlődésem és alig várják érkezésem.
Magyar Erik Armand a nevem. Szekszárdon születtem 2014. február 11-én, a terhesség 37. hetében. Születésemkor a 2800 grammom
mellé 50 centiméter hosszúság társult. Nehezen indult kis életem,
mert születésem napján Pécsre szállítottak, tüdőgyulladásom lett.
A pécsi klinikán dr. Szász Mária osztályán gyógyultam meg, a doktor nénik és ápoló nénik gondos munkájának eredményeként. Az
ott töltött egy hónap után végre itthon, a családban szépen gyarapodok. Atomóra pontossággal étkezem, amely a súlyomon is szépen meglátszik. Nővérem most lesz kétéves, bátyuskám pedig 12
éves. Apukám a Vegyészeti Főosztály Radioaktívhulladék-kezelési Osztályán dolgozik mint
folyékony radioaktív hulladékokat kezelő gépész, anyukám pedig gyesen van a nővérkémmel, Elizabettel és velem.
A múltkori számunkban néhány babafotó felcserélve jelent meg, amiért elnézést kérünk,
és most helyreigazítással ismét közöljük őket.

Mi illik?

kfe

Színházban

„Szeretem a munkámat” mondta valamelyik nap kolléganőm, és gondolom, velem
együtt sokan érzünk ugyanígy. De bizony a
munka után jól esik a pihenés, a szórakozás,
ami mindenkinek mást és mást jelent. Én
nagyon szeretek a párommal színházba járni, és igen gyakran magunkkal hívjuk barátainkat is. Már előre készülünk az előadásra,
miről fog szólni a darab, kik a szereplők, ki
rendezte stb. De ne feledjük, már túl a próbaidőszakon, a színész is nap mint nap készül
az előadásra. Kizárja a világot, a gondjait, a
karaktere bőrébe bújik, és szeretné, hogy átérezzük a színház, a darab varázsát.
Szóval ott ülök a nézőtéren egy láthatatlan
burokban, élvezem az előadást, a játékot, a
színész és én is koncentrálunk, és egyszer csak
megszólal egy mobil (pedig finoman figyelmeztettek a kikapcsolására, de legalább a lehalkítására), s egy pillanat alatt oda az illúzió.
Ennek kapcsán nézzük újra, hogyan is kell
viselkedni a színházban. A szüleim arra tanítottak, hogy megjelenésemmel és viselkedésemmel tiszteljem meg a művészt. Mára az öl-

tözetre vonatkozó előírások megengedőbbek,
de a farmer, a vastag pulóver, a gyűrött ing, a
sportcipő, na meg a hátizsák, mégsem idevaló. Érkezzünk pontosan, legyen időnk a ruhatárra, hiszen kabátjainknak ott a helye! Ha a
sor közepére szól a jegyünk, ne mi legyünk az
utolsók, akik leülnek. Ha mégis később érkeznénk, akkor a széksorba arccal a már ülők felé
kell bemenni egy mosoly, egy köszönés kíséretében. Színház előtt – talán már említenem
sem kell – nem eszünk pl. erősen fokhagymás
ételeket, mert ennek utóhatását a mellettünk
ülő is kénytelen elviselni.
Apropó illatok, nemcsak a hagyma illata
lehet kellemetlen, a sokféle parfüm is lehet
tolakodó. A felvonások és az előadás végén
tapssal köszönjük meg az élményt, amit a
művészek nyújtottak nekünk. Ne rohanjunk,
hiszen ez az este az előadásról szólt, és kabátjaink is megvárnak bennünket a ruhatárban. Ilyenkor (és nem előadás közben!) lehet
megbeszélni, hogy hogyan tetszett a darab, a
színész, és természetesen azt is, hogy mit nézünk meg legközelebb.KABé

