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Díjak a Magyar Sajtó Napján
pított Urántoll díjat és Atomtoll olvasói díjat.
Az Urántoll díjazottja Dékány Lóránt, a Magyar Nemzet tudósítója lett
az atomenergia békés célú alkalmazásáról, a Paksi Atomerőműről hos�szú időn keresztül, tényszerű tájékoztatást adó újságírói munkája alapján.

fotó: Vincze Bálint

Paks Város Önkormányzata és az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az
elmúlt évek hagyományai alapján
idén is közösen rendezett ünnepséget a Magyar Sajtó Napja alkalmából. A rendezvényt március 13án tartották a paksi Erzsébet Nagy
Szálloda nagytermében.

A Paks II. beruházás felpörgeti
a gazdasági növekedést

fotók: Bodajki Ákos

Felkai György, Baji Csaba, Németh Lászlóné és Nagy Sándor

Dékány Lóránt

Orbán Ottilia

Tell Edit, Paks város alpolgármestere
és dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgatója köszöntőjét a paksi Vak
Bottyán Gimnázium diákjainak műsora követte. Az ünnepség keretében
adták át a Paksi Atomerőmű által ala-

Az újonnan alapított és idén először átadott Atomtoll olvasói díjat
Orbán Ottilia, az Atomerőmű újság
szerkesztőbizottságának tagja, a Paksi Atomerőmű munkatársa nyerte el
az olvasók szavazata alapján.
LA

A díjazottakkal készült interjút következő számunkban olvashatják.

MÁRCIUS 15.

Sajtótájékoztatót tartottak a paksi kapacitás-fenntartás gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatásairól, amelyen Felkai György, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója köszöntötte Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztert, Baji Csabát, az MVM Csoport
elnök-vezérigazgatóját, Nagy Sándort, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatóját és a sajtó képviselőit. A február 24-i rendezvény az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontjában zajlott. 
Folytatás a 3. oldalon

Évindító sajtótájékoztató
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját,
amelynek keretében ez alkalommal
üzemlátogatásra is meghívta a média
képviselőit.

fotó: Wollner Pál

Százhatvanhat évvel ezelőtt játszódtak le
Pesten azok az események, amelyek felgyorsították a polgári Magyarország kialakulásához vezető folyamatokat. Azon
a napon pár tucatnyi fiatal – márciusi
ifjak néven ismeretesek - örökre beírta
nevét hazánk történelmébe.

Az érdeklődő tudósítóknak 2014. február
13-án lehetőségük nyílt a Paksi Atomerőmű üzemi területén bővebb ismeretet, személyes tapasztalatot szerezni az atomerőmű működéséről, üzemeltetéséről.


Folytatás a következő oldalon

WANO partneri utóvizsgálat
a Paksi Atomerőműben

folytatás a következő oldalon

fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. immár másfél évtizede
szervezi meg a Szállító Napot, ezúttal március 14-én
tartották a rendezvényt
a paksi Erzsébet Nagy
Szállodában. Ennek keretében értékelték a Paksi
Atomerőmű szállítóinak
tevékenységét, és előadások hangzottak el a 2013.
Varga András vállalkozási igazgató
évben elvégzett feladaés Gopcsa Péter vezérigazgató
tokról, majd a kapcsolódó eredményekről, továbbá az idei Szállítója díjat, melyet a 2013. évévre vonatkozó szakmai tervekről.
ben az MVM OVIT Zrt. nyert el.
A Szállítói Napon átadták az (A rendezvényről áprilisi számunkban
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kiemelt részletesen is beszámolunk.)GYNYP

fotó: Bodajki Ákos

Szállítói Nap – 2014

2014. február 24-28. között került sor
a WANO (Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) partneri utóvizsgálatára, melyet a 2012. februári vizsgálat előzött meg. A szakértői csoport
vezetője mindkét alkalommal Zbynek
Grunda úr volt. A 2012-es vizsgálat során 8 jó gyakorlat került megállapításra
és 18 fejlesztendő területet azonosítottak a szakértők. A vizsgálatot követően

a Paksi Atomerőműben a szükséges
fejlesztésekre intézkedési tervet állítottak össze és annak végrehajtásáról
időről-időre státuszjelentésben számoltak be. A WANO partneri vizsgálatok
gyakorlata szerint 1,5-2 év elteltével
kerül sor az utóvizsgálatra, melynek keretében meggyőződnek az elhatározott
intézkedések hatásosságáról és az elért
eredményekről. Folytatás a 3. oldalon.
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2014. március

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök javaslatára – a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét
adományozta Kováts Balázs gépészmérnök, atomerőmű szakmérnök, címzetes egyetemi docens paksi lakosnak. Kováts Balázs 36 évig volt a Paksi Atomerőmű
egyik meghatározó egyénisége, nyugdíjasként ma is
aktív közéleti tevékenységet folytat. Az Érdemrend a
nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az
egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató tevékenységet végző személyeknek adható. A Magyar Érdemrend a magyar állam
által adományozható legmagasabb kitüntetés, ennek
egyik fokozata a tisztikereszt.

ASEAN-nagykövetek
látogatása
Az ASEAN, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének nagykövetei tettek látogatást a Paksi
Atomerőműbe február 6-án. Vietnam, Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek és Thaiföld képviselőit Hamvas István vezérigazgató köszöntötte. A vendégek az üzemlátogatást követően
a Karbantartó Gyakorlóközpontot tekintették
meg, ismerkedve a magyar nukleáris technológiával.
Folytatás az 1. oldalról.

MÁRCIUS 15.
Március 15-ének reggelén az időjárás nem kedvezett
a forradalomnak, hiszen havas eső fogadta az utcára
lépő fiatalokat, akiknek egy része a Pilvax kávéházban gyülekezett, míg Petőfi, Jókai, Vasvári Pál, valamint Bulyovszky Gyula a későbbi nagy regényíró
lakásán módosították a 12 pont bevezető szövegét.
Az ifjak két csoportja később a Pilvaxban egyesült,
és a maroknyi csapat innen indult a közelben lévő
egyetemi épületek felé azzal a céllal, hogy a tanuló
ifjúság révén tömegbázist szerezzenek mozgalmuk
számára. Az orvosi, műszaki, valamint a jogi karon
az egyetemisták kitörő lelkesedéssel fogadták őket,
majd a Jókai által ismertetett 12 pont, illetve Petőfi
Nemzeti Dalának elhangzása után tömegesen csatlakoztak a mozgalomhoz. A következő állomásuk
a Landeler-féle nyomda volt, ahol – a tulajdonos
sugallatára – lefoglalták a nyomdagépeket, és több
ezer példányban nyomtatták ki a 12 pontot és Petőfi költeményét. Délután a Nemzeti Múzeum előtt
a tízezer főre tehető tömeg előtt többek között Vasvári, Irinyi József mondott beszédet, de a közhiedelemmel ellentétben a múzeum lépcsőjén nem hangoztak el Petőfi szájából a Nemzeti Dal sorai. Irányi
Dániel javaslatára a tömeg átvonult a városházára,
ahol a városvezetés nevében Rottenbiller Lipót alpolgármester aláírta a 12 pontot. Vajda János költő
javaslatára a húszezer főre gyarapodott tömeg Budára vonult, hogy fegyvert szerezzen, kiszabadítsa a
politikai foglyokat, valamint az elért eredményeket a
legfelsőbb magyar kormányszerv, a Helytartótanács
tagjaival elfogadtassa. A testület a soha nem látott
tömeg nyomására nem mert ellenállni, és a forradalmárok minden követelésébe beleegyezett. A nap
eseményeit a Nemzeti Színházban előadott nemzeti
dráma, a Bánk bán díszelőadása zárta.  Tóth Zoltán

Folytatás az 1. oldalról

Évindító sajtótájékoztató

A sajtótájékoztatóra az üzemlátogatást követően került sor az a hiányosságokat, annak érdekében, hogy a jövőben a hibák
erőmű Karbantartó Gyakorlóközpontjában, ahol Hamvas Ist- lehetőségét a minimálisra csökkentsék. 2013 decemberében
ván vezérigazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazga- a WANO ezt a biztonságnövelő elemzési módszert ajánlotta a
világ mintegy 220 nukleáris létesítményének figyelmébe, mint
tó fogadta a vendégeket.
„Az atomerőmű továbbra is a legolcsóbb áron, magas fokú legjobb gyakorlat.
Idén az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos teendők
biztonság mellett és üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül
járul hozzá az ország villamosenergia-ellátásához. A tavalyi mellett folytatódik a két évvel ezelőtti európai szintű Célzott
évben 15 370 GWh (gigawattóra) termelési eredményt ér- Biztonsági Felülvizsgálat javaslataiból adódó feladatok időtünk el, ezzel a hazai villamosenergia-termelés 50,7%-át, míg arányos végrehajtása. A Paksi Atomerőmű minden fejlesztést
a felhasználás 36,4%-át biztosítottuk Paksról, éppen ezért az saját forrásból finanszíroz, ennek megfelelően sem a biztonatomerőmű hazánk ellátásbiztonságának szempontjából ki- ságnövelő beruházásokra, sem az üzemidő-hosszabbításhoz
emelkedő szereppel bír.” – mondta Hamvas István vezérigaz- nincs szükség állami támogatásra, központi költségvetési forrásokra. A működő blokkok biztonságos továbbüzemeltetése
gató.
„A 2. blokk üzemidő-hosszabbításával kapcsolatos engedé- rendkívül költséghatékony beruházás, ennyi pénzből egyetlen
lyeztetési eljárások mellett folytatjuk a 3. és 4. blokk felkészíté- más megoldással sem lehetne 2000 MW termelőkapacitást
sét is a további húsz évre szóló működtetéshez. A rendszeres létesíteni, és húsz évre szavatolni a megfizethető és szén-diés jól ütemezett karbantartásoknak, valamint a folyamatos fej- oxid-kibocsátásmentes villamosenergia-termelést. A paksi
lesztéseknek köszönhetően a jövőben is biztosítani tudjuk a blokkok évente 2 millió ember oxigénszükségletét, vagyis a
gazdaságos és biztonságos termelést. Várhatóan hétfőn érjük magyar erdők éves oxigéntermelését takarítják meg.
A társaság a nyitottság és az ismeretterjesztés jegyében
el az erőmű történetében újabb mérföldkőnek számító 400
TWh termelést, amely villamos energia mennyisége a teljes 1995 óta üzemelteti az atomerőmű Tájékoztató és Látogatómagyar lakosság mintegy 35 évnyi villamosenergia-felhaszná- központját, amely idén nyáron köszöntheti majd félmilliomolásával egyenértékű. Ugyanennyi villamos energiát 50 millió dik vendégét, míg a kétéves Atomenergetikai Múzeumba már
tonna kőszén vagy 40 milliárd köbméter földgáz elégetésével több tízezren látogattak el. Az atomerőmű interaktív tájékozállíthatnánk csak elő.” – foglalta össze a tavalyi eredményeket tató kamionja négy éve járja az országot, azóta majd’ 400 teleés az idei célkitűzéseket Hamvas István, az MVM Paksi Atom- pülésen és számos nyári fesztiválon több mint 180 000 látogató ismerkedett meg a létesítmény működésével.
erőmű Zrt. vezérigazgatója.
A társadalommal folytatott párbeszéd során kiemelt fonA Paksi Atomerőmű társadalmi elfogadottsága nemzetközi
összehasonlításban is kiemelkedően magas. A magyar lakos- tosságú a civilszervezetekkel történő kapcsolattartás és
együttműködés. Ilyen az atomerőmű
ság több mint háromnegyede tááltal életre hívott Jövőnk Energiája
mogatja, hogy hazánk atomenergia
Térségfejlesztési Alapítvány, amely
segítségével gondoskodik a villamos2013-ban 56 önkormányzati pályázat
energia-ellátásról.
pozitív elbírálása után, összesen 526
A Paksi Atomerőmű környezetémillió forint támogatást nyújtott. Ezek
ben élők körében még inkább kiugró
révén az alapítvány az életminőség
a bizalom magas aránya az atomjavításához, az energiaracionalizálási
erőmű működése iránt: az itt élők
projektek megvalósításához, továbbá
95%-a támogatja annak működését.
néhány európai uniós hátterű pályáEz többek között annak is köszönhezat önerejének biztosításához járult
tő, hogy a felmérések szerint egyre
többen ismerik a tényt, miszerint az Hamvas István vezérigazgató és dr. Kovács Antal hozzá. Az alapítvány által nyújtott támogatás 1,1 milliárd forint további fejatomenergia használata nem jár körkommunikációs igazgató
lesztést generált a térségben.
nyezetszennyező kibocsátással, valaA Paksi Atomerőmű hosszú évek óta szorosan együttműkömint hogy az állampolgárok bizalma tovább erősödött a létesítmény biztonságosságával kapcsolatban. Magyarországon a dik a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Paksi Atomerőmű jelenti az ellátásbiztonság alappillérét a vil- Társulással (TEIT). Ennek keretében az atomerőmű rendszerelamos energia területén, az eredmények pedig azt mutatják, sen tájékoztatja a társulást az aktuális működéséről és jövőbeli
terveiről. A TEIT Ellenőrző Bizottságának tagjai rendszeresen
hogy a magyar lakosság tudja és megbecsüli ezt.
Az atomerőmű kiváló nemzetközi kapcsolatainak és a ma- megtekintik az éppen aktuálisan zajló munkálatokat. Hasongyar nukleáris szakemberek felkészültségének köszönhetően, lóan fontos az atomerőmű kapcsolata a Társadalmi Ellenőrző
egyre több ország és nemzetközi szervezet érdeklődik a paksi és Tájékoztató Társulással, a Nyugat-mecseki Társadalmi Inforoktatási módszerek iránt, köztük Vietnam mellett – amellyel mációs Társulással és az Izotóp Tájékoztató Társulással is.
Ugyancsak a civilszervezetekkel való párbeszéd céljából
a tavalyi év során zárult le egy 160 fős képzési program – már
Szaúd-Arábia és Indonézia. A nukleáris oktatás fejlesztése az indult el 2013-ban a „Vendégül látjuk Magyarországot” elneelmúlt évek magyar sikertörténete, Magyarország számára vezésű program, amelynek során nagycsaládos, nyugdíjas és
széles körben elismert előnyt jelent az elérhető tudás- és ta- női civilszervezetek keresik fel az atomerőművet: a program
pasztalati anyag, illetve a rendkívül magas színvonalú intéz- keretében tavaly közel 1000 fő ismerte meg az atomerőmű
ményi háttér is, amelynek az akadémiai és az egyetemi képzési tevékenységét és Paks városát. Ez a program – immáron kiterjesztett formában – az idei évben is folytatódik majd.
helyek mellett a Paksi Atomerőmű a legfontosabb bázisa.
Hazánk villamosenergia-ellátásbiztonságának legfőbb
Az elmúlt években számos biztonságnövelő fejlesztés
zajlott az atomerőműben, és ennek is köszönhető, hogy a letéteményese az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely ezen a
közelmúltban, mind az Atomerőműveket Üzemeltetők Világ- területen a magyar termelés immáron több mint felét adja.
szövetségének (WANO) partneri vizsgálata, mind pedig az A lakosság jelentős, 76%-os támogatottsága mellett üzemeEurópa-szerte végrehajtott Célzott Biztonsági Felülvizsgálat lő atomerőmű újabb sikeres esztendőt zárt. Idén a 2. blokk
során is kiemelkedően vizsgázott a Paksi Atomerőmű. A szak- üzemidő-hosszabbításához szükséges engedélyek megszeremberek mind a technológia, mind pedig a munkafolyamatok zése a legfőbb feladat, emellett pedig újabb biztonság- és
és eljárások tekintetében folyamatosan kiaknázzák a további hatékonyságnövelő fejlesztések valósulhatnak meg. A Paksi
fejlesztési lehetőségeket. Ennek egyik fontos eszköze a Pak- Atomerőműben – a hálózatra kapcsolása óta – termelt villason 2007-ben bevezetett SOL-módszer (biztonság a szervezeti mos energia mennyisége 2014. február 17-én elérte a 400 TWh
tanulás által), amellyel egy felmerülő probléma esetén addig értéket, amely a teljes magyar lakosság mintegy 35 évnyi villaelemezik az ahhoz vezető folyamatot, míg fel nem térképezik mosenergia-felhasználásával egyenértékű.
fotó: Beregnyei Miklós

A Magyar Érdemrend
tisztikeresztjét kapta
Kováts Balázs
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Folytatás az 1. oldalról

folytatás az első oldalról

A Paks II. beruházás felpörgeti a
gazdasági növekedést
Az évszázad beruházása a Paksi Atomerőmű két új blokkjának felépítése: a projekt
számos gyártó- és szolgáltató vállalatnál,
valamint a szükséges szakmai utánpótlás-képzés révén az oktatásban is jelentős
számú munkahelyet teremthet, több tízezer ember megélhetését biztosítva. Megkezdődött a lehetséges hazai beszállítók,
alvállalkozók körének azonosítása, eddig
közel 400 cég jelentkezett, hogy hozzájáruljon az akár 40 százalékos hazai beszállítói arányhoz. A lakosság több mint
háromnegyede támogatja a már működő
atomerőművet és az azonosított hazai vállalkozások vezetői egyöntetűen támogatják az új blokkok létesítését.
A lakosság több mint háromnegyedének támogatásával üzemelő Paksi Atomerőmű ma Magyarországon a legpiacképesebb villamosenergia-termelő, a magyar
áramtermelés több mint felét adja, és segít
megfizethető szinten tartani a villamos
energia árát. A Paksi Atomerőműben a hálózatra kapcsolása óta megtermelt villamos energia mennyisége épp a napokban
érte el a 400 TWh értéket, amely megfelel
a teljes magyar lakosság 35 évnyi villamosenergia-felhasználásának. Az atomerőműben megtermelt villamos energia hazánkban messze a legolcsóbb, és ez az újonnan
megépítendő blokkok esetében is így marad majd.
„Az új blokkok létesítésével kapcsolatban az orosz fél vállalta, hogy akár 40%-os
magyar beszállítói arányt garantál. A gyakorlatban ez a hazai vállalatok árbevétel-növekedését eredményezi, amely az
1200 milliárd forintot is meghaladhatja, és
természetesen számottevő adóbevételt jelent az államháztartás számára. A jelentős
gazdaságélénkítő hatás mellett a beruházás 8-9 ezer új munkahelyet teremt. A Paksi Atomerőmű jelenleg is a térség legnagyobb munkáltatója, amely közvetve több
tízezer ember megélhetését biztosítja. Tolna megyében részben a létesítmény működésének betudhatóan a munkanélküliségi ráta majd 50 százalékkal alacsonyabb
az országos átlagnál” - mondta Németh
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter.
„A Paksi Atomerőmű jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az MVM Csoport a hazai és regionális energetikai piac sikeres,
meghatározó és eredményes szereplője legyen,” mondta Baji Csaba, az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.
„A társaságcsoport az elmúlt négy évben
500 milliárd forint, vagyis az új blokkok létesítési költsége mintegy hatodának megfelelő összegű adó, járulék és osztalék befizetésével járult hozzá a költségvetéshez,
így a magyar gazdaság növekedéséhez.
Egy ilyen volumenű beruházás megvalósítására hazánkban egyedül az MVM Csoport képes, hiszen a megfelelő cégméret
mellett több évtizedes tapasztalattal ren-

delkezünk atomerőmű építésében és üzemeltetésében is.”
A 60 éves tervezett élettartamú új
atomerőművi blokkok létesítésével a 2030as években kiöregedő négy paksi blokk leállítása után is hosszú távon biztosított lesz
a megfizethető, biztonságos, környezetbarát villamos energia. A két új blokk tervezett összkapacitása 2400MW.
„Az elmúlt hónapokban több vidéki
nagyvárosban és Budapesten is tartottunk tájékoztató programokat a hazai kis-,
közepes és nagyvállalatok képviselőinek.
Megkezdtük a lehetséges hazai beszállítók, alvállalkozók azonosítását, közel 400
cég jelentkezett, hogy hozzájáruljon az
akár 40 százalékos hazai beszállítói arányhoz,” mondta Nagy Sándor, az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója. „Az új atomerőművi blokkok létesítése
több ezer magasan képzett szakember és
további több ezer szakmunkás számára teremthet munkalehetőséget. A világszerte
elismert magyar nukleáris szakemberekkel, oktatókkal közösen kidolgoztuk a szakképzéssel és szakirányú felsőoktatással
kapcsolatos terveket is, hogy a következő
évtizedekben is legyen elegendő, tapasztalt hazai mérnök a létesítéshez és üzemeltetéshez.”
A huszonegyedik század legnagyobb
magyarországi beruházása máris megmozgatta a gazdaságot, a vállalkozások
döntő többsége konkrét beszállítói, üzleti lehetőséget lát a projektben, és felkészültnek tartja magát a részvételre. A „Jövőnk Vállalkozása” beszállítói tájékoztató
programsorozat 388 résztvevője kivétel
nélkül úgy nyilatkozott: szükséges a Paksi
Atomerőmű kapacitásának fenntartása, és
az új atomerőművi blokkok létesítése ös�szességében hasznos a magyar gazdaság
számára.
Az MVM Paks II. Zrt. felméri a vállalkozások szakmai teljesítőképességét, megvizsgálja a rendelkezésre álló minősítéseket,
minősítési rendszereket, ellenőrzi a szükséges jogi és műszaki feltételek meglétét, a
rendelkezésre álló humán erőforrást, az alvállalkozói kapcsolatokat, az elért szakmai
teljesítményeket, referenciákat. A társaság
segít a hazai vállalkozásoknak felkészülni
a nukleáris beszállítói minősítés megszerzésére is – ebben a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamarával és a Magyar Mérnöki
Kamarával kialakított, máris eredményesnek bizonyult együttműködésre is épít.
A tájékoztató programokon résztvevő, a
kérdőívet kitöltő vállalkozások kétharmada egyébként már rendelkezik energetikai
tapasztalattal, míg 33 százaléka új szektorban bővítené üzleti lehetőségeit.
A jelentkező cégek 85 százaléka úgy
gondolja, felkészült a beruházásban való
részvételre, és a válaszadók 88 százaléka
szerint a tájékoztató program segítette a
felkészülést. Az érdeklődő vállalatok több

WANO partneri utóvizsgálat
a Paksi Atomerőműben
A 2014. február 24-28. között lezajlott WANO utóvizsgálaton a hét szakemberből álló nemzetközi csapat nem talált olyan területet, ahol kockázatot azonosítottak volna. Értékelésüket Előzetes Jelentésben foglalták össze, amelyet a vizsgálatot lezáró értekezleten nyújtottak át a cégvezetésnek. A Végleges Jelentést
egy hónapon belül küldik meg a Paksi Atomerőmű részére. Az elvégzett utóvizsgálat 6 területen kielégítő teljesítményt („A” minősítés), míg 12 esetében
kielégítő előrehaladást („B” minősítés) állapított meg. A „B” minősítésű területek közül több olyan is van, amelynél a vizsgálók elismerték az intézkedések
megfelelősségét, azonban a bevezetés óta eltelt viszonylag rövid idő miatt a teljesítmény javulása pontosan még nem mérhető. Ilyen például a kisjelentőségű
eltérések jelentésére és kezelésére bevezetett új rendszer, a KISJELES, amely
átgondoltsága és felhasználóbarát kialakítása miatt komoly elismerést kapott.
A nemzetközi szakértők ugyanakkor ösztönözték az atomerőművet a megkezdett fejlesztések folytatására, egyes esetben azok bővítésére.
A vizsgálatot lezáró értekezleten Hamvas István vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a WANO szakértői által lefolytatott utóvizsgálat eredménye összességében kedvező, hiszen visszaigazolta, hogy az elhatározott és bevezetett intézkedések iránya jó, azokkal sikerült javulást elérni. A biztonsági és üzemeltetési
szint megtartása érdekében a munkát tovább kell folytatni.
mint 90 százaléka gondolja, hogy a beszállítói találkozó után pontosabban látja,
hol, milyen területeken kell fejlesztéseket
végrehajtania ahhoz, hogy részt vehessen
az új atomerőművi blokkok létesítésében.
Az országos átlagot messze meghaladva,
tízből majdnem kilenc társaság munkavállalói beszélnek angolul, ami a nemzetközi
kivitelezői környezetben elengedhetetlen
lesz.
A Paksi Atomerőmű jelenleg is a térség
legnagyobb munkáltatója, közvetve több
tízezer ember megélhetését biztosítja.
A beruházás gazdasági-társadalmi jelentőségét jól mutatja a működő blokkok létesítése: az atomerőmű építése előtt Paks község lakossága alig 13 ezer volt, ma az azóta
városi rangra emelt településen több mint
20 ezren laknak. Az atomerőmű működése
érezhető hatást gyakorol a régió foglalkoztatottságára is, hiszen Tolna megyében a

munkanélküliségi ráta nagyjából az országos átlag fele. A megyében a jövedelmek
is magasabbak, a dél-dunántúli régióhoz
képest majdnem 15%-kal, köszönhetően
az atomerőmű pozitív gazdasági hatásainak. Gazdaságélénkítő szerepe lesz annak
is, hogy az új blokkok létesítésén és majdani üzemeltetésén dolgozók fizetőképes
kereslete számos szolgáltatónak és vállalkozásnak nyújt megélhetést.
Az atomerőmű hosszú évek óta kiemelt
figyelmet szentel a térség fejlesztésére is,
2011-ben külön szervezetet hozott létre
ennek koordinálására. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011-2014
között évente 500 millió forinthoz jut az
alapító MVM Paksi Atomerőmű Zrt-től.
Alapítása óta mintegy 1,45 milliárd forintot ítélt oda a pályázóknak, ezek a támogatások összesen 10 milliárd forint fejlesztést
generáltak az érintett térségekben.

Tények és adatok az MVM Csoportról
Az MVM Csoport sikeres, nemzeti tulajdonú integrált energetikai vállalatcsoport, működése lefedi a hazai energiarendszer szinte teljes vertikumát. Magyarországi piaci szerepe mellett az MVM regionális szinten is meghatározó társaságcsoporttá kíván válni.
Erőművein keresztül aktív szereplője az energiatermelésnek, a megújuló energiaforrásokat is kiaknázza. A nagyfeszültségű villamos hálózat és a villamosenergia-rendszer
irányítását végző társaság tulajdonosa. Kereskedőcégei révén a nagyfogyasztók, valamint a kis- és középvállalkozások villamos-energiával és gázzal való ellátásában is
részt vesz. Tagjai között megtalálhatók a különféle műszaki (mérnökiroda, távvezeték
építő, üzemeltető), valamint ügyviteli (pénzügyi, informatikai) szolgáltatásokat nyújtó
vállalatok is. Az MVM Csoport jelen van a távközlési szegmensben is a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat üzemeltetőjeként. A cégcsoporthoz tartoznak a hazai áramtőzsdét,
illetve a gáztőzsdét működtető társaságok is. Az MVM Csoport a régió ellátásbiztonságának növelése érdekében diverzifikálta portfólióját és belépett a gázpiacra. 2011
óta az MVM Partner ZRt. a földgáz nagykereskedelmi piacon is jelen van. Az MVM két
fontosabb befektetése, a Magyar Gáz Tranzit ZRt. felügyeli a Magyar-Szlovák Összekötő
Földgázvezeték magyar szakaszának megépítését, míg a Déli Áramlat Zrt. a Fekete tengeren keresztül érkező orosz gázvezeték megépítéséért felel. Mindezeken felül az MVM
Csoporthoz tartozó CEEGEX Zrt. üzemelteti a magyar gáztőzsdét 2013. január 1. óta,
illetőleg további ellátásbiztonság-növelő projekteket is tanulmányoz az MVM, mint az
AGRI. Az MVM Csoport új társaságai révén a régió ellátásbiztonságát szavatoló földgáztárolás és kereskedelem területén is piacvezető szerepet tölt be.
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Pályázzon, és tegye ismertté vállalkozását!
Egyedülálló pályázatot indított az MVM Partner az energiatudatos hazai vállalkozások számára

Miért van szükség egy ilyen pályázatra?
A szakemberek egyetértenek abban, hogy a cégek versenyképessége és energiafelhasználásuk optimalizáltsága között komoly összefüggés van. Számos magyarországi vállalkozás azonban egyelőre nem rendelkezik
mindazon információval, tudással, amelyek révén saját
működésének energiaköltségeit csökkenteni tudná.
Az energetikai beruházássokkal kapcsolatban emellett a mai napig rengeteg tévhit él, és ezek eloszlatása

Az MVM arany SAP Quality
Award díjat nyert
Az MVM Csoport 2013 elején alakította át az egész vállalatcsoportra kiterjedő, egységes, átlátható, modern
vállalatirányítási rendszerét a folyamatok átláthatóságának javítása és a költségek optimalizálása érdekében. A társaságcsoport ezen SAP reimplementációs
projektje a kelet-közép-európai régió nagy projektek
kategóriában arany fokozatú díjat nyert el az SAP kiemelkedő minőségben megvalósított bevezetési projektek részére meghirdetett pályázatán, az SAP Quality
Awards versenyen.
„A felelős működés, az üzleti folyamatok átláthatósága
és fenntarthatósága alapvető elvárás a gazdasági társaságokkal szemben. Az új, transzparens rendszerek bevezetésétől az MVM teljesebb képet kapott az energetikai
szektor számos területén jelenlévő társaságcsoport üzleti
működésről. A beruházás a világ vezető cégeihez hasonló működési feltételeket teremtett, amellyel a holdingszintű irányítás, az erőforrások jobb kihasználása az MVM
Csoport nemzetgazdasági szerepét tovább erősítette” –
mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója.
A projekt sikeres megvalósítása kiemelkedő szerepet
játszott abban, hogy a vállalatcsoport gazdasági folyamatainak átláthatóvá tételével megalapozza a közelmúlt és a
jövő stratégiai fontosságú bővítéseit. Az elmúlt majdnem
két év során az MVM Csoport több száz munkatársa dolgozott a rendszer tervezésén, beállításán, tesztelésén, majd
az üzemeltetés során a finomhangoláson. Munkájuk eredményeképp a pénzügyi és logisztikai funkciók több mint
ezer felhasználó munkáját segítik.
MVM

a „Vállalkozások energiatudatosságáért” elnevezésű pályázat meghirdetésének egyik célja volt. Az MVM Partner ZRt. által elindított szemléletformálás egyik legfontosabb üzenete az, hogy az energiahatékonyságot nem
csak jelentős anyagi ráfordítással lehet érzékelhető módon növelni, hanem kis odafigyeléssel a feleslegesen
felhasznált energiát is meg lehet spórolni.
Pályázzon, és tegye ismertté vállalkozását!
Az MVM Partner ZRt. célja, hogy olyan vállalkozásokat
mutasson be a nagyközönségnek, amelyek már tettek
valamit energiafelhasználásuk csökkentése érdekében.
A beruházás mérete, költsége a pályázatok elbírálása
során nem kizárólagos szempont. A pályázat minden
olyan vállalkozás számára nyitott, amely bármilyen
mértékű, illetve irányú energiahatékonysági intézkedést
vezetett be. Akár energiatakarékos fényforrást használ
az irodában hagyományosak helyett, akár napelemet
telepített vagy korszerű nyílászárókat épített be, jelentkezhet! A pályázat azon cégek számára is nyitva
áll, amelyek hőkamerás állapotfelmérést, vagy éppen
energetikai auditot végeztettek.
Nincs szükség bonyolult adatlapok kitöltésére és
hosszadalmas adminisztrációra, pályázni egyszerűen és
gyorsan az energiatudatossag.mvmp.hu oldalon lehet.
A legjobb pályázatokat mikro-, kis- és középvállalati
kategóriában külön díjazzák:
– Első helyezettek díja:
1 darab hibrid autó használata 1 évre
– Második helyezettek díja:
1 darab elektromos robogó
– Harmadik helyezettek díja:
1 darab elektromos roller

A Pályázati Felhívás, valamint a pályázattal kapcsolatos minden információ megtalálható az energiatudatossag.mvmp.hu oldalon. A pályázati részvételt segíti,
hogy a weboldalon pályázati sablonként használható
mintapályázat is letölthető.

„A vállalkozások
energiatudatosságáért” pályázat
– a legfontosabb tudnivalók
Kinek?
A pályázat minden olyan mikro-, kis‑, és
középvállalkozás számára nyitott,
amelynek bármilyen mértékű, illetve irányú
energiatudatossági törekvései voltak már
Meddig?
A pályázat feltöltésének határideje
2014. március 31.
Hol?
A pályázatokat elektronikus úton,
az energiatudatossag.mvmp.hu oldalon lehet
benyújtani
Hogyan?
A pályamunkákat
az energiatudatossag.mvmp.hu oldalon
a JELENTKEZÉS menüponton belül, a „Jelentkezési
lap kitöltése” hivatkozásra kattintva lehet
feltölteni, az egyszerű regisztrációt és belépést
követően.

Energoexpo – 2014

fotó: Lovásziné

A magyar vállalkozások energiatudatossága egyelőre elmarad
a nyugat-európai versenytársaikétól. Ez energetikai
szempontból nagyobb energiafelhasználást, míg gazdasági szempontból magasabb
költségeket és csökkenő versenyképességet jelent. Annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon, az MVM
Partner ZRt. újszerű pályázatot hirdetett a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A cél: megtalálni és elterjeszteni a legjobb, leghatékonyabb
energiatudatos megoldásokat. Aki szeretné bemutatni az elért eredményeket, néhány egyszerű sablon
kitöltésével részt vehet az MVM Partner Zrt. pályázatán, és akár országos ismertségre is szert tehet.
„A vállalkozások energiatudatosságáért” pályázat meghirdetésével az MVM Partner ZRt. célja, hogy elismerje
és díjazza azokat a vállalkozásokat, amelyek példaképként állíthatók azon mikro-, kis- és középvállalkozások
elé, akik számára az energiahatékonyság jelenleg még
csak másodlagos szempont.

Az energetikai szakma képviselői találkoztak a
XI. Energoexpo Nemzetközi Energetikai szakkiállítás és konferencia keretében február 20–22.
között Debrecenben. A rendezvényen nagy hangsúlyt kapott hazánk legnagyobb villamosenergia-termelője, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A
paksi szakemberek számos előadást tartottak az
atomerőmű aktuális, műszaki és fejlesztési kérdései kapcsán. Az MVM Csoport kiállítói standdal
képviseltette magát.
A háromnapos rendezvényt Bakács István, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület elnöke nyitotta meg. Első nap tartották a nemzetközi üzletember-találkozót és a plenáris ülés mellett a „Hazai
atomenergetika” és „A jövő energiájáról a jövő generációjának” c. szekcióüléseket. A második nap – az
elsőhöz hasonlóan – plenáris üléssel kezdődött, majd
szekcióüléseken tárgyalták az ipari energiahatékonyság és a megújuló energiák témakörét. Sor került a

villanyszerelő fórumra és az energiamegtakarítás
jegyében lakossági fórumra, továbbá olyan áramárverésre, ahol lehetőséget kínáltak az energiakereskedők és a vásárló cégek kapcsolatteremtésére is.
A Paksi Atomerőmű képviseletében Cserháti
András műszaki főszakértő az atomerőmű múltjáról,
jelenéről és jövőjéről adott ízelítőt. Vilimi András
műszaki főszakértő a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat intézkedéseinek végrehajtásáról, Feil Ferenc osztályvezető a radioaktív hulladékok kezeléséről, dr.
Pós István vezető fizikus a reaktorfizika szerepéről
és Nagy György a szimulátor működési környezetének megújításáról tájékoztatta az érdeklődőket.
A nukleáris energia témaköréhez kapcsolódóan
tartotta előadását dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója „Nukleáris mérnökképzés a BME-n” címmel. Lenke István, a Magyar
Atomfórum elnökeként az atomenergiának a hazai
energiapolitikában lévő helyéről, Szarvas Krisztián,
az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. osztályvezetője a paksi bővítés aktualitásairól számolt be.
A rendezvény kiállításán ez alkalommal 20 cég
mutatkozott be, a konferencián pedig közel 60 előadás hangzott el. Az Energoexpo filozófiáját szem
előtt tartva a konferencián ez alkalommal is értékelték a meglévő energetikai, rendszerirányítási,
technológiai, üzemviteli és hatékonysági helyzetet
és bemutatták az energetikát érintő új eszközöket és
technológiát.

LAnna
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Pirosba öltöztünk
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is
csatlakozott az „Öltözz pirosba!”
elnevezésű akcióhoz, ezzel is kifejezve a szolidaritást a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő
gyermekek és családjaik iránt.

PIME 2014 Konferencia
Huszonhatodik kommunikációs konferenciáját tartotta a nukleáris ipar, ezúttal Ljubljanában. A PIME (Public Information
Material Exchange = lakossági információs anyagok cseréje)
konferencián a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontját dr. Szerbin Pável, Simon Zoltán, Tóth Márton és Varga
József, továbbá Dohóczki Csaba képviselte, aki előadást tartott az atomerőmű környéki települési szövetségekkel folytatott hazai együttműködésről. A WIN erőműves csoportjából
Ágh Mária, míg a WIN Global részéről Kiss Zoltánné vett részt
a rendezvényen. A nukleáris tájékoztatás hatékonyabbá tételét szorgalmazó rendezvényen sajnos csak százharminc szakember jelent meg, jelezve a már évek óta folytatódó létszámcsökkenést. A köszöntők elhangzása után a vendéglátó ország
bemutatkozása következett. Szlovéniában egy atomerőművi
blokk üzemel, ez adja az ország villamosenergia-termelésének
38%-át. Hőerőművek szolgáltatnak 34%-ot, a vízerőművek részesedése 27, a megújulóké 1%. A Krsko atomerőmű nyomottvizes blokkja 727 MW teljesítményű, a Westinghouse szállította.
Üzeme 2023-ig engedélyezett, várhatóan 2043-ig marad üzemben (60 év üzemidő). Új blokk építésén is gondolkoznak, ennek
teljesítménye 1100-1700 MW közötti lesz, minimálisan 60 éves
üzemidővel és teljesítménykövető üzemmóddal számolnak. Kihasználva az ország adottságait, további vízerőművek építése is
napirenden van. Martin Novsak, a GEN Energija cég vezérigazgatója azt is kiemelte előadásában, hogy az országban igen erős
a szénbányászati lobbi, a nagypolitika nem igazán pronukleáris,
alacsony a lakosság technikai ismeretének szintje és gyenge a
szakirányú képzés.
Rövid előadást és sok feladatot kaptak azok a résztvevők,
akik a Jean-Jacques Pleyers által vezetett munkacsoportot választották. A fő téma a vállalkozókkal és alvállalkozókkal való
kapcsolattartás volt. Hogyan tartsuk meg őket, hogyan képezzük őket, hiba esetén hogyan fegyelmezzük őket? Mihez férjenek hozzá, mennyire legyenek elkötelezettek az adott atomerőmű értékei és biztonsága iránt? Hogyan lehetnek az erőmű
üzeneteinek, munkájának nagykövetei, hogyan adják át az ott
tapasztaltakat barátaiknak, rokonaiknak? Ezekre a kérdésekre
kerestük a választ két munkacsoportban, illetve adtuk közre a
különböző erőművekben alkalmazott gyakorlatot. Nem múlhat
el ilyen konferencia kríziskommunikációs szekció nélkül. Kristian
Ljungber (Vattenfall, Svédország) számolt be a Forsmark atomerőművet ért Greenpeace-támadás részleteiről. Jan Van Brabant
(GDF Suez, Belgium) a Doel és a Tihange atomerőművek blokkjainak reaktoraiban talált – hidrogénkiválás okozta – probléma
nyilvánosság felé történő kommunikációját ismertette. Végül
Carl Sommerholt, az ENEF kríziskommunikációs csoportjának
elnöke ismertette az ilyen helyzetekre vonatkozó ajánlásokat.
Az atomerőművek körül szerveződött társadalmi információs szövetségek munkáját és az így szerzett tapasztalatokat ismertette Dohóczki Csaba, Ida Novak Jerele (a Krsko atomerőmű
kommunikációs vezetője) és Eric Bruey (a Bugey atomerőmű tájékoztatási vezetője).
A PIME Award for Communications Excellence nemzetközi
díjat a lengyel pályázók nyerték. Az előadásban és kiállításukon
beszámoltak arról a több éve futó felvilágosító munkáról, amit
elsősorban a fiatalok körében végeznek. Az országot járó autóbuszuk, az ún. „mozgó laboratórium” szállítja az eszközöket és
a kiállítási anyagot. Megszállják az iskolákat, kultúrházakat és
előadótermeket, és felkészült stábjuk tagjai hasznos információkkal látják el az érdeklődőket. 
Varga József

Remekül sikerült a programsorozat nyitánya
A fizika nagyszerű, mert egyszerű elnevezésű
múzeumpedagógiai rendezvénysorozat február 18-i, első foglalkozása beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A Paksi Atomerőmű
Atomenergetikai Múzeumának kezdeményezéseképpen megvalósuló program keddenként
látványos kísérletekkel mutatja meg hetedikes
diákok számára a fizika tantárgy szebbik arcát.
A program több célú: a fizika népszerűsítésére
hivatott, ezzel is összefüggésben segíteni, erősíteni a műszaki beállítottságú, továbbtanulás előtt
álló fiatalok pályaorientációját. A bővítés kapcsán
is előtérbe kerül ugyanis az utánpótlás kérdése.
Első lépésként a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás Duna bal partján lévő településeiről (Bátyáról, Foktőről, Géderlakról és Kalocsáról) érkeznek az atomerőműbe
hetedikes osztályok – legelőször a bátyaiak és
a foktőiek. A diákokat már a tárlatvezetés alatt
hallottak is elgondolkodtatták, kiváltképp a 28
tonnás csavarhúzógép és az általa helyére erősí-

tett 180 kg-os csavar méretei nyűgözték le őket.
Ezt Schramm Ottó, a két iskola közös fizikatanára mondta lapunk érdeklődésére, aki kísérőként
nagy örömmel és kíváncsisággal telve maga is
részt vett a programon. A pedagógus beszélgetésünk előtt éppen a bátyaiaknak tartott fizikaórát.
Miközben a bemutató maga is az alaptantervre épül, lényege éppen abban rejlik, hogy a
kísérletek többségét nemigen láthatják a diákok
– idő (csupán két fizikaóra hetente) és anyagiak
hiányában – a saját iskolájukban. Témát viszont
adhatnak, sőt fontos, hogy a gyerekek érdeklődését kielégítsék, a látottakat átbeszéljék, feldolgozzák. Ez az utómunka Bátyán már elindult, s hogy
már megkérdezték a fiatalok tanáruktól, mikor
mehetnek legközelebb, a legnagyobb elismerés a
rendezvény szervezőinek. A program áprilisban
zárul az Atomenergetikai Múzeumban, és bízvást
remélhető, hogy általa valóban közelebb kerül a
fizika tantárgy a diákokhoz.

Vöröss Endre

Kétéves a múzeum
A Paksi Atomerőmű Atomenergetikai Múzeumát két évvel ezelőtt,
2012. március 7-én adták át. Azóta a múzeumban számos esemény
történt, sok program várta a nagyszámú érdeklődőt. Az elmúlt két év
alatt 26 500 látogatója volt a múzeumnak, és az érdeklődés továbbra sem csökkent. Március 7-én a második születésnapról oly módon
emlékeztek meg a múzeum munkatársai, hogy a múzeumba érkező
látogatóknak egy-egy személyre szóló emléklapot nyújtottak át.

A kuratórium elfogadta az első pályázati felhívást
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
kuratóriuma 2014. február 26-án tartotta idei évi
első ülését.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány célja a kedvezményezett területeken
megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség
emelése, továbbá a munkahelyteremtés. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, valamint a szekszárdi kistérség egy részét magába
foglaló 41 település alkotja.
A kuratórium elfogadta a 2013. évi működésről szóló beszámolót, amely szerint az elmúlt

Újabb nemzetközi kommunikációs siker
A PIME konferencián adták át a kreatív, újszerű kommunikációs kampányötleteket elismerő
Nucleair Nederland „Out-of-the-box award” díjat, amelyet a Paksi Atomerőmű képviseletében
Simon Zoltán, a Tájékoztató és Látogatóközpont
munkatársa vett át.

évben az alapítványhoz 62 pályázat érkezett,
melyből 56 részesült támogatásban. Az igényelt támogatás összege 655 000 022 Ft volt,
amelyből 526 627 842 Ft odaítéléséről döntött
a kuratórium. A megítélt támogatás közvetetten 1 189 150 563 Ft fejlesztést generál az érintett térségekben. Az elmúlt évben támogatásban részesült többek között a közigazgatásilag
Sárszentlőrinchez tartozó Uzdon fekvő Fördős
kúria épületének felújítása, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata az Alsóvárosi temető parkjellegű kialakítására, Miske község az
orvosi rendelő és szolgálati lakások felújítására,
valamint Tolna város a Gesztenyéskert Óvoda és
Zeneiskola épületének energiahatékonysági korszerűsítésére.
A tanácskozáson egyúttal elfogadták az alapítvány 2014. évi I. forduló pályázati felhívását,
amelyben prioritásként szerepel az európai uniós hátterű, az Új Széchenyi Terv keretében nyíló
pályázatokon történő részvétel támogatása, az
életminőség javítása és az energetika racionalizálási projektek megvalósítása.
Bővebben a www.jovonkenergiaja.hu oldalon.
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Köszöntjük a 20 éves ATOMIX Kft. munkavállalóit!

Szücs Gábor

nagyobb – 5 milliárdot meghaladó –
árbevételével zárta.
A cég születésnapját 1994. január
3-a jelenti, ekkor került aláírásra az
ATOMIX Kft. Alapító okirata. A céget
az ASE alapította, mellyel a mai napig
jó kapcsolatot tartanak. 2001-ben a
Paksi Atomerőmű átvette a 100%-os
tulajdont, a bérelt munkaerő központi szolgáltatójává szervezve át a társaságot. 2006-tól a munkaerő-kölcsönzés lehetősége megszűnt, át kellett
alakítani a társaság profilját is, ki kellett alakítani a szolgáltatási köröket,
megteremtve a máig működő szervezeti egységeket.
Az ATOMIX Kft.-t mindig is a sokszínűség jellemezte, mára 11 szakágban közel 40 tevékenységet végeznek.
Ezek közül Szücs Gábor a teljesség
igénye nélkül említett néhányat: az
Atomerőmű Tűzoltóság létszáma 81
fő, a Biztonsági Őrségben 146-an dolgoznak. A primer és szekunder szolgáltatásban, takarításban összesen
210-en, a szállításban 50-en, egyéb
az erőmű területén végzett szolgáltatásban 87-en látnak el feladatokat. Az
erőmű területén kívüli létesítmények
üzemeltetésén 41 főt, a vendéglátásban 60 főt foglalkoztatnak.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a
Paksi Atomerőmű ránk bízta a paksi Erzsébet Nagy Szálloda és tavaly
a balatonfüredi Rekreációs Központ üzemeltetési feladatait. Bízunk
benne, hogy ezt azért tette, mert az
ATOMIX, mint minőségi szolgáltató bizonyított. Bebizonyította, hogy
képes komplex feladatokban minőségi munkát végezni” – hangsúlyozta Szücs Gábor. Ezt bebizonyították
már másoknak is, hisz 2012 óta az
ATOMIX Kft. 5 külső minőségügyi
tanúsítvánnyal rendelkezik: minőségbiztosítás, környezetirányítás, információ- és munkabiztonság illetve
élelmiszerbiztonság irányítási szabványoknak felelnek meg. Ezen felül
felnőttképzési és labortevékenységi
akkreditációval rendelkeznek, továbbá ABOS tanúsítványt is kaptak.
Mindezek azt igazolják, hogy bizonyítottak a minőség terén.
2012 évben zárult az az átvilágítás,
amelyet egy külső szakértő cég végzett, és amely során az ATOMIX Kft.
működését a piaci szereplőkével vetették össze. Természetesen tártak fel
problémákat is, amelyeket folyamatosan kezelnek, és a javító intézkedéseiket dokumentálják. Összességében
azonban megállapították, hogy az
ATOMIX Kft. alacsony költségszinten
működik, a piaci szereplőkével közel
azonos, bizonyos esetekben jobb hatékonysággal. Mindez azt mutatja,
hogy a hatékonyság terén is bizonyítottak.
„Bátran elmondhatom tehát, hogy
az ATOMIX egy igazi minőségi szolgáltató, amely biztos hátteret jelent a
megrendelő Paksi Atomerőműnek és
a dolgozóinak is. Ezt a cég 767 mun-

katársa biztosítja. Úgy érzem, a kollégáim büszkék az eredményeinkre, és
mindent megtesznek azért, hogy ez
továbbra is így legyen. Elsőként nekik
köszönöm a munkájukat” – emelte
ki Szücs Gábor ügyvezető igazgató,
majd beszédét a következő szavakkal
zárta: „Köszönet illeti a megrendelő
bizalmát, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minket támogató vezetését
és kollektíváját. Köszönöm továbbá
partnereinknek is a közreműködésüket!”
Az ünnepségen a Negatív Varieté
sziluett színház adott műsort, és háromemeletes tortával köszöntötték a
20 éves ATOMIX Kft.-t.
Az évforduló alkalmából az
ATOMIX Kft. üzletágait és szakágazatait sorozatban mutatjuk be az
Atomerőmű újság következő lapszámaiban.

Lovásziné Anna

fotók: Tóth András

Az idei év januárjában érkezett el
az ATOMIX Kft. fennállásának 20.
évfordulójához. A kft.-t az Atomerőmű Sportegyesület alapította,
majd a Paksi Atomerőmű megvásárolta. Az ATOMIX Kft. 20 éves
tevékenységéről, elért sikereiről
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a
február 7-én tartott újévköszöntő
rendezvényén ünnepélyes keretek
között emlékeztek meg.
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű
vezérigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy az erőmű leányvállalataként működő ATOMIX Kft. Tolna
megye második legnagyobb munkáltatója. „Az ATOMIX alapítása óta,
immáron 20 éve segíti a Paksi Atomerőmű működését, professzionális
módon ellátva azokat a tevékenységeket, amelyek nem tartoznak szorosan a villamosenergia-termeléshez.
Az ATOMIX Kft. ezzel lehetőséget
biztosít számunkra, hogy dolgainkra
jobban figyelve, biztonságosan érhessük el eredményeinket. Munkájukat
nagyra értékelem és gratulálok fennállásuk 20. évfordulójához! Köszönetemet fejezem ki az atomerőmű
vezetése és minden dolgozója nevében, egyben további hosszú és sikeres együttműködést kívánok!” – zárta
ünnepi köszöntő beszédét Hamvas
István vezérigazgató.
Szücs Gábor, az ATOMIX Kft.
ügyvezető igazgatója megköszönve
a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának kedves szavait, rövid ismertetést
adott a kft. kezdetektől eltelt idő alatti
fejlődéséről és jelenlegi feladatairól.
Elmondta, hogy az ATOMIX Kft.
a 2013. évet 767 fő foglalkoztatottal,
valamint 20 éves fennállásának leg-

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola,
Jendrassik György Gépipari Tagintézmény hallgatója, Surin Péter nyerte meg a játékot a 2013. év
utolsó negyedévi eredményei alapján, aki február
27-én jutalmul erőmű-látogatáson vehetett részt.
Nyolc évfolyamtársa és felkészítő tanára kísérte el.
A 2009-ben induló játék - amit a PA Zrt. szervez
már évek óta – lényege, hogy animációs eszközökkel kell felépíteni egy egyszerű atomerőmű modellt,
majd azokból egy komplett üzemet.
Nyertesünk figyelmét felkészítő tanára, Csonka István hívta fel a játékra, mert nagyon jó esélyt
látott arra, hogy megnyerjék a játékot és szakmai
látogatást tehessenek az atomerőműbe. A matematika-fizika szakos tanár már nem először kísér el
csoportot az erőműbe. Célja az, hogy minden diákot a lehető legtöbb alkalommal eljuttathasson ide,
hiszen ez minden diák részére nagy motivációt jelenthet a tanulásban. A diákok véleménye szerint
Csonka tanár úr a legjobb tanár az iskolában, nagyon népszerű a diákjai körében, mind szakmailag,
mind emberileg. Az atomerőmű és működése a fi-

fotó: Orbán Ottilia

Nukleáris ötpróba – az atomerőmű játéka

zika érettségi egyik fontos eleme, segít a felkészülésben, hiszen az itt látottak és hallottak kapcsán
fel tudták térképezni az egész erőművet. Péter úgy
gondolja, hogy minden iskolatársának a mostani
élmény és a látnivalók összessége maradandó lesz
az életében, mert az erőmű teljesítményében és méreteiben is jelentősnek mondható Európában. Egy
körutat jártak végig a Tájékoztató és Látogatóköz-

pont (TLK) bemutatótermében, megismerkedtek
az erőmű felépítésével és működésével. A látogatás során érdekesnek és lenyűgözőnek találták az
erőművet. Az atomenergia a jövő, esély arra, hogy
a nukleáris energiát hogyan tudják hasznosítani biztonságosan és békésen. Varga József (Paksi
Atomerőmű) kísérőjük nagyon precíz volt, ahogy
a látogatás megszervezésében, előkészítésében is –
mondta el Péter.
Nyertesünk szabadidejében vízilabdázni jár,
ahol nagyon sokat edzenek, napi szinten több órát,
ami eléggé leköti a hétköznapjait, de emellett már
igyekszik minél jobban felkészülni az érettségire is.
Távolabbi tervei az emeltszintű érettségi, majd
főiskolán vagy egyetemen szeretne továbbtanulni.
Mivel ez a mai nap nagy hatással volt rá, esetleg
később esélyt lát arra, hogy a nukleáris szakemberképzés részese lehessen – fejezte be gondolatait
Péter.
A program további része az Atomenergetikai
Múzeum látogatásával zárult.
O/O
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Térségi kitekintő
Kalocsa térségének hírei
Megújult a dusnoki orgona
„A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése a kulturális – történelmi – szakrális örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus út
létrehozása az ősi Árpád-kori út térségében” című projekt részeként megvalósult
a dusnoki római katolikus templom orgonájának felújítása. Az orgona átadására,
illetve a helyi templom felszentelésének
200. évfordulója megünneplésére 2014.
március 1-jén került sor. A szentmisét dr.
Bábel Balázs érsek úr celebrálta, az eseményen közreműködött a Főszékesegyház Énekkara.
***
Hungarikum lett a paprika és a népművészet
Hat új elemmel bővítette a Magyar Értéktárba sorolt és további néggyel a Hungarikumok Gyűjteményébe tartozó nemzeti
értékek körét a Hungarikum Bizottság

– jelentette be az elmúlt héten Török Ferenc, Kalocsa város polgármestere és
Horváthné Csortán Krisztina, a TDM ügyvezetője. A Hungarikumok Gyűjteménye
négy új elemmel gyarapodott, ezek: a
halasi csipke, a Kürt Adatmentés, a kalocsai fűszerpaprika-őrlemény és a kalocsai
népművészet, ezen belül az írás, a hímzés
és a pingálás.
***
Dr. Fehér Zoltán, a bátyai nemességről
Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII-XX. században címmel jelent
meg a napokban dr. Fehér Zoltán főiskolai tanár, néprajzkutató legújabb könyve.
Társadalomtudományi, illetve népzenei
munkái után most a bátyai nemességet mutatja be az olvasóknak, akikről elmondható, hogy több százan voltak, és
nem különültek el annyira a néptől, mint
a németeknél vagy Lengyelországban.

Péjó Z.

– 2. rész –
A WiN 2013. évi
tevékenységének összegzése
Múlt havi számukban hírt adtunk a WiN
Magyarország (Nők a nukleáris energetikában) múlt évi tevékenységéről. A beszámolót a WiN elnökének, Hanti Ágotának a tájékoztatása alapján folytatjuk.
– A WiN éves tervét a Magyar Nukleáris
Társaság célkitűzései alapján határozza meg. Céljaink között szerepel többek
közt az ismeretterjesztés a lakosság körében, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel és a nemzetközi kapcsolataink
erősítése. Lakossági kapcsolataink között
említeném, hogy meghívásunkra látogatást tett az atomerőműben a világbajnok
sárkányhajó női masters (40+) válogatott.
A WiN tagjai és hozzátartozói a Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon álltak össze
egy főzés erejéig, és egy kommunikációs
WiN-standot is felállítottak, ahol két olyan
külföldi WiN-es hölgy érdeklődött, akik
a fesztiválon fellépő NAÜ-s zenekar tagjaiként vettek részt. Tagjaink a sukorói sárkányhajóversenyen tájékoztatóstanddal
várták az érdeklődőket.
Egyéb tevékenységeink mellett igyekszünk fejlődni és lépést tartani a legújabb
nukleáris eredményekkel és az aktuális
atompolitikai eseményekkel. Így áprilisban első alkalommal a WiN Magyarország
továbbképzést szervezett tagjai számára, melynek a WiN tagjai által tartott tájékoztató előadások, és a lakossággal, a
fiatalokkal történő kapcsolattartás hatékonyságának a növelése volt a célja.
Mindemellett sor került az éves munkaterv megvitatására, egyeztetésére is. A
WiN programja között iskolalátogatások,

civilszervezetekkel való találkozók, egyéb
szabadidős, a szervezetet népszerűsítő programokon való részvétel szerepel,
ezért is került nagy hangsúly a kommunikációra.
Szoros kapcsolatban állunk hazai és
nemzetközi szervezetekkel is, ezek közül
kiemelném a Nők a Tudományban Egyesület nőnapon megrendezett nemzetközi
konferenciáját. Részt vettünk a „Példaképeink” konferencián, mely a Lányok Napja
programsorozat nyitórendezvénye volt.
Múlt év februárjában hazánkba érkezett
dr. Se-Moon Park, a WiN Global 2012-ben
megválasztott elnöke és Sophie Prevot, a
WiN Europe főtitkára, kiket kíséretünkben
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, valamint Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár fogadta őket.
A külföldi vendégek Paksra is ellátogattak.
Részt vettünk az Európai Nukleáris Társaság által Zürichben megrendezett PIME
konferencián, amely a nukleáris ipart érintő kommunikációs kérdésekkel foglalkozik. A nemzetközi WiN Global szervezet
– amelynek a WiN Magyarország is tagja
– októberben Johannesburgban (Dél-afrikai Köztársaság) tartotta éves közgyűlését, ahol szervezetünket két fő képviselte.
Szeptemberben Londonban került lebonyolításra a 38. World Nuclear Association
(WNA) Symposium, ahol a WiN Global kiállítóként vett részt. A világszervezet kérésére a poszteres asztalnál alelnökünk
segített a kommunikációban, további két
WiN-es képviselő társaságában. KR

RHK Kft.: az atomerőmű szomszédja
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (atomerőmű) szomszédságában több, vele szorosan
együttműködő vállalat tevékenykedik. Közülük az egyik legfontosabb feladatokat
ellátó cég a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy ahogy sokan ismerik,
az RHK Kft. Mint a nevéből is kitűnik, ez a
szervezet felel a Magyarországon keletkező radioaktív hulladékok kezeléséért és
biztonságos elhelyezéséért, akár a különböző intézményekből, akár a paksi atomerőműből származnak. A társaság paksi
telephelye az erőműtől kissé délre található, csak úgy, mint egyik létesítménye, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, röviden
a KKÁT.
Az RHK Kft. létrejöttét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapozta
meg, amely előírta, hogy a radioaktív hulladékok elhelyezését és a nukleáris létesítmények majdani leszerelését egy különálló állami szerv hajtsa végre. Végül 1998.
június 2-án alakult meg, közhasznú társaságként, az RHK. Tizenöt éve 63 fővel, egy
barakképületben kezdte meg a munkát a
társaság, amely ma már egy több mint 200
főt foglalkoztató szervezet, négy komoly
projekt gazdája, és büszke arra, hogy másfél évtizedes működése során több jelentős mérnöki sikert, emellett magas szintű
társadalmi elfogadottságot is fel tud mutatni.
– Az RHK Kft. szlogenje – Felelősséggel, Biztonsággal, Garanciákkal – már a cég
indulásakor megfogalmazódott – kezdte a
bemutatkozó beszélgetést a társaság jelenlegi, sorrendben harmadik ügyvezető
igazgatója, dr. Kereki Ferenc. – A hármas
követelmény a hosszú évek alatt valódi tartalommal telt meg. A ránk bízott és
vállalt feladatainkat – a hazánkban keletkező radioaktív hulladékok kezelését, elhelyezését és tárolását, az ezzel kapcsolatos
ismeretterjesztő tevékenységet, illetve a
telephelyeink, létesítményeink környezetében élőkkel folytatott nyílt társadalmi
párbeszédet – mindig lelkiismeretesen elvégeztük-elvégezzük.
Dr. Kereki Ferenc 2010 végén vette át az
RHK Kft. irányítását. Bemutatkozása mellett kérésünkre beszámol az elmúlt évek
eredményeiről, az előttük álló feladatokról:
– Bányavidéken nőttem fel, Miskolcon. 1982-ben bányamérnökként diplomáztam szülővárosomban. Beosztott

mérnökként bányászati technológiák
kidolgozása és alkalmazása volt a feladatom, majd vezető beosztásba kerültem. Ezt követően 16 évet töltöttem
Pécsett, a Bányakapitányságon, 10 évet
mint a szervezet vezetője. Pozíciómból
adódóan jogi diplomát is szereztem.
2009-ben Bátaapátiba kerültem, építésvezetőként, majd részt vettem a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
felszín alatti tároló tervezésében is. Ezt
követően lettem a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója, már több mint
három éve. Az azóta eltelt időszakban,
2012 decemberében adtuk át a bátaapáti tároló felszín alatti létesítményét.
Ez több évtizedes komoly szakmai
munka eredménye, és méltán büszke
rá az egész magyar mérnöktársadalom.
Az NRHT-ban mára 181 konténerben,
1629 hordónyi, az atomerőmből származó kis és közepes aktivitású hulladék
került végleges helyére, a felszín alatti
tárolóba. Most a meglévő két tárolókamra mellé további két kamra kialakítási munkálatait kezdjük el.
A paksi telephelyről szólva az ügyvezető igazgató elmondta: az atomerőmű
elhasznált fűtőelemeinek ideiglenes elhelyezését szolgáló KKÁT-ban jelenleg
7687 kiégett kazettát tárolnak, 20 kamrában, és a modulszerűen bővíthető létesítményben 4 újabb kamra építése kezdődik
meg ebben az évben. A nagy aktivitású
hulladékok végleges elhelyezésére a Nyugat-Mecsekben újabb kutatások kezdődnek a tervek szerint még ebben az évben.
Az RHK Kft. negyedik nagy projektje a nem
atomerőművi, az úgynevezett intézményi
eredetű – az egészségügyből, a kutatásokból és az iparból származó – radioaktív
hulladékok tárolója a Pest megyei Püspökszilágyon található. A Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló (RHFT) fejlesztése is
zajlik, jelenleg a diszpécserközpont korszerűsítésén és a laborépület átalakításán
dolgoznak.
– Elmondhatom, hogy ez az elmúlt
három év az RHK Kft. élén kollégáim segítségével sikereket, hazai és nemzetközi elismertséget hozott a cégnek, ez ad erőt a
további munkákhoz – zárta a beszélgetést
dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató.


Décsi Ágnes

8

2014. március

Térségi kitekintő
A Ligakupában a Pécs elleni 1 : 1-es döntetlennel kezdte a tétmérkőzések sorát a 2014-es esztendőben az MVM–Paks labdarúgócsapata.
A zöld–fehér klub ezt megelőzően februárban, Törökországban edzőtáborozott, ahol
cseh, szlovák, román és dán együttesekkel
mérkőzött, a mérleg két győzelem, valamint
egy-egy döntetlen és vereség.
– Erős ellenfelek ellen játszottunk, jó mérkőzéseket, jó körülmények között. De azt mondom, hogy akár még erősebb csapatok ellen is
szívesen pályára léptünk volna, akkor én is más
kéréssel, más feladatokkal fordultam volna a
csapathoz. Ugyanakkor mindent összevetve
kijelenthetjük, hogy egy jó edzőtáborozáson
vagyunk túl. Pozitív irányba mozdultunk el.
Ez vonatkozik mind a védekezésünkre, mind
a támadó játékunkra, valamint a gondolkodásmódunkra is. Ezekben kellett és kell is még
fejlődnünk, de bízom benne, hogy már az első
bajnoki meccseken látni lehet majd a változást
– nyilatkozta Csertői Aurél vezetőedző a beleki
edzőtábort követően.
Az egyletnél nagy változások nem történtek az elmúlt hetekben, távozott Hullám Attila, Csorba Szabolcs, Heffler Norbert és Tóth
Dániel, míg kölcsönből visszatért Lázok János
és az egyetlen új igazolás Tóth Bence, a korábbi ferencvárosi, majd pápai futballista. A klub
vezetése a bajnoki rajt előtt immár hagyományosan a szurkolónak is beszámolt a felkészülésről, a keretben történt változásokról, illetve
a tavaszi menetelésről. Az OTP Bank Ligában
február 28-án, pénteken Székesfehérváron a
Puskás Akadémia FC ellen kezdte szereplését
az MVM–Paks, az első hazai bajnoki mérkőzését a Videoton ellen március 9-én vasárnap
játszotta a társaság. A zöld–fehérek az év harmadik hónapjában 17-én a Budapesti Honvéd,
míg 29-én a Kaposvár otthonába látogatnak, a
kettő között pedig a 22-én a Győrt fogadják.

Faller Gábor

A tudományok népszerűsítése

Dr. Nánai László, Hajdú János, Szabó Béla és Garay Tóth János

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, illetve az USA Külügyminisztériuma kísérleti jelleggel, a világon elsőként Magyarországon, 2010-ben
elindította a „Meet the scientist” programot. Együttműködő partnernek a Magyar Fulbright Bizottságot, a lebonyolításra pedig a Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) kérték fel.
A program célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése magyar középiskolások körében. A sikerre való tekintettel a program az idei tanévben is folytatódik, összesen kilenc
(fővárosi és vidéki) középiskolában. Február 19-én a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban (ESZI) tartották a rendezvényt, ahol Garay Tóth János, a Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs igazgatója, Hajdú János,
Paks város polgármestere és Szabó Béla, az ESZI igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
Dr. Nánai László fizikus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi Fulbright-ösztöndíjas előadásában a lézerek mellett többek között elmondta, hogy a napokban
lerakták a szegedi lézerközpont alapkövét. Európai projekt keretében épül meg
a centrum, ami a tudomány élvonalába tartozó, világszínvonalú intézmény
lesz. A tervek szerint három év múlva fejezik be az építést. Egyebek mellett az
anyag-, és orvostudományban szánnak neki nagy szerepet.
Az előadást követően a Csodák Palotája munkatársa az előadáshoz kapcsolódó, látványos kísérleteket mutatott be a fiataloknak.
Wollner Pál

A Paksi Reform Főzőklub Egyesület február 12-én tartotta
meg az éves rendes közgyűlését. A 2013-as év munkájáról
Kovács János elnök és Vass Jánosné Magdi titkár adott tájékoztatást.
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Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium (ESZI) szóbeli meghallgatására került sor február
28-án, ahova 309 felvételiző jelentkezett be.
A szóbeli vizsga célja, hogy a
felvételiző számot adjon kreativitásáról, gyors reakcióképességéről, változatos szókincséről,
szituációkezeléséről, fejlett kommunikációs képességeiről, szóbeli szövegalkotási tudásáról. Itt
nem kellett feladatokat megoldani, tananyagról beszámolni, a felvételiztetők csak benyomásokat
igyekeztek szerezni az ESZI-be
jelentkező diákokról. A hat szakmacsoportban 23 bizottság áll
fel, tagjai közt a pedagógusokon
kívül – bevált szokás szerint –
egy-egy jelenlegi diák is részt
vesz a Diák Önkormányzat megbízásából.
A már korábban megírt felvételi vizsgán és a szóbeli meghallgatáson szerzett és a hozott
pontok összesítése után kerül
nyilvánosságra, hogy ki lesz az a
120 szerencsés tanuló, aki az iskola történetének 28. évében az
iskola tanulójává válhat.
O/O

A főzőklub sikeres éve

fotó: Wollner Pál
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Felelős vezető: Gergely Judit Etel
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A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett,
Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János, Kárpáti Viktor,
Lászlóné Németh Ilona, Orbán Ottilia, Prancz Zoltán,
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Felvételi 3. forduló –
Szóbeli meghallgatás
az ESZI-ben

fotó: Wollner Pál

Stabil kerettel kezdte a tavaszi
szezont az MVM–Paks

Az egyesület köszönettel vette budapesti programjához
a Paksi Atomerőmű autóbuszos támogatását

– 2013. januárban az előző évben elnyert pályázat keretében zöldségfaragást, ételszobrászatot tanultunk a
Vendéglátó Szakképző Tagintézmény tanárától, Horváth
Jánostól, és alkotásainkat februári nyílt napunkon bemutattunk. – kezdte beszámolóját Kovács János. – Májusban
a Paksi Orosz Klub Egyesület tagjait láttuk vendégül közös
foglalkozáson, majd önkormányzati felkérést kaptunk a városunkba érkező újságírók ebédjének elkészítésére, és az
újságírók vendéglátását Kiss Károly présházában oldottuk
meg. Szép számmal vettünk részt a Duna-parti évadnyitó
halászléfőző versenyen, ahol halászlevünket Rácz Pali bácsi főzte. Június elején, a Siller Fesztiválon is megjelentünk
a Polgár Zoltánék által biztosított présházban. Siller csa-

logató szűzérmékkel első helyezést értünk el. Júniusi jó
hangulatú foglalkozásunk fénypontja a kolbásztöltés volt.
Júliusban a Gasztroblues Fesztiválon kínáltuk ételeinket.
Zöldséges csirkegulyást készítettünk csipetkével, harmadik helyezést értünk el vele. Július végén Wollner Pál szervezésében és az atomerőmű támogatásával kiránduláson
vettünk rész Szlovéniában. Szintén júliusban Ignitsné Éva
szervezésében több klubtagunk segédkezett a városunkba látogató környékbeli országok magyar egyetemistáinak
vendéglátásában.
– Szeptemberben a Kenyér, Hal és Bor Ünnep társrendezvénye, az Atomfutás program frissítőpontján segítőként voltunk jelen – mesélte Vassné Magdi. – Szeptemberben a Dunakömlődi szüreti napon tagjaink a főzőverseny
és legjobb sütemény értékelésére voltak hivatalosak. Novemberi foglalkozásunkat a dunaföldvári Tóth István cukrász színesítette. Később mézeskalácsot és egyéb édességeket sütöttünk az adventi udvarra és a szponzoraink
megajándékozására, melyet a városi adventi vásáron szét
is osztottunk. December elején az atomerőműtől kapott
autóbusszal Budapestre látogattunk, ahol megnéztük
a Carmen operát, és lehetőségünk volt megtekinteni a
Vörösmarty téri adventi vásárt és a Bajor Gizi Színészmúzeumot. Decemberi évzáró vacsoránkra meghívtuk családtagjainkat és szponzorainkat is: Polaritás Kft., Siklósi Csaba
TESO Kft., MVM Kontó Zrt. Összesítve, tartalmas, jó évet
zártunk. Programjaink az egészséges táplálkozás jegyében
sikeresen zajlottak.

Wollner Pál
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Erőműves híradások
Vezetői értekezlet
további javulást eredményezhet, illetve kellene, hogy
eredményezzen a biztonság területén.
2013-ban különösképpen megmutatkozott az
atomerőmű szakembergárdájának kiválósága, jól
együttműködő csapat mivolta – összegezte Hamvas
István, utalva azokra a nehézségekre, amelyek ellenére
elértük ezeket az eredményeket.
A 2014. évi tervszámokra áttérve elmondta, hogy
idén sem rekordokat, hanem a korábbi évek adataira
épülő reális értékeket tűztünk ki célul. Mivel az éves
rendes Közgyűlés áprilisban ül össze, azaz a tulajdonos még nem hagyta jóvá a célértékeket, ezek egyelőre
ilyen értelemben tervnek tekintendők.
Hamvas István vezérigazgató ismertette a 2014-es
év fő feladatait, közöttük is a rendelkezésre állás javítását, az üzemidő-hosszabbítási program, a biztonságnövelő átalakítások, valamint a CBF-intézkedések
folytatását. Hangsúlyozta,
hogy a hatékonyság növelése érdekében fontos
terület a karbantartási
folyamat ellenőrzésének
fejlesztése. Az atomerőmű-bővítés előkészítésének támogatása kapcsán
nyomatékosan kérte, hogy
minden vezető tekintse
ezt afféle SzMSz-beli feladatának és felelősségének.
Mint mondta, a létesülő új blokkoknak 100%-ban állami tulajdonban kell lennie, így logikusan várható
döntés arra vonatkozóan, hogy mi leszünk a majdani
üzemeltetői. Elemi érdekünk tehát, hogy úgy valósuljon meg a beruházás, hogy biztonságosan és eredményesen tudjunk majd üzemeltetni.
Ugyancsak az idei év kiemelt programjait képezik
a nemzetközi felülvizsgálatok: a WANO-utóvizsgálat

(február 24-től 28-ig), a NAÜ OSART-vizsgálat (október 26-tól november 13-ig) és a WANO társaságcsoport-szintű partneri vizsgálat (november 21-től
29-ig). Ez utóbbi újszerű szempontra irányul: a nukleáris biztonságot érintő csoportszintű döntések meghozatalára, valamint arra, hogy a központi szervezet
milyen eszközökkel támogatja az atomerőművet a
nukleáris biztonság érdekében.
Szó esett még a kis jelentőségű eltérések kezelési
programjáról, amit az Üzemviteli Igazgatóság a 2012.
évi WANO-vizsgálat megállapításai nyomán dolgozott
ki és vezetett be az elmúlt év végén. A vezérigazgató úr
arra kért minden vezetőt, hogy a saját területén fordítson fokozott figyelmet minden kis jelentőségű eltérés
– azaz kisebb hiba, rendetlenség – feltárására, illetve
ösztönözze erre a beosztottait és az ott dolgozó külsős
kollégákat egyaránt.

fotó: Lovásziné Anna

Hamvas István vezérigazgató február 6-án tartotta
meg a szokásos év eleji vezetői értekezletet, amelynek témáit az elmúlt év értékelése, az idei év tervszámai és feladatai, valamint a személyi változások
képezték.
A villamosenergia-termelést tekintve a 2013-as az ötödik legeredményesebb év az atomerőmű történetében,
ami a 3. blokk leállási idejének növekedését is figyelembe véve igen jónak mondható. Ezzel összhangban
lévő rangsorolást tükröz az elmúlt évre nézve a teljesítmény-kihasználási tényező alakulása is.
Ugyancsak megállapítható, hogy az országos villamosenergia-termelési és -fogyasztási adatok, illetve a
hazai termelők számának csökkenése révén igazolódik az atomerőmű nemzetgazdasági jelentősége.
A 2013. évi üzletpolitikai célkitűzés – az Igazgatóság által jóváhagyott korrekciós tételek figyelembevételével – teljesült. A pénzügyi adatok, a gazdálkodás,
valamint a pénzügyi megtakarítás mértéke kapcsán a
vezérigazgató ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy
ilyenkor mindig felvetődik a kérdés, hogy jól terveztünk-e – azaz többnyire van helye a javításnak, a pontosításnak. Hangsúlyozta, hogy ez a költséghelyfelelősök, azaz az itt ülő vezetők felelőssége.
Az elvégzett feladatok viszonylatában is eredményesen teljesített az erőmű kollektívája. Csupán a kiemelt
témákat említve: rendben lezajlott az üzemidő-hos�szabbítás 2. blokki engedélykérelmének benyújtása, a
Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) során született
intézkedések ütemtervszerű végrehajtása, a Társasági
Stratégia megújítása és a tokozott üzemanyaggal kapcsolatos munkák.
A kibocsátási adatok és a biztonsági mutatók, több
esetben javulást mutatnak 2012-höz képest. A vezérigazgató felhívta a figyelmet, hogy a kis jelentőségű
eltérések közelmúltban bevezetett kezelési programja

A vezetői értekezlet utolsó napirendi pontja a személyi változások áttekintése volt. Hamvas István elmondta, hogy az év eleji időszak a legmegfelelőbb az
ilyen irányú változások megvalósítására, melyek a cég
működésének optimalizálását szolgálják. Hangsúlyozta, hogy a leköszönő vezetőket – miként az újonnan
kinevezetteket is – új feladatokkal bízzák meg.
A vezetői értekezlet kérdések feltevésével, hozzászólásokkal zárult.
Prancz Zoltán

Munkavállalói fórum a Biztonsági Igazgatóságon

fotók: László O.

Volent Gábor biztonsági igazgató február 19én tartott munkavállalói
fórumot az irodaépület
földszinti
tanácstermében. Értékelte az elmúlt
év feladatait, ismertette a
2013-as év biztonsági teljesítményét és beszámolt
a jövőbeni kihívásokról és célkitűzésekről. A fórum
részeként sor került az igazgatóság alá tartozó főosztályok és osztályok részletes beszámolójára is.
Volent Gábor a fórum megnyitása után a 2013-as év
biztonsági teljesítmény (BMR) bemutatásával és értékelésével folytatta, miszerint megállapítható, hogy a
mutatók további kismértékű javulást jeleztek a tavalyi évhez képest. A csúcsmutató értéke 75 pont lett, a
BMR 2002. évi bevezetése óta a legmagasabb érték, a
piros mutatók száma csökkent, 3 darab volt. Ezek közül az egyik a hatóság által elrendelt kivizsgálások száma (10), a másik a tervezett leállások nem tervezett
csúszása miatti termeléskiesések, a harmadik a ciklusszám-kihasználási mutató. Ennél a mutatónál a piros
tartományba kerülést nem műszaki probléma okozta,
hiszen a figyelt események közül az aktuális ciklusszám
semmilyen eseménynél nem érte el a megengedett
értéket, inkább a mutató konzervatív képzési módja

az oka piros tartományba kerülésének. A nukleáris biztonsági hatóság felé jelentésköteles és így központilag
kivizsgált események száma 2013-ban a teljes eddigi
üzemeletetési időszak legalacsonyabb értéke, 20 volt.
A reaktorok kritikus állapotában egy ÜV-1 működés történt, csökkent az ismétlődő jelentésköteles események
száma és az emberi hibával terhelt események aránya
is. Tovább javult a munkára képes állapot hiánya mutató és a munkabaleseti mutató is. Az operatív kollektív
dózis abszolút értéke kissé emelkedett, ez azonban indokolt volt az elvégzett munka mennyiségéhez képest.
Az igazgató pozitívan értékelte a tavalyi évben
végrehajtott biztonsági kultúra programot és annak
eredményeit, hiszen az év végén végrehajtott kérdőíves felmérés a 2009-es évhez képest javuló tendenciát
mutatott ki. Ezzel kapcsolatban aláhúzta, hogy a pozitív eredmények ellenére sem bízhatjuk el magunkat és
még nagyobb figyelmet kell fordítani a biztonsági kultúra továbbfejlesztésére és biztonsági teljesítményünk
megőrzésére, javítására. Ennek érdekében további objektív intézkedéseket kell tenni. 2014-ben egy ún. emlékeztető biztonsági kultúra program indul, amelynek
célja a tavaly átadott biztonsági kultúrára vonatkozó
ismeretek, információk frissen tartása, a biztonsági kultúra iránti figyelem megőrzése. Az igazgatóság alá tartozó főosztályok és osztályok 2013. évi főbb feladatairól
szóló beszámolóját követően Volent Gábor ismertette

a biztonsági igazgatóság előtt álló kihívásokat. Legfontosabb feladat továbbra is a nukleáris biztonság
fenntartása, a stabilitás és eredményelvárás teljesítése, valamint a 2. blokki üh-engedély megszerzésével
kapcsolatos feladatok elvégzése. Továbbra is számos
feladatot jelent a CBF-ből adódó javító intézkedések
és biztonságnövelő átalakítások végrehajtása, és a
TKP-feladatok is további kihívást jelentenek az igazgatóság számára.
A fórum a dolgozók kérdéseivel és azok megválaszolásával zárult.

Laszlóczki Ivetta
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OSZTÁLYTABLÓ

fotók: Bodajki Ákos

SZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY

Szutorné Polgár
Zsuzsanna
főosztályvezető
Pakson született, gyermekkorát is itt töltötte, a szülei is itt
élnek. A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően Győrbe került, és ott folytatta
főiskolai tanulmányait, ahol közgazdászként végzett 1994-ben.
Az atomerőműben 1994 novembere óta dolgozik. A Szolgáltatási
Főosztályra került gazdasági koordinátorként, atomixes, majd 2001ben PA Zrt.-s állományba. A szolgáltatási szakterület az elmúlt időszak
alatt többször is átalakult. Több tevékenységet is kiszerveztek, a szakterület éveken keresztül osztályszervezetként működött, mely időszakban a gazdasági koordinációs csoport vezetőjeként tevékenykedett.
2011-ben alakult újra a Szolgáltatási
Főosztály, ahol a Külső Szolgáltatási Osztály vezetőjének nevezték ki.
A főosztályvezetői feladatokat 2012.

február 11-től látja el. Nagy feladat
és felelősség a területek maradéktalan ellátása, főleg női vezetőként.
Zsuzsa úgy gondolja, hogy a Paksi
Atomerőműben női vezetőnek lenni
nem könnyű dolog, szakmailag többet kell bizonyítani ahhoz, hogy elfogadják. Közgazdászként műszaki
szakemberekkel dolgozni is kihívást
jelent, folyamatosan szükség van a
műszaki ismeretek erősítésére, amihez a közvetlen kollégáktól rengeteg
segítséget kap. Saját kollégáival kapcsolatban pedig, úgy érzi, hogy elfogadják őt mint női vezetőt. A Paksi
Atomerőműnek elsődleges feladata
a villamosenergia-termelés, a szervezet csak közvetetten kapcsolódik
termeléshez, kimondottan kiszolgáló szervezetnek számít, viszont a
termelést támogató infrastruktúra
működtetéséhez feltétlen szükséges.
A szolgáltatás akkor dolgozik jól, ha
észrevehetetlen, ha rend és tisztaság

vesz minket körül, a gépjárművek a
szükséges időben és műszaki állapotban rendelkezésre állnak, ha az
eü. zsilipnél mindig van védőruha
stb. A legtöbb feladat a nem technológiai létesítmények üzemeltetése
területén van. Ezek a létesítmények
a kezdetek óta üzemelnek, ezért
egyre több a műszaki probléma és
megérettek már a rendszerszintű
felújításokra. Az ütemezett karbantartásokkal, felújításokkal biztosítják a szükséges élettartam-növelést.
Munkája elismeréseként Gazdasági
Nívódíjban is részesült 2011-ben.
Zsuzsa férje Péter az MVMI
Zrt.-nél informatikus mérnök, 15
éves kislányuk az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban első
évfolyamos, 8 éves kisfiuk a Bezerédj
Általános Iskola első osztályos tanulója. Úgy gondolja, hogy nagyon
szerencsés helyzetben van, mert férje rengeteget segít. Próbálják összeegyeztetni az idejüket úgy, hogy a
napot elosztják egymás közt. Jól jön
ez, amikor bent kell maradnia, nem
mindig kiszámítható, hogy mikor
van a nap vége. Péter nagyon sokat
segít, ellátja a családot maximálisan.

Bernáth Lajos
osztályvezető

Pakson született 1974. április
15-én. 1995-ben
Pécsett végzett a Pollák Mihály Főiskolán mint épületgépész üzemmérnök.
Az iskola befejezését követően a Duna
Center Therm Kft.-nél helyezkedett el
üzemvezetőként, ahol kazánházak, hőközpontok és vízi létesítmények üzemeltetéssel foglalkozott, illetve részt
vett a kivitelezésekben projektvezetőként és hegesztőmérnökként. 2000ben a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi
Főiskolai Karán hegesztő szakmérnöki
diplomát szerezett.
2005-ben pályázat révén került az
atomerőműbe, atomixes állományba.
Ekkor kezdte meg műszaki előkészítőként pályáját, majd 2006-ban került PA
Zrt.-s állományba. Előkészítő mérnökként a Szolgáltatási Osztály üzemeltetésében és gondnokolásában lévő létesítményekhez kapcsolódóan építészeti
projektekben vett részt, műszaki előkészítői feladatokat látott el. 2010-ben
elvégezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem okleveles
gépészmérnöki szakát. Ebben az évben üzemvezetői megbízást is kapott.
2011-ben a Szolgáltatási Főosztály
megalakulásakor a Létesítményüzemeltetési Osztály élére nevezték ki. A
szervezet feladatköréhez tartozik az
MVM PA Zrt. telephelyén lévő nem

technológiai létesítmények (utak, parkok, irodaházak, bérlemények stb.)
felügyelete, gondnokolása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása. Ezek
mind olyan létesítmények, amelyek
közvetetten szolgálják a villamosenergia-termelést. A telephelyen kívüli
külső létesítmények – a Tanuszoda, az
Energetikai Főiskola, a Műjégpálya, az
ASE Sporttelep, a Fadd-Dombori üdülőtelep, a Soproni üdülő, a Balatonfüredi Rekreációs Központ – üzemeltetése ugyan nem tartozik a szervezethez,
de a karbantartások, a felújítások műszaki hátterét a szervezet adja.
Munkáját 2009-ben Gazdasági Nívódíjjal, 2012-ben vezérigazgatói dicsérettel is elismerték. Műszaki alkotói
pályázatával szintén dicséretben részesült. Munkáját soha sem a munkaidő
határozta meg, hanem a feladat.
Családja éppoly fontos számára,
mint a munkája. Két gyermeke van,
egy 13 éves lánya és egy 9 éves fia.
Mindketten a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói. Felesége gazdasági elemző az atomerőműnél a Pénzügyi és Számviteli Osztályon.
Három éve kezdett amatőr szinten
hosszútávfutóként sportolni. Az elmúlt években két maratoni távot is
teljesített, idén próbálkozik a harma
dikkal.
O/O

Szabadidő, ha van, akkor sem lehet
teljesen kikapcsolni, mert a munkája elkíséri a nap 24 órájában. Családi
házban laknak Pakson, 10 éve építkeztek, és nagyon szeret otthon lenni, neki az egy igazi kikapcsolódás,
ha a családjával együtt lehet. Kedvelik nyaranta a kerti partikat a baráti társasággal. A családdal szívesen
járnak nyaralni. Magyarországon
jobban szeretnek, nem számítanak
nagy „külföldre járós, tengerpartos”
nyaralóknak. Szeretnék Magyarországot még jobban megismerni,
általában próbálnak mindig olyan
helyre menni, ahol még nem voltak,
szívesen túráznak és kirándulnak.
Legfontosabb dolog az életében a
családja, mert ennél jobb dolog nincsen. Akkor érzi magát az ember kiegyensúlyozottnak és a munkájában
is akkor tud jól teljesíteni, ha olyan
emberek veszik körül, akik szeretik.
Fontosak a szülei, a testvérével való
nagyon szoros és jó kapcsolat, a biztos családi háttér, a férje, akire nagyon sokat számíthat, aki mindenben támogatja.
O/O

Körmöczi Zoltán
József
csoportvezető

1958-ban született a Bács-Kiskun megyei
Mélykúton. Az általános iskolai tanulmányok elvégzése után,
1972-ben költöztek szüleivel, testvéreivel Paksra. Technikusi oklevelet a székesfehérvári Jáky József Építőipari Szakközépiskolában szerzett.
Pályakezdőként 1976-ban került az atomerőmű építkezésre,
a 22. Sz. Állami Építőipari Vállalat alkalmazásában. Kezdetben
felmérő-számlázó technikus, majd közvetlen termelésirányítóként generál-művezető munkakörbe került. Egyik legjelentősebb
munkájának a turbinagépház szerkezetének, gépalapjainak,
acélpódiumainak építésében történő részvételt tartja számon.
A 4. blokk építészeti munkáinak elkészültével Kazahsztánban,
a tengizi beruházáson, majd az induló százhalombattai gázturbinás erőmű építésén dolgozott szintén a 22. Sz. ÁÉV művezetőjeként.
1997-ben tért vissza az atomerőműbe a Paksi Atomerőmű Rt.
Létesítményüzemeltetési Osztályára műszaki előkészítőként, ma
pedig az LTÜO műszaki csoportjának vezetője.
A csoport feladata a nem technológiai épületek, létesítmények
(irodaépületek, kiszolgáló létesítmények, utak, parkolók, üdülők,
sportcsarnok stb.) üzemeltetése, karbantartása, felújítása. A napi
meghibásodás jellegű karbantartásokon túl a felújítások, beruházások előkészítése, bonyolítása (beleértve a kivitelezés koordinálását, a műszaki ellenőrzést, valamint a műszaki átvételt, bizonylatolást is).
Zoltán nős, két felnőtt gyermeke és két unokája van. Felesége,
fia és menye szintén az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalói.
Kedvenc időtöltése a horgászat és a kertészkedés. Feleségével
rövid ideje társastáncot tanulnak. Mindezek mellett nagy izgalommal várják hamarosan megszülető, harmadik unokájukat.
GYNYP
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Gergely Judit Etel
önálló üzemvezető

Budapesten született, iskoláit is ott végezte. Az általános
iskolai tanulmányok lezárását követően ötvös szeretett volna lenni, de sajnos nem sikerült a felvételije. Végül közgazdasági
területen tanult tovább, szakközépiskolában tett
érettségit. A jelenlegi munkahelyén végzett tevékenységéhez kötődő szakmai (nyomdaipari technikusi) képesítést nemrég szerezte meg.
Szülei 1980 óta dolgoztak az erőműben, Juditék viszont csak 1988 decemberében költöztek
Paksra. Az atomerőműben működő nyomdában

helyezkedett el, ahol szerkesztő munkakörben
kezdett dolgozni.
Jelenlegi beosztásába 2011-ben került, korábbi vezetője nyugdíjba vonulásakor. Napi munkája sokrétű, a termelés tervezésétől, a feladatok
szervezésén át az ellenőrzésig terjed. Ő foglalkozik az üzemeléshez szükséges alapanyagok megrendelésével, figyelembe véve egyrészt, hogy a
folyamatos termeléshez mindig elegendő álljon
rendelkezésre, másrészt, hogy váratlan helyzetek,
eseti megrendelések előfordulásakor is ki tudják
szolgálni az igénylőket. Feladatai közé tartozik az

Nickl László
üzemvezető

Született paksi. Az ESZI-ben
műszerészként végzett, onnét Győrbe, a Széchenyi István Főiskolára ment műszaki informatika szakra. A közlekedés szakirányt választotta. A gyakorlati hely keresése közben, 1997 nyarán került
az atomerőműbe. Az Atomtransz Kft.-nél töltötte
el a kéthetes gyakorlatot, és – mint mondja – ott,
azaz itt ragadt. Informatikusként a különböző
elszámolások összeállításában, adatbázis-kezelésekben is dolgozott, itt ismerte meg a szállítási
és gépkocsi-üzemeltetési folyamatokat. Az Atomtransz Kft. visszaszervezése után az Atomix
Kft.-hez került, itt már mint szállítási ügyintéző
dolgozott. 2005-ben nyert felvételt a PA Zrt. állományába. 2006-tól a személyszállítási igények
koordinálásával foglalkozott, tavaly december
óta pedig a Szállítási Koordinációs Csoport vezetője.
A jelenlegi munkakörében a legfontosabb feladata a csoportvezetői feladatok átvétele, mivel
elődje, Hanol Ferenc, az év végén nyugdíjba vo-

nul, s addig még rengeteg a tanulnivaló. Most van
lehetőség újragondolni, újraosztani a feladatokat.
Minden részterületen rendelkezésre áll a megfelelő ember, de nagy hangsúlyt kell fektetni arra,
hogy egy-egy hosszabb szabadság, esetleg betegség ne akassza meg a folyamatokat.
A kicsi, de aktív csoport feladata a szállítási
feladatok koordinálása (vasúti, teher- és személyszállítás, munkagép-szolgáltatás), emellett a járműflotta üzemeltetői feladatait is ellátja. Ehhez
természetesen sok – s egyre több – adminisztratív tevékenység tartozik. A legnagyobb nehézség
az összetettségből, sokrétűségből fakad, de egyben ez jelenti ennek a munkának a „varázsát” is
– náluk állandó pörgés van.
Feladatukhoz tartozik az egyéb szervezetek
igényeinek kielégítése is. Ezek sokszor nem tervezhetőek előre, ezért minden fél részéről rugalmasságot igényelnek, aminek alapfeltétele
egymás kívánságainak és lehetőségeinek figyelembevétele. Nem csak az igénylő szervezetekkel
törekszenek jó kapcsolatra, sokszor a szolgálta-

Hargitai András
osztályvezető

András 1979. december
21-én Szekszárdon született. Már gyerekkorában
komolyan érdeklődött az elektrotechnika, villamosság iránt, ezért középiskolai éveit az Ady
Endre Szakközépiskolában (505) töltötte. Felsőfokú tanulmányait a Kandó Kálmán Műszaki
Főiskola villamosmérnök szak gyengeáramú
szakirányon végezte. A főiskolai képzését újabb
1 évvel egészítette ki, ahol speciális szakirányú
tárgyak felvételével tovább mélyítette szaktudását. Végzősként tapasztalatszerzés céljából
gyakornoki programban vett részt a Siemens
telefonos üzletágban, a műszaki támogató csoportnál.
Szülőföldjének régiószeretete hazavonzotta,
ezért először Szekszárdon, egy autóipari beszállító cégnél helyezkedett el. 2009-ben felvételt nyert az Atomix Kft. termelésszolgáltatási
szakágazathoz mosodai művezető munkakörben, ahol a primer és szekunder mosodák

üzemeltetésével, szakági karbantartások koordinálásával foglalkozott. 2010 végén átkerült a
létesítményüzemeltetési szakágazathoz, ahol az
atomerőmű sport- és jóléti ingatlanjainak üzemeltetésével foglalkozott.
2012. október 15-én nyert felvételt az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. szolgáltatási főosztályán, külső szolgáltatási osztályvezető munkakörben. A munkakör betöltésével járó feladatkör felvállalása nem okozott számára gondot,
hiszen korábbi munkahelyén, hasonló feladatok
ellátásával szakterületi jártasságot és vezetői rutint szerzett. Munkáját nagyon szereti, naponta
új feladatok és kihívások érik, mivel az osztály
tevékenységi köre is széles spektrumot ölel fel.
Hozzájuk tartozik a külső szolgáltatások
(iratkézbesítési feladatok, központi egészségügyi zsilipek és mosodák üzemeltetése stb.) és a
külső létesítmények üzemeltetése (sportlétesítmények, Gagarin utcai irodaház, az atomerőmű
tulajdonában lévő lakótelepi lakások stb.) A leg-

árkalkulációk és a számlák készítése is. Gyakorlatilag a megrendeléstől a késztermékig felügyeli a
termelést. Fontosnak tartja, hogy az üzem lépést
tartson a kor kihívásaival, ezért figyelemmel kíséri a nyomdaipar területén végbemenő változásokat, információkat, ismereteket gyűjt az új
technológiákról, és ezeket igyekszik az üzemben
is alkalmazni.
Juditnak két gyermeke van, fia szintén az atomerőműben, a Havaria csoportnál dolgozik vizuális vizsgáló munkakörben, lánya légiutas-kísérő.
Szabadidejében természetgyógyászként tevékenykedik. E mellett hobbija a kerékpározás, és
ahogy mondja, alig várja a tavaszt, hogy újra biciklivel járhasson dolgozni.
GYNYP

tást végzőkkel is tizenéves munkakapcsolatban
állnak, és – a szükséges szerződéses keretek betartása mellett – félszavakból is értik egymást.
László még nem rendelkezik nagy vezetői tapasztalattal. Fontosnak tartja, hogy a feladatok
maximális elvégzése mellett minden munkatársa megtalálja a kihívást a saját részfeladatában,
érezze annak fontosságát. Vallja: mint szolgáltatási részterület, akkor végezik jól a feladatukat,
ha a tevékenységükről nem esik szó.
A jó munkahelyi légkört kiemelt jelentőségűnek tartja. Szinte egész nap együtt vannak, s
egy-egy hatalmas kacagás sokszor kisimítja az
ember ráncait. Az oldott, szinte baráti hangulat
az egyik feltétele a megfelelő csoportmunkának,
egymás segítségének. Az irodai hangulat megalapozza a „külső” kommunikációt is.
László párja az ESZI-ben tanít, kislányuk tíz-,
kisfiuk hároméves. Mint mondja, a gyerekek „nagyon sokat segítenek” a szabadidő beosztásában,
tartalmas eltöltésében. László emellett szívesen
kosárlabdázik, és néha még a baráti kapcsolatok
ápolására is marad ideje.


Prancz Zoltán

nagyobb kihívást jelenleg számára a szállítási
feladatok és szolgáltatások magas színvonalú
biztosítása jelenti. Amellett, hogy számára ez
egy új szakterület, a személy- és haszongépjármű-flotta, a segédmotor és elektromos kerékpárok, targoncák, munkagépek, vasútüzem és pályahálózat üzemeltetése, a felmerülő szállítási
igények kiszolgálása, a karbantartások, műszaki és biztonságtechnikai vizsgálatok, kárügyintézések komoly leterhelést jelentenek a kollégái
számára is.
Bár jelenlegi munkája során az elektronika és
villamosságtan már nem szerves része a mindennapjainak, hobbiszinten azért továbbra is
foglalkozik vele. Emellett több évig rádióamatőrködött, ami a családi házból való elköltözés miatt háttérbe szorult. A lakásból a tervek
szerint rövidesen elköltöznek az új otthonnak
választott családi házba, melynek felújítása – a
munka és a család mellett – régóta tart. Természetesen ezt nem bánja, hiszen kedves feleségével és 8 hónapos gyermekükkel igyekszik minél
többet együtt lenni és némi kikapcsolódásra is
időt szánni.

Bodnár Róbert
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Tudatos jövőépítés: céljaink 2014-re

Jócskán benne vagyunk már a 2014-es
évben. A tavalyi év során sokszor hallottunk a stratégia fontosságáról, annak
megújításáról Hamvas István vezérigazgatót és Aradi Jánost a Minőségirányítási és Működésfejlesztési Osztály
(MMO) osztályvezetőjét kérdeztük e
témáról, illetve arról hogy 2014-es évre
nézve mit is jelent ez számunkra?
Hamvas István vezérigazgatótól a
stratégia megújításával és jövőbeli céljainkkal kapcsolatban kértünk tájékoztatást.
– Mindannyian tudjuk, hogy a paksi atomerőmű az ország villamosenergia-termelésének több mint 50%-át nyúj-

tó, állami tulajdonú vállalat. Stabilan, jól
és nyereségesen működik. Alapvetően egy
terméket állít elő, nehezen lecserélhető
technológiával. Sokakban felmerülhet a
kérdés: Miért van szükségünk egyáltalán
stratégiára?
– Az atomerőművel szemben a működésében érintett szereplők – a társadalom, a tulajdonos és az alkalmazottak – számos elvárást fogalmaznak meg.
Ezeket alapvetően négy téma köré lehet
csoportosítani: az erőmű biztonságosan, a lehető leghosszabb ideig, a lehető
legolcsóbban, a lehető legtöbb villamos
energiát állítsa elő.
Ahogyan az eddigi, úgy a megújított
stratégiánknak is alapvető célja, hogy
értékeinkre építve, ezen elvárásokat
egymással egyensúlyba hozza, kiegyensúlyozza és meghatározza azokat a válaszokat, amikkel hosszú távon is meg
tudunk felelni ezen igényeknek.
– Miért volt szükség a stratégia megújítására? Eddig nem ezeknek az elvárásoknak kellett megfelelni?
– Az elvárások alapvetően nem változtak a működésünk elmúlt 31 éve során, viszont az a környezet melyben teljesítenünk kell, folyamatosan átalakul.
Ezekhez a változásokhoz alkalmazkod-

nunk kell. Ilyenek például a fukushimai
események miatti fokozottabb hatósági
elvárások, a 2050-ig kitekintő új Nemzeti Energiastratégia, vagy a villamosenergia-piaci árak Paksra gyakorolt hatásai.
Azt is mondhatnám, hogy a stratégia egy térkép. Ahogy az útépítések és
forgalomváltozások miatt a GPS programunkat frissíteni kell időnként, úgy
a stratégiánkat is rendszeresen felül kell
vizsgálni. Ez az erőmű esetében egy a
csoportszintű stratégiához illeszkedő
háromévenkénti felülvizsgálatot jelent.
Fő célkitűzésink nem változtak,
azonban azok eléréséhez vezető lépéseket újragondoltuk. Az eddig is futó nagy
programok mint például az Üzemidő-hosszabbítás mellett a döntések
megalapozottságát erősítő rendszerek
fejlesztése nagyobb hangsúlyt kapott
mind gazdasági, mind műszaki téren.
– Erre a felülvizsgálatra tavaly szeptemberben sor került. Akkor most három
évig nincs is semmi teendő ezen a területen?
– Éppen ellenkezőleg. Nagyon sok
teendők van még. Stratégiánk összesen
18 magas szintű célt, fejlesztendő területet fogalmazott meg. Úgy gondolom,
hosszú távú működésünk biztosításhoz

teljesítenünk kell ezeket a célokat. Ezek
közül is az olvasók figyelmébe ajánlok
12 különösen kiemelt célt. Azonban ahhoz, hogy munkavégzése során a stratégia mindenkinek iránymutatásul szolgáljon, szükséges azok szervezeti szintre
történő lebontása.
– A hiányzó hat cél kevésbé fontos?
– Természetesen minden cél fontos,
hiszen azért határoztuk el teljesítésüket. Azonban az említett 12 cél az idei
év szempontjából nagyobb jelentőséggel
bír, ezért kell, hogy széles körben ismert
legyen.
– Tehát a szervezeti célok a stratégiából származnak?
– Igen. Így van. Ezen felül az említett célok mindegyikéhez a mindennapi
munkán túlmutató, nagy volumenű feladatok, úgynevezett akciók is meghatározásra kerültek. Ezek tervek szerinti
végrehajtása is nagy kihívás. A célokat
és feladatokat az év folyamán rendszeresen mérjük, értékeljük és szükség esetén
újabb intézkedéseket fogalmazunk meg.
Ez a tudatos jövőépítés mindannyiunktól nagy odafigyelést és elhivatottságot
igényel. Ebben kérem társaságunk minden dolgozójának együttműködését.

folytatás a következő oldalon

J Ö V Ő K É P Ü N K
a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett – műszakilag megalapozottan és optimális költségszinten a lehető leghosszabb ideig
– a villamosenergia-termelés maximalizálása.

Biztonság
fenntartása, Termelés
fejlesztése maximalizálása

Nukleáris bázisú
termelés
Költségszint
hosszútávú
optimalizálása
fenntartása
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Aradi János osztályvezetőtől a stratégia kialakításának részleteiről, és a főbb
feladatokról érdeklődtünk.
– Az Ön szervezetének
feladata volt a stratégia
megalkotása. Elégedett az
eredménnyel?
– Munkatársaim és
én a stratégiaalkotás során csak a kovász és a sütőforma
szerepét láttuk el. A stratégiát az egyes szakterületi vezetők együtt fogalmazták meg és az Igazgatóság hagyta jóvá.
Összességében elégedett vagyok az eredménnyel, mert bár
vannak még javítandó területek, de szerintem jó munkát
végeztünk.
– Mi a várható haszna a kialakított stratégia alkalmazásának?
– Egy stratégia célja, hogy hosszú távon válaszokat adjon a külvilág elvárásaira. A négy nagy kihívásra a négy
stratégiai alappillér és a mögötte meghúzódó stratégiai célok és akciók megfelelő válasszal szolgálnak.
De emellett a stratégia belső értékeink képviselője is.
A négy alappillér közül ezért szerepel első helyen a „Biztonság fenntartása, fejlesztése”. A versenyképes működés
is mindig fontos lesz a cég életében, de a nukleáris biztonság minden esetben elsőbbséget fog élvezni.
– Jövőkép, alappillér, stratégiai cél? Szükséges ennyi elnevezést használni? Könnyen belekeveredik az ember.
– A következő kérdést gyakran hallhattuk szüleinktől vagy akár önmagunktól is. Mi is a célom az életben?
Mit akarok elérni ennyi meg annyi idős koromra? Ezeket a piacon működő versenytársak, beszállítók, vevők is
meg szokták kérdezni egymástól. De általában csak egy
két perc vagy pár másodperc áll rendelkezésre ezek meg-

válaszolására. Azért, hogy válaszolni tudjunk, a céljainkat
a lehető legjobban össze kell sűrítenünk. Viszont ahhoz,
hogy az erőmű céljaival mi, akik az erőműben dolgozunk,
azonosulni tudjunk, fontos azok minél apróbb szeletekre
való bontása. Önmagában nehéz mit kezdeni a „Biztonság
fenntartása, fejlesztése” alappillérrel, azt konkrétumokra
kell bontani. A „Munkabiztonság szintjének megőrzése”
már egyszerűbben értelmezhető, amely még tovább konkretizálható annak érdekében, hogy pontosan tudjuk, mit
kell tenni a főbb célok elérése érdekében. Ez a lebontási
munka most van folyamatban. Első körben ezt az egyes
igazgatóságok szintjén szeretnénk elérni. Ezen okok miatt
fontos egy többszintű célrendszert kialakítani.
– Akkor az Önök szervezete fogja lebontani a főbb célokat az egyes szervezetek szintjére?
– Természetesen nem. Nem is tehetnénk, mivel – mint
senki más – mi sem vagyunk minden tudás birtokában.
A vállalati célok lebontását a saját szervezet céljaira minden szervezetnek magának kell elvégeznie. Az MMO feladata ebben az egységes keretek biztosítása, a TLK szerepe
pedig a célok kommunikálásának segítése.
– Miért jó az embereknek, ha ismerik és azonosulnak
a célokkal?
– A vezetők számára azért jó, mert egy jól kidolgozott
stratégia biztos alapot szolgáltat a döntéshozatalhoz. Segít
a tudatosabb és eredményesebb munkavégzésben. A kollégák számára azért jó, mert a túlterhelt, napi problémák
szorításában dolgozók újra megtalálhatják az eredeti célokat, a tevékenységük értelmét. Én úgy vagyok ezzel, hogy
jobban szeretek olyan feladaton dolgozni, melynek látom
a végső célját. De egyszerűen azt is mondhatnám, hogy a
stratégia megvalósítása az erőmű hosszú távú működésének feltétele, ami által a munkahelyünk és megélhetésünk
is tartósan biztosítható. Egy veszteségesen vagy rendszeres

biztonsági problémákkal üzemelő atomerőmű valószínűleg kevésbé lenne vonzó vagy elfogadott az ország lakossága számára, mely már működésünket veszélyeztethetné.
– Melyek a Hamvas István vezérigazgató által is említett 12 cél legfontosabb ismérvei, feladatai?
– A „Biztonság fenntartása, fejlesztése” alappillér által
felölet területen a „Nukleáris biztonság szintjének fejlesztésével”; a „Környezetterhelés csökkentésével”, valamint
a „Munkabiztonság szintjének megőrzésével” érhetünk
el sikereket. A „Termelés maximalizálása” alappillérben
megfogalmazott elvárásoknak a „További teljesítménynövelés vizsgálatával”, a „Rendelkezésre állás növelésével”;
illetve a „Termelés-megbízhatóság javításával” tudunk
eleget tenni. A „Nukleáris bázisú termelés hosszútávú
fenntartása” alappillér keretén belül különösen fontos az
„Üzemidő-hosszabbításhoz” kapcsolódó feladatok végrehajtása, az „Erőműbővítés támogatása”; és mindezekhez a
„Társadalmi elfogadottság” megtartása. Az egyre erősödő
villamos energiapiaci verseny miatt került meghatározásra a „Költségszint optimalizálása” alappillér. Az alappillérhez kapcsolódóan célunk az „Önköltség optimalizálása”, a
„Gazdálkodás hatékonyságának növelése” és a „Termelési
hatékonyság fejlesztése”.
– Honnan tájékozódhatnak a kollégák? Hogy kívánnak
eljutni az emberekhez?
– A stratégia az intraneten folyamatosan elérhető a
„Szabályozások” menüpont alatt, valamint az újonnan
kihelyezett képernyőkön is folyamatosan megjelennek
annak egyes elemei. Ezek mellett a TLK támogatásával
különböző ismertető anyagok is készültek, amelyek több
helyen is fellelhetőek az erőmű területén. Az említetteken
kívül a célok kollégákkal való megismertetésében is jelentős szerepük van a szervezeti vezetőknek.W.G.

fotók: Lovásziné Anna

Új belépők és gyakornokok köszöntése

Az idei évben első alkalommal február 5-én került sor a
Paksi Atomerőmű újonnan belépő munkavállalóinak és
gyakornokainak a köszöntésére.
Az ünnepség helyszíne ezúttal az Irodaépület II. emeleti
tárgyalóhelyisége volt, ahol – a részvénytársaság vezérigazgatójának távollétében – Bognár Péter humán igazgató köszöntötte a 2013. év utolsó négy hónapjában a társaságunkhoz belépett új munkavállalókat. Bevezetőjében
elmondta, hogy e rövid köszöntő ünnepségnek mára már
kezd komoly hagyománya kialakulni, s amellett, hogy a
cégvezetés képviselői személyesen üdvözlik a belépőket,
egy emlékérem is átadásra kerül, mely sok évtized múlva
is emlékeztetni fogja tulajdonosaikat az első munkanapon történtekre vagy éppen az átadás ünnepi pillanatára.
Ebben a formában 2010 óta 370 főt köszöntöttünk –
ebből mintegy 160 fő 2010-ben került más cégektől átvételre –, ez az utóbbi évekre visszatekintve nem nagy létszám. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt években viszonylag
csekély volt a nyugdíjba vonuló munkavállalók száma, s az
idei évben további csökkenés várható. Ebből következik,
hogy a pótolható létszám is alacsonynak tekinthető. Bognár Péter kiemelte: örömmel tapasztalta az utóbbi időben
az új munkavállalók belépést követő időszakban jellemző
örömét és pozitív hangulatát, ugyanakkor sajnálattal látja, hogy ez a szemlélet egy idő után eltűnni látszik. Kéri a
jelenlévőket, hogy a kezdeti lelkesedés és igyekezet ma-

radjon meg mindvégig az itt töltött évek alatt. Erre minden ok megvan, hiszen az elmúlt időszakban az új paksi
blokkok építése ügyében történtek a mostani belépők
számára is egy hosszú távú, tervezhető jövőt vetítenek
előre. Az új blokkok üzemeltetése során várhatóan a most
köszöntött munkatársakra is fontos feladatok várnak, hiszen e blokkok esetén is szükség lesz mindarra a tudásra
és tapasztalatra, amivel az atomerőmű munkavállalói rendelkeznek.
Mindezekhez kívánt igazgató úr eredményes és jó
munkát.
Az emlékérmek átadását követően a szakszervezetek
képviseletében Bocsor István, a PADOSZ elnökhelyettese köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a három
szakszervezet taglétszáma a teljes munkavállalói létszám
csaknem 60%-át teszi ki. A választási lehetőség adott, a
szakszervezetek számítanak az új belépők csatlakozására, mely fontos a munkavállalói érdekképviselet további
erősödése szempontjából. A szakszervezetek nevében
sok sikert és eredményes munkavégzést kívánt a jelenlévőknek.
Bognár Péter az MVM csoportszintű gyakornoki programjának keretében az atomerőműnél munkát végző
gyakornokokat is köszöntette, s a társaság cégvezetése
Emléklap átadásával köszönte meg az eddig elvégzett
munkát. 
Krausz Attila

Új belépő kollégáink:
A vezérigazgató közvetlen szerveze
tében: Kovács
Edit utaztatási előadó. Az Üzemviteli Igazgatóságon:
Menyhei Dávid szilárd radioaktívhulladék-kezelő.
A Műszaki Igazgatóságon: Éberling János projektfelelős, Mihályi Zsolt projektfelelős, Puch Anikó változáskezelési szakértő, Wittmann Zoltán projektfelelős.
A Biztonsági Igazgatóságon: Kapás Péter sugárvédelmi mérnök, Kiss Tamás tűzvédelmi mérnök, Schafler
Viktor polgárvédelmi technikus, Szalai Szabolcs anyagvizsgáló mérnök. A Karbantartási Igazgatóságon: Fall
József rendszermérnök, Góczán Zoltán karbantartási
főkoordinátor, Pálszabóné Székely Beáta karbantartási
műszaki ellenőr, Priger Péter technológus mérnök, Tóth
Levente műszerész. A Gazdasági Igazgatóságon: Dr.
Adorján Csilla szerződéskötő I., Erős Tibor szerződéskötő I., Illés Balázs cikktörzskezelő, Jakab-Györki Ilona
gazdasági elemző, Matviján Vlagyimirovna Szabina
szerződéskötő I., Nagy Flóra szerződéskötő I., Szabó Judit irattáros. A Humán Igazgatóságon: Ódor Csilla humánpolitikai ügyintéző, Páskuly Bianka humánpolitikai
előadó II.
A gyakornoki programban részt vevő kollégák:
Böcz Fruzsina (GIG LOGFO BSZO), Szabó Zsófia (GIG
GKFO PSZO). Mentorok: Stier Istvánné és Wágner Péter.
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A humánbiztonságról
– Miért és kiknek indította ezt a programot az AH?
– Az AH tájékoztató anyagában szerepelt, hogy Magyarország az Európai Unió
Tanácsa soros elnöki tisztségének (2011
első féléve) betöltése kapcsán indították ezt
a tevékenységet, felkészítve a hazai állami
szférát a biztonságtudatos feladatellátásra.
Nemzetbiztonsági szempontból veszélyeztetett államigazgatási szervezeteknél és stratégiai szempontból releváns cégeknél folytatja aktuálisan az AH ezt a tudatosságnövelő
programot. A hivatal a különböző intézmények dolgozói munkakörének felelősebb ellátásához és biztonsági potenciáljuk növeléséhez szeretne hozzájárulni.
– Mi került az előadások fókuszába?
– Az előadáson elhangzott az AH tevékenységének törvényi háttere, a lehetséges
információszerző személyi kör és jellemző
hírigények hazánk irányában. Kitértek a
kapcsolatépítés („behálózás”) folyamatára
és olyan jelekre, amelyek gyanúra adhatnak okot. Gyakorlati példákat bemutatva
ismertették a lehetséges veszélyeket és bevett módszereket adatlopások, informatikai
incidensek kapcsán. Felhívták a figyelmet
arra, hogy sok esetben a figyelmetlen felhasználó „saját maga jelenti fel önmagát”,
korlátlanul megosztva információt személyéről, körülményeiről. Ha csak azt vesszük
alapul, hogy megosztjuk tartózkodási helyünket, pl. nyaralni megyünk és erről töltünk fel információt, egyben arról is informálunk ezzel, hogy üres a lakásunk.
Az előadások végén tájékoztató anyagokat vehettek át az érdeklődők, például a
külföldi utazásokkal kapcsolatban, amelyek
segíthetik a biztonságtudatos magatartásformák kialakítását, és a felkészülést ezekre
az utakra.
– Milyen gyakorlati tanácsokkal látnád el
munkavállalóinkat?
– Az első a belső szabályozóink megismerése és az annak megfelelő magatartás
tanúsítása. Az információbiztonság kiemelten fontos terület, így a tudomásunkra jutott
vállalati adatokat őrizzük meg. Az ajándékba
kapott számítástechnikai eszközöket (pendrive) csak gondos ellenőrzés után csatlakoztassunk a számítógéphez. A hordozható
eszközeink (mobiltelefon, tablet) legyenek
szoftveresen védettek, külföldre utazásnál
csak a munkavégzéshez szükséges adatokat
vigyük magunkkal ezeken az eszközökön és
ne hagyjuk őrizetlenül.
A közösségi hálózatokat nagyon körültekintően, a felkínált biztonsági funkciók
teljes körű beállítása után használjuk, és
lehetőség szerint személyes adataink szűkebb körét osszuk meg. A munkahellyel, beosztásunkkal, konkrét munkavégzésünkkel,
kollégáinkkal kapcsolatos információk feltüntetését kerüljük.
Természetesen hosszan lehetne példákat sorolni, de a legfontosabb tanács, hogy
legyünk biztonságtudatosak munkavégzés
során és azon kívüli tevékenységünk során,
védve munkahelyünket és magunkat is.


Laszlóczki Ivetta

Fiataljaink
Bemutatjuk
Bunkóczi Roland csoportvezetőt
Dunaújvárosban született 1983-ban. Édesanyja vállalkozóként otthon könyvelőirodát vezet immár 25 éve.
Édesapja több mint három évtizeden keresztül az erőműben dolgozott, jelenleg aktív nyugdíjas éveit tölti
otthon. Nővére a Mezőföldvíz Kft.-nél dolgozik kontroller beosztásban.
Roland középiskolai tanulmányait az ESZI-ben végezte, itt érettségizett és itt szerzett fémipari minőségbiztosító és számítástechnikai technikus szakmai végzettséget. A műszaki tanulmányok után a gazdasági terület felé vette az irányt, és
2008-ban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán okleveles
közgazdászként diplomázott.
A Paksi Atomerőműbe 2003-ban került, a GMO-n kezdett el dolgozni, és zömmel nyomáspróbatervek készítésében vett részt. A munkája során átfogó ismeretet szerzett az erőművi gépészeti technológiai rendszerek működéséről és az erőműben betöltött funkciójukról. Napi szinten megfordult mind a szekunder, mind
a primer körben a nyomáspróbák helyszíni felméréseivel kapcsolatban. Ez idő
alatt igyekezett elméleti ismereteit is elmélyíteni az erőműről, ezért 2004-ben beiratkozott turbinagépész tanfolyamra, amit sikeresen be is fejezett.
Jelenlegi munkahelyére, a Közgazdasági Osztályra belső pályázat útján, 2007.
év nyarán nyert felvételt. Bármely szervezetnél is végezte feladatait, mindig törekedett arra, hogy hozzájáruljon az erőmű sikeres jövőbeni működéséhez. Valószínűleg ennek is köszönhetően munkahelyi vezetői munkája elismeréseként
2010-ben Igazgatósági Nívódíjban részesítették.
Roland jelenleg a Közgazdasági Osztály Beruházás Kontrolling Csoportjában,
csoportvezető beosztásban dolgozik. A csoport munkavállalóinak feladatai sokrétűek, hiszen vannak ciklikusan ismétlődő, valamint egyedi, vezetői igény szerinti munkák. Az előbbiben a beruházásokkal kapcsolatos klasszikus kontrollingtevékenységet látják el, miszerint megtervezik a műszaki kollegák igényei alapján a
fejlesztési tevékenységekhez köthető költségek számviteli és pénzügyi szempontok szerinti felmerülését, elszámolását, majd nyomon követik a beruházási projektek megvalósulását és prognosztizálják ezek hatásait az erőmű gazdálkodására. Végül e hatásokról jelentések formájában beszámolnak az erőmű vezetése,
valamint a tulajdonos MVM számára, s amennyiben a gazdálkodás beruházásokkal kapcsolatos tényértékei eltérnek a tervben meghatározottaktól, úgy javaslatokat és intézkedési terveket fogalmaznak meg a negatív hatások kivédésének
elősegítése érdekében.
A csoport másik fő tevékenysége a vezetők egyedi igényei szerinti, főleg nagy
értékű fejlesztésekkel, akvizíciókkal és zöldmezős beruházásokkal kapcsolatos döntés-előkészítő dokumentumokhoz tartozó háttérszámítások elkészítése.
Többnyire ezek gazdaságossági megalapozások, számítások, vállalatértékelések,
értékelemzői munkákhoz kapcsolódó nagyobb lélegzetvételű komplex kalkulációk, de a csoport feladatai közé tartozik az üzemidő-hosszabbítás kapcsán végrehajtott beruházási tevékenység gazdasági hatásainak pénzügyi modellezése, az
erőmű likviditására és a fenntartható stabil gazdálkodására tekintettel. Új elemként jelent meg a csoport életében a nemrégen hatályba lépett és beruházásokra
vonatkozó csoportszintű szabályzatban meghatározott tevékenységek adminisztratív támogatása, adatkezelési és adatszolgáltatási feladatai.
Jövőbeni feladataik közül kiemelt fontosságot élvez a Paksi Atomerőmű számviteli eszközstruktúrájának újragondolása és új felépítésének kialakítása a műszaki kollegák segítségével, a hatékonyabb vállalati gazdálkodás elősegítése érdekében.
Roland számára fontos a szakmai fejlődés, a folyamatos önképzés. Jelenleg a
mérlegképes könyvelői tanfolyamot végzi Szekszárdon, reményei szerint március
végére sikeresen befejezi ezt a képzést is.
A jövőbeni tervei között szerepel idegen nyelv tanulása. Bár a világban mindenhol jól elboldogult angolul, nyelvvizsgája még nincs ebből a nyelvből, így
következő célként a nyelvvizsga megszerzését tűzte ki magának. Ezt követően
szeretné meglévő középfokú német nyelvvizsgáját gazdasági szaknyelvvizsgával
kiegészíteni, s ha még marad lendület, akkor szóba jöhet egy harmadik, új nyelv
megtanulása is.
Szabadidejében, ha teheti, sokat utazik, igyekszik minden évben többször eljutni külföldi országokba. Számára mindig kihívás egy új város, térség felfedezése,
főleg ha az idegen anyanyelvű. Ha nem külföldre utazik, akkor nagyrészt a Balaton az úticél. Hobbija a krosszmotorozás, a futás, szívesen járja a természetet és
aktívan érdeklődik a vitorlázás iránt is.
Krausz Attila

fotó: Bunkóczi

Az MVM Csoport
biztonsági szabályzata (CsSz-13), illetve annak két
folyamatutasítása adta meg az új
humánbiztonsági
terület kialakításának és szabályozásának (FIB204) az
alapját. Dr. Guba László humánbiztonsági főszakértőt – aki 2012 óta dolgozik
a Paksi Atomerőmű Biztonsági Igazgatóságán – a humánbiztonság lényegéről,
céljáról és azzal kapcsolatos oktatásokról kérdeztük.
– Mit jelent a humánbiztonság?
– A humánbiztonság a vállalati biztonság egyik eleme. Elsődleges célja a szervezet
gazdasági érdekeinek a védelme. A vállalati
biztonságot kezdetben az üzembiztonság, a
fizikai biztonság, informatikai biztonság jelentette, de egyre nagyobb szerepet kell tulajdonítani a humánbiztonságnak is, hiszen
„leggyengébb láncszem” az ember. Tehát a
humánbiztonság „az erőforrások, eszközök,
vagyon, jó hírnév sérelmére – a társasággal
munkaviszonyban álló vagy a társaságnál
bármely szerződés alapján tevékenységet
folytató vagy külső személyek részéről – elkövethető szándékos vagy gondatlan humántámadások elleni védettség”.
– Mi a humánbiztonsági tevékenység
célja?
– A humánbiztonságnak arra kell törekednie, hogy megelőzze, felderítse és megszüntesse mindazon szándékos vagy gondatlan dolgozói magatartásokat, illetve a
dolgozók személyes körülményeikben rejlő,
befolyásolás vagy zsarolás jellegű támadásokat lehetővé tevő kockázatokat, amelyek
a szervezetnek anyagi vagy erkölcsi károkat
okozhatnak.
Másik célja, hogy növelje a munkavállalók biztonságtudatos magatartását úgy,
hogy jelzi a személyes körülményeikben
felmerült biztonsági kockázatokat, azokat
értékeli, így a dolgozók ellen irányuló befolyásoló törekvésekkel és támadásokkal
szemben is védelmet nyújt. Tehát szorosan
kötődik a biztonsági kultúrához.
Nyomatékosan kiemelendő a prevenciós
szándék és a tájékoztatás, felkészítés, oktatás. Ebből is látszik, hogy nem a szankcionálásra helyeződik a fő hangsúly.
– Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH)
Awareness-program keretén belül 2 alkalommal tartottak előadást az atomerőműben.
Mit takar az Awareness-program?
– „Házon belül” a tavalyi év második
felében megtartott humánbiztonsági tájékoztató előadásokon túl tovább szerettünk
volna bővíteni ezen a területen az ismeretanyagot, konkrét hazai és nemzetközi példákkal. Úgy gondoltuk, hogy ezen a területen szakértelemmel bíró nemzetbiztonsági
szervet hívjuk meg előadások megtartására.
Az awareness szó jelentése elővigyázatosság,
tudatosság, vagyis biztonsági tudatosságot
fókuszba helyező tevékenységet jelent. Ezek
az előadások tehát a biztonságtudatosság
fejlesztése céljából kerültek megrendezésre.
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Régi motorosok

Szakmák az atomerőműben

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

– Született paksi gyerekként az atomerőművel kapcsolatos első élményeid neked is – akárcsak több más kollégának –
a hideg vizes csatornához mint „szabad
strandhoz” kötődnek.
– Igen. Akkoriban errefelé volt szőlőnk, s a nyári munkák során gyakran
jártunk át a húgommal úszni egyet az
akkor már elkészült csatornához. Persze ennek az az igazi jelentősége, hogy
már gyerekfejjel tudatosult bennem,
hogy itt atomerőmű épül, s a továbbtanuláskor olyan szakmát választottam, amiről úgy véltem, szükség lesz
rá ebben a nagy üzemben. Így lettem
finommechanikai műszerész tanuló a
szekszárdi Rózsa Ferenc Szakközépiskolában.
– Egyenes volt-e az utad atomerőműbe?
– A szakmát a Paksi Konzervgyárban kezdtem, karbantartó műszerészként, s két év múlva kerülhettem az akkori Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
– Mi volt ekkor a feladatod? Hogyan
emlékszel vissza ezekre a kezdeti időkre?
– Vezérléstechnikai területre vettek
fel. Ekkor még nem állt az Eü. épület,
nem voltak műhelyeink. A tartózkodási helyünk a mostani F2-es portán, az
I. számú orvosi rendelőben vagy éppen
egy lakótelepi lakásban volt. Az elméleti
képzéseket követően, illetve azzal párhuzamosan az orosz típustervek magyarítását végeztük, az üzembe helyezési,
majd az üzemviteli terveket készítettük
el. A korszakos feladat természetesen a
négy blokk üzembe helyezése volt. Ennek az időszaknak a jellegét, feszítettségét valamelyest a mostani visszaindulásokéhoz tudnám hasonlítani, persze az
előbbi évekig tartott. Addig dolgoztunk,
amíg az adott munka el nem készült,
nem volt megállás, a határidőket tartani kellett. Ennek ellenére rendkívül
szép időszakként emlékszem minderre:
fiatalok voltunk, a munkahelyi közösségek rendkívüli módon összetartottak
– nemcsak a munka terén, hanem a
szabadidőt is együtt szerveztük és töltöttük. Például szinte minden nap tartottunk valamilyen tömegsport-programot. Ezenkívül még társadalmi
munkára is futotta az erőnkből és a lelkesedésünkből. Domboriban például,
az üdülő helyén mi irtottuk ki a bozótot,
csak a nagy fákat hagytuk meg. Abból a
szempontból is meghatározó számomra
ez az időszak, hogy nagyon sok szakmai
segítséget kaptam: a legtöbbet Gál Tamástól és Hegedűs Zsigmondtól tanultam. Nagyon jó csapatban dolgoztam,
mindenben számíthattunk egymásra.

Szakmailag az is hallatlan előnyt jelentett egy mai pályakezdő lehetőségeihez
képest, hogy amikor még csak a vasbeton szerkezetek álltak, az erőmű legeldugottabb részeit is átláthattuk, jól
megismerhettük.
– Később csoportvezetővé neveztek
ki. Mi volt legemlékezetesebb munkád?
– A 2. blokkon 2001 júliusában bekövetkezett kábeltűz utáni hibafeltárás
és a helyreállítás. Ez három hét feszített munkát jelentett, amelyben irányítói feladatok hárultak rám. Rendkívül
hasznosnak bizonyultak a korábbiakban megszerzett specifikus szakmai és
helyismeretek. A körülményeket nehezítette, hogy ebben az időszakban művezetői helyettesítési feladatokat is el
kellett látnom.
– Elismerték-e a munkádat?
– Igen, már a pályám kezdetén Kiváló ifjú szakmunkás lettem, 2000-ben
pedig Céggyűrűt kaptam.
– Hogyan jött az érdekképviseleti
munka?
– A szakmai munka mellett mindig
is végeztem érdekképviseleti tevékenységet, szakszervezeti bizalmi, majd főbizalmi voltam. Azonban a kétféle munka
egyre nagyobb megterhelést jelentett, s
2003-ban a kollégák és a PADOSZ vezetésének kapacitálására elvállaltam az
elnökhelyettesi funkciót. A döntés nem
volt könnyű, ebben is kikértem azoknak
a tanácsát, akiktől korábban a legnagyobb szakmai segítséget kaptam. Utólag teljes meggyőződéssel mondhatom:
nem bántam meg ezt a döntést. Hasonló
elkötelezettséggel és lendülettel igyekszem most is dolgozni, mint egykor a
szakmában. Erre a Szigeti József és Kiss
Mihály által teremtett normáknak való
megfelelés is ösztökél. Újabban a munkám az Üzemi Tanács elnöki feladataival is kiegészült.
– Mivel töltöd a szabadidődet?
– Három felnőtt gyermekünk van és
egy unokánk, illetve két unoka érkezését várjuk még idén. Mindez nagyban
meghatározza a szabadidő eltöltését.
Persze az örök szerelem, a Duna, a vízitúrázás továbbra is megmaradt. A LaDIK Egyesületben is aktív szerepet vállalok.
– Hogyan összegeznéd pályafutásodat?
– Egész eddigi életemben örömet
jelentett a közös munka. Sok bizalmat és segítséget kaptam. Ezt a segítő
hozzáállást igyekeztem és igyekszem
én is gyakorolni mások felé. Ez tesz
boldoggá.
Prancz Zoltán

Az ÜFFO Automatika Osztályán a villamos főberendezések művezetői egységből Szűcs Norbert művezetővel
beszélgettünk.
fotó: Bodajki Ákos

Weisz Mátyás szakmai pályafutása két okból is különlegesnek mondható. Egyrészt azért, mert mint „régi
motoros”, közvetlen átélője, sőt alakítója volt az atomerőmű hőskorának, létesítési, üzembe helyezési időszakának. Másrészt azért, mert pályája a műszaki területtől az érdekképviseleti munkáig ível.

Szűcs Norbert az általános iskolát követően az ESZI-ben tanult tovább, villamosenergia-ipari technikusként 1998-ban
végzett. Az iskola befejezése után 1998. június 23-án került
az erőműbe, az akkori villamos laboratórium 3-4. blokk
technológiai vezérlések csoportjához. Ekkor az erőművi technológiát kiszolgáló villamos berendezések vezérlő- és automatikaköreinek karbantartása, hibaelhárítása volt
a feladata. 2000-ben átkerült a technológiás csoportból a mérés és készülék csoportba
(jelenleg is ennek utódszervezeténél dolgozik), ahol villamos védelmi készülékekkel és
villamos méréstechnikával foglalkozik. Az évek során persze szükséges volt a folyamatos továbbképzés, így a szokásos tanfolyamok mellett 2005-ben a BMF Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karán villamosmérnök diplomát, majd 2009-ben a BME TTK NTI-ben
reaktortechnikai szakmérnök diplomát szerzett. 2004-ben kinevezték a mérés és készülék csoport csoportvezetőjévé, 2006-ban pedig a villamos főberendezések művezetői
egység művezetőjévé. Fő feladata a villamos mérések csoportból és a blokki főberendezések csoportból álló művezetői egység munkájának a koordinálása.
A villamos mérések csoport feladatai közé tartozik az erőműben található elektronikus és digitális védelmi készülékek karbantartása, programozása, hibaelhárítása; mérőváltók vizsgálatai, mérőváltó körök mérései, egyedi villamos mérések telepítése, a mért
eredmények kiértékelése.
A blokki főberendezések csoport a generátor, a generátor-segédüzem és a fő- és
háziüzemi transzformátorok, illetve a tartaléktranszformátorok szekunder karbantartásával, hibaelhárításával foglalkozik.
Norbert elmondta, az elmúlt több mint tíz évben sok érdekes munkában vett részt.
Ide sorolható a 400/120 kV-os alállomás bővítése, ennek kapcsán az új gyűjtősínvédelem üzembe helyezése, a 400 kV-os mezők szekunder és védelmi rekonstrukciója, majd
a gépvezetékek szekunder és védelmi rekonstrukciója, a generátorvédelmi rekonstrukció, a generátorgerjesztés szabályzóinak cseréje, a tartaléktranszformátorok szekunder
és védelmi rekonstrukciója, a főtranszformátor-cserék, a 6 kV-os elosztók szekunder és
védelmi rekonstrukciója. Szűcs Norbert 2009-ben kiváló karbantartói díjban részesült.
Szabadidejében rendszeresen jár túrázni, kerékpározni és horgászni. „Tanulgatom a
borászat, szőlészet rejtelmeit. A szőlő és a gyümölcsös egész évre biztosítja a szabadidő
aktív eltöltésének lehetőségét”– tette hozzá. KV

Egy megtalált folyóirat
Az Országos Széchényi Könyvtár katalógustermében, a folyóiratcikkek betűrendes
katalóguscéduláit böngészve, az egyik cédulán ezt olvastam: Az atomenergia hasznosításának eredményei a világ nagy államaiban.
Atom.1956. 5. sz. 87–99. l. Igencsak felvillanyozódva siettem a folyóiratok katalógusaihoz,
ahol rövid keresgélés után megtaláltam az
Atom című folyóiratra vonatkozó adatokat.
A jelzetszám alapján kitöltöttem a kérőlapot és
izgatottan adtam át a hírlapolvasó ügyeletesének, aki sajnálkozva közölte: ez az anyag külső
raktárban van, csak egy hét múlva tudják behozni, kérem-e? Természetesen kértem, és egy hétig az foglalkoztatott, ki adhatta ki ezt a lapot? Aztán egy hét múlva megtudtam.
A Társadalmi és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TTIT) Központi
Fizikai és Kémiai Szakosztályának a közlönye az Atom című kiadvány. A közlönynek 1954-1956 között sajnos csak hat száma jelent meg, viszont forrásértékű cikkeket közöl abból az izgalmas korból, amelyben megvalósul az első
genfi konferencia és cikkek sora jelzi, hazánkban is jelen van az atomenergia
iránti tudományos érdeklődés. A sok érdekes cikk és tanulmány közül teljes
terjedelemben az erőmű portálrendszerén most Jánossy Lajos akadémikusnak
a genfi értekezletről írt beszámolóját közöljük, amely érdekes hangulatot fest
a világ tudósainak nagy seregszemléjéről.
-Beregnyei(Teljes terjedelemben elérhető a portálrendszeren a Kommunikáció/Atomerőmű
újság/Atomerőmű újság bővebb cikkei c. könyvtár alatt)
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Megújult a Környezetellenőrző Laboratórium

fotók: Bodajki Ákos

A Környezetvédelmi Osztály nukleáris környezetvédelmi üzeméhez tartozó Környezetellenőrző Laboratórium építészeti és műszaki felújításáról Manga
László laboratóriumvezető adott tájékoztatást a lap
olvasóinak.
– Milyen okok igényelték a laboratórium felújítását?
– Pakson a Kurcsatov utca 1/D. szám alatt található a Környezetellenőrző Laboratórium, amely már az
atomerőművi blokkok üzembe helyezését megelőzően
megépült, és azóta látja el az erőmű nukleáris környezetellenőrzési feladatait. Az épület megépítése óta eltelt
idő, szükségessé tette az épület építészeti és műszaki
megújítását. Legelőször 2007-ben készítettem el a laboratórium fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó átfogó
tervet. A részletes műszaki terv 2011-ben készült el, ami
elsőként az épület beázásának megszüntetését, villamos
hálózatának és vegyi fülkéinek a rekonstrukcióját tartalmazta. A Szolgáltatási Főosztály szakembereivel folytatott egyeztetések során célszerűségi okok miatt a felújítás
kibővült, és egy átfogóbb műszaki átalakítás keretében
már a legkorszerűbb munka-, tűzvédelmi és őrzésvédelmi elvárásokat is kielégítő kiviteli terv készülhetett el.

– Mennyire változott meg a laboratórium élete a felújítási munkák idejére?
– A felújítási munkák 2013 nyarán indultak el.
A konkrét munkálatok megkezdése előtt komoly átgondolást igényelt a laboratóriumi feladatok átszervezése.
Feladatainkat változatlan vizsgálati program szerint
zökkenőmentesen és szakszerűen kellett ebben az időszakban is ellátni. Mindez a megváltozott munkakörnyezetben számos többletfeladatot jelentett a laboratórium
személyzetének, hiszen az atomerőmű 30 km sugarú környezetében üzemeltetett sugárvédelmi környezetellenőrző monitoringhálózat mérési adatainak feldolgozása
mellett számos környezeti minta (kb. 4000 minta/év) ös�szetett laboratóriumi vizsgálatát (kb. 10 000 vizsgálat/év)
is elvégezzük. Leginkább a mintafeldolgozás rendjét kellett a megváltozott munkakörülményekhez úgy igazítani,
hogy a szakmai elvárások mellett a hatékony munkavégzés is biztosított legyen. Erre az időre a garázshelyiséget
szintén igénybe vettük mintafeldolgozás céljából, ami a
közművek provizorikus engedélyeztetését és kiépítését
igényelte. Emellett többször át kellett pakolni eszközöket, berendezéseket és bútorokat a felújítási munkáknak
megfelelően. Igény esetén a
normál munkaidőn kívül is
dolgoztunk, mivel a víz- és
áramkimaradás miatt elveszett időt másként nem
tudtuk pótolni.
– Milyen átalakítások
történtek?
– Megújult a laboratórium villamos, víz- és csatornahálózata. A korábbi

beázások megszüntetése és az
energiahatékony üzemeltetés
érdekében teljes körű szigetelést, valamint korszerű nyílászárókat kapott az épület. Fokozott figyelmet szenteltünk a
passzív és aktív őrzésvédelem
továbbfejlesztésére csakúgy,
mint az egyes munkahelyek
ergonomikus, érintésvédelmi,
munka- és tűzvédelmi elvárásokat is maximálisan kielégítő biztonságos kialakítására. Korszerű légtechnikai
eszközök biztosítják a helyiségek intenzív szellőztetését,
emellett a mintafeldolgozásra használt munkafelületek
vegyszer- és kontaminációgátló tulajdonsággal rendelkeznek.
– Hogyan összegeznéd az elmúlt hónapok felújítási
munkáit, eredményeit?
– A laboratórium több mint 30 évvel ezelőtti indulását, eddigi fennállását jellemző műszaki és építészeti állapotokat, meghibásodási forrásokat felszámoltuk. A beépített eszközök mellett a laboratóriumi bútorzat cseréjét
is végrehajtottuk, ezáltal immár modern és esztétikus
környezetben végezhetjük munkánkat. 2013 végén befejeződött munkálatok révén a megújult környezet számos
előnyét egyaránt élvezhetik – a laboratórium személyzetén túl – a hozzánk érkező szakmai gyakorlatos diákok és
a hatóság képviselői is. Mindannyiunkat örömmel tölt el,
hogy a korszerűsítés az elmúlt évek kibővült mérési programjából a mai kor szakmai, munkavállalói elvárásaiból
eredő igények teljes körű figyelembevételével, azok biztosítása mellett valósulhatott meg. Köszönet érte minden
közreműködő kollégának.BR

Generációk

Mérges Miklós és ifj. Mérges Miklós
Rovatunkban olyan két munkatársat mutatunk be, akiknél jelentőséggel bír az 50-es szám. Bemutatásuk során
kifejtjük, hogy mit is takar ez a bűvös 50-es szám. A páros
idősebbik tagja az édesapa, közel 20 éve vonult nyugdíjba az atomerőműből, míg fia közel 30 éve az atomerőműben dolgozik.
Az édesapa Tengelicen született 1940. január 11-én. Általános iskolai éveit szülőhelyén, míg középiskolai tanulmányait a bonyhádi gimnáziumban végezte. 1958-ban sikeres
felvételi vizsgát követően felvételt nyert a Gödöllői Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészmérnöki karára. Az egyetemi éveire szívesen emlékszik vissza, tanulmányai és a sport révén bejárta az országot, a paksi régióhoz
fűződő vonzalma napjainkig megmaradt. Számára az egyik
legfontosabb dolog az életben, az emberek tisztelete és
szeretete. Ennél csupán a felesége, közte és a családja között meglévő szeretet fontosabb, ami beszélgetésünk során is kézzelfogható volt. Egymásról mindig szeretettel és
megbecsüléssel beszélnek, köszönhető mindez annak a
gyerekkori barátságnak, ami később szerelemmé vált. Párja életének minden szakaszában támogatta, kezdve, amikor
friss diplomával a kezében a kalocsai állami gazdaságban
munkába állt mint gyakornok, majd később is, amikor több
mezőgazdasági vállalatnál dolgozott, már mint gépesítési ágazatvezető. 1984. augusztus 1-jével került a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz, a Turbinaosztályra. Beilleszkedését
nagyban elősegítette, hogy akkoriban számos olyan munkatársa került az atomerőműhöz, akikkel korábban más
munkahelyen már együtt dolgozott. Munkájukat az egymás iránti kölcsönös tisztelet, becsület, a szakmájuk iránti
alázat és a precizitás jellemezte. Egymást kölcsönösen segí-

tették, összetartottak munkaidőben csakúgy, mint
szabadidejükben, amikor
közös főzéseket tartottak.
Munkája során érdekes volt
megtapasztalni, hogy mindaz a sok gépészeti ismeret, amit
először az agrártudomány területéhez kapcsolódva megtanult, mennyire jól alkalmazható az atomerőműben is.
Nagyon megszerette atomerőművi munkahelyét, melyről
szívesen beszélt családjának is. Talán nem véletlen, hogy 1
évvel később fia is az atomerőműhöz került, amellett, hogy
a felesége is sok évet ledolgozott a vegyészeten. 1994. december végén abban a tudatban vonulhatott nyugdíjba,
hogy egy olyan generációváltás részese, amikor az általa
megszerzett tudást a fiatalokra örökítheti.
Ifj. Mérges Miklós 1965. április 13-án Szekszárdon született. Kisgyermekkorát Gyapán kezdte, majd szüleivel átköltöztek Kajdacsra, onnan pedig Bölcskére. Az általános
iskoláját Bölcskén végezte, onnan a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumba került. 1983. évi sikeres érettségi után
viszont inkább egy szakma alapos megismerése vonzotta,
ezért erősáramú berendezésszerelőnek tanult. A szakmai
gyakorlati foglakozások a Vertesz vállalatnál zajlottak,
amin keresztül az atomerőművel is kapcsolatba került.
Azonnal az érdeklődése középpontjába került az atomerőművi kivitelezési, üzemeltetési munkák, a technológia minél alaposabb megismerése, így még diákként felvételre
jelentkezett az erőműhöz. A szakképzettség megszerzése
után 1985. június végén azonnal felvételt nyert a villamos
laboratórium technológiai művezető egységhez. Műszerész szakismereteit villamos ipari technikusi és elektrikusi

képzettség megszerzésével bővítette. 2007 őszén műszaki
ellenőri képzés sikeres elvégzésével munkája még szerteágazóbb lett, hiszen teljes folyamatában láthat számos kivitelezést, fejlesztést, kezdve a kiviteli terv indításától, folytatva a tervzsűrivel és a kivitelezés egyes szakaszaival, egészen
a sikeres üzembe helyezésig bezárólag. Azt, hogy erőműben dolgozhat, mindig is presztízsnek tartotta.
Édesapja mind mai napig aktívan követi az erőműben
zajló eseményeket, beszélgetéseik során a régi idők családias hangulatát kicsit hiányolják az erőműmű jelen korából.
De bizakodva tekintenek a jövőbe, már csak azért is, hiszen
családjukban mostanság minden az 50-es szám körül forog.
Édesapja tavaly 50 éves aranydiplomát vehetett át, jövő évben 50 éves lesz a család fiúgyermeke, míg a szülők az 50
éves házassági évfordulójukat ünnepelhetik, amelyekhez
ezúton is gratulálok és nagyon jó egészséget kívánok.

BR
A TelePaks Kistérségi Televízió műsorában új sorozat
indult Életük része – Generációk a Paksi Atomerőműben címmel. 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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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 alapítvány ösztöndíjak odaítélésével ismeri el a
kiváló tanulmányi munkát, pályázni az első évtől a
PhD-szintig folyamatosan lehet.
Eddigi tanulmányairól, jövőbeni céljairól az ösztöndíjban és kiegészítő PhD-ösztöndíjban részesült
Rovni István reaktorfizikust kérdeztük.
„Már gyermekkoromtól kezdve élt bennem a vágy,
hogy minél jobban megismerjem a világot és annak
működését, de a Pannonhalmi Benczés Gimnázium és
Diákotthonban eltöltött négy év alatt szerettem meg
igazán a fizikát. Kifejezetten inspiráló volt számomra,
hogy Jedlik Ányos OSB is bencés diák volt – később
pedig bencés szerzetes –, illetve hogy láthattam az általa készített eszközöket, optikai rácsokat, amelyeket
tanárom, Antal atya rendszeresen behozott a fizikaórákra. A második évben, a matematika-fizika fakultációt választottam, ami megerősített abban, hogy
fizikus, villamosmérnök vagy közlekedésmérnök szakon tanuljak tovább. A gimnáziumban megszerzett jó
alapoknak köszönhetően felvettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnök-fizikus szakára. A harmadik évben a nukleáris technika
szakirányt választottam, ahol minden laborgyakorlat
nagy élmény volt számomra. A Tanreaktorban végzett
kísérletek során mindig ezernyi kérdésem volt. A fizika mellett a másik nagy szenvedélyem a tanítás. Már
a diplomám megszerzése előtt éltem a lehetőséggel,
amikor kísérleti magfizika-gyakorlatot lehetett vezet-

ni. Később, a doktori képzésben az elvártnál többet is
tanítottam volna, de a sok teendő miatt sajnos nem
volt rá lehetőségem.
Diplomamunkám témája az atomerőművi kiégett
fűtőelemekből származó aktinoidák spallációs forrás körüli közvetlen transzmutációs lehetőségeinek
a vizsgálata volt, amelyben az ilyen módon történő
hulladékátalakítási, -kezelési stratégiák hatékonyságát
vizsgáltam. Eredményeimből fél évvel később konferenciacikk lett, melyet Pittsburghben, a PHYSOR 2010
szakmai konferencián adhattam elő. Közben elindult
Európában az EUROBREED projekt, amely egyike volt
a jövőbeli fúziós reaktorok üzemeltetésére képes fiatal
szakemberek képzésére irányuló gyakornoki programoknak. Hazánk is tagja volt a projektnek, én pedig
éppen végzős hallgató voltam, aki rendelkezett a szükséges képzettségekkel, így részt vehettem ebben a tanulási-kutatási munkában. A projektben nyolcan voltunk gyakornokok (trainee-k) különböző országokból,
az én területem a passzív neutrondiagnosztikai módszerek fejlesztése volt, amely aztán a doktori disszertációm kiindulópontja is lett, kiegészítve a Doktori Iskola színvonalának megfelelő kutatásokkal. 2009-ben
kezdtem el a Doktori Iskolát. Nagy szabadságom volt
a témában. Szeretek kísérletezni, ezért rengeteg besugárzási kísérletet végeztem a BME Tanreaktorán,
emellett kilenc hónapot töltöttem külföldi kutatóintézeteknél, ebből hármat a drezdai neutrongenerátornál. A szimulációs számítások és kísérletek eredményeképpen sikerült új – az ITER (tudományos kísérlet
a fúzió atomerőművi alkalmazhatóságának demonstrálására) Tokamakban található tríciumtenyésztő
modul neutronfluxusának, valamint magának a tríciumtermelésnek a monitorozására szolgáló – módszereket kidolgoznom. A kifejlesztett passzív módsze-

Mikor lehet gyanús egy e-mail?
Amennyiben az alábbi képen lévő e-mailhez hasonló levelünk érkezik, mindenképpen gyanakodjunk. Még abban az
esetben is, ha egy jó ismerősünk szerepel
feladóként.
Esetemben ugyanis pontosan ez történt.
Miért gyanakodtam? Mert a nyelvezete
azonnal szemet szúrt, mintha tört magyarsággal beszélne csak az illető, pedig
az ismerősömről ez nem mondható el.
Ezt a levelet valamilyen robot készítette,
egy fordítógép segítségével.
Mi volt a céljuk az e-maillel? Azt szerették volna elérni, hogy a levélben található linkre kattintsak, amely ki tudja hova
mutat, ki tudja milyen alkalmazást indít
el. A megfelelő óvintézkedések megtéte-

le után kiderült, hogy milyen felületre vitt
az e-mail linkje.
Ismert levelezők bejelentkezési felületét
gyűjtötték egybe, és azt szerették volna
elérni, hogy jelentkezzek be, adjam meg
a felhasználói nevemet és az ahhoz tartozó jelszót. Ebben az esetben tehát az
információszerzés volt az e-mail célja.
Amennyiben rákattintunk egy bizonytalan eredetű linkre, adatlopás helyett
lehet, hogy a számítógépünk megfertőzését kockáztatjuk a hivatkozásra kattintással vagy egy fertőzött csatolmány
megnyitásával. A legújabb káros szoftverek által akár zsarolás áldozatává is
válhatunk, amelyek titkosítják számítógépünket és a titkosítás
Címzett:
Másolatot kap:
feloldását csak pénzfizetés
Tárgy: Kérjük, nézze meg ezt a dokumentumot
ellenében oldják fel. Ha
Szia
egyáltalán feloldják, mert
Kérjük szíves ellenőrizze a dokumentum, amit küldtem a Google dokumentum.
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esetben, mert bűnözőkkel
index.htm>
állunk szemben, akik nem
És lépjen be az e-mail.
arról híresek, hogy betarEz nagyon fontos.
tanák a szavukat.
Üdvözlettel.
SJ

rek előnye egyrészt, hogy
nem befolyásolja az erős
mágneses tér, ellentétben
az aktív módszerekkel.
Másrészt félvezető detektor segítségével közvetetten meghatározható a
trícium mennyisége, ellentétben a folyadékszcintillációs technikával, amely a sokkal időigényesebb kémiai
módszerek alkalmazását teszi szükségessé. A külföldön töltött munkának köszönhetően sok tapasztalatot
sikerült szereznem a nemzetközi tudományos élettel
kapcsolatban is. A doktori védésem pedig még ebben
az évben lesz.
Határozott célom volt, hogy a szakmámban maradjak, ahol kamatoztatni tudom a megtanultakat. Elgondolkodtam, maradjak-e az egyetemen, esetleg menjek
el posztdoktori pozícióba külföldre, de végül rájöttem,
az hogy reaktorfizikusként be tudok kapcsolódni egy
új erőmű építésébe, olyan lehetőség, amely nem sokszor adatik meg egy ember életében.
Jelenleg reaktorfizikusként dolgozom a Paks II-nél.
Sok a feladat, többek közt az új reaktortípusokhoz fejlesztünk új reaktorfizikai kódokat, mert az új reaktortípusok új fűtőelemekkel működnek, ezek finomhangolásához, teljesítményük ideális kihasználásához
új reaktorfizikai, termohidraulikai számításokat kell
kidolgozni. Mindez azt bizonyítja, hogy a jövőben is
szükség lesz nukleáris területen dolgozó szakemberekre, ezért csak buzdítani tudok mindenkit, hogy
bátran jöjjön erre a szakterületre, mert napról napra
rengeteg új szakmai kihívás adódik.”
Az alapítvány működésével kapcsolatos aktuális információkat, a kuratórium döntéseit a www.jnea.hu
honlapon lehet nyomon követni.
Kárpáti Viktor

PAV-os voltam…
A februári számunkban megjelent felhívásra Kékesi Józsefné Edit négy
fényképet küldött, amelyeket szakszerűen ellátott a kép megértéséhez
szükséges információkkal. Kedves Edit! Köszönjük szépen a fotókat, és
egyet közlünk is.
A fénykép 1980 januárjában (február?) készült a Dombori üdülő átadása
előtt. A képen balról jobbra, a guggoló sor: Kókai Istvánné Lidi, Flaisz
Márti, Dömötör Lászlóné Kati. Álló sor: László Józsefné, Hanol Ferencné Eta, Frast Ferencné Eta, Apáti Sándor, Vadai Zsuzsi, Hüffner Ferencné
Marcsi, Mukliné, Kékesi Józsefné Edit. Virgoncok: Keszler Lászlóné Éva és
Gömöri Kriszti. 
BM
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Az ENEF jelentése az atomenergia versenyképességéről
Az Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF) koordinálásával az Európai Bizottság felkérésére készült
egy tanulmány „Az atomenergia versenyképességének szintézise” címmel, szerzője W.D. D’haeseleer, a
Leuven-i Egyetem professzora. A 2013 végén publikált jelentés átfogóan elemzi az irodalomban hozzáférhető atomenergetikai vonatkozású gazdaságossági számításokat. Az adatok szintézisének célja, hogy
koherens alapot szolgáltasson az atomerőművekben
termelt villanyáram áráról szóló vitákban, objektív
irányt mutasson a befektetések döntéshozatali szintjén. Az áttekintéséből született anyag főbb üzenetei:
ՔՔ Az új atomerőmű építés ma nem olcsó és igen tőkeigényes projekt, de hosszú távon versenyképes
lehet. A költségek mérsékléséhez hozzájárulhat
az új építkezések tapasztalatainak hasznosítása,
a szabványosítás, szigorú építési határidők betartása, flotta-effektus, stb.
ՔՔ A meglévő atomerőművek hosszú távú üzemeltetése (LTO) költséghatékony átmeneti megoldás,
amennyiben a nukleáris biztonsági előírásokat
maradéktalanul betartják.
ՔՔ A teljes nukleáris üzemanyag-ciklus költsége
és az externális költségek (beleértve a balesetek
költségeit) alacsonyak.

ՔՔ Az atomerőművek rendszerköltségei kisebbek,
mint a terheléskiegyenlítő fosszilis erőműveké és
sokkal alacsonyabbak, mint a megújulók rendszerbe illesztéséhez szükséges ráfordítások.
A tanulmány adataival számolva egy kétblokkos 3+ generációs új atomerőmű barnamezős (már
meglévő telephelyen megvalósuló) építésének kamat nélküli költsége (jelenértéke) 3910-5083 €/kWh
között van. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy
kétblokkos EPR-1600 erőmű ára 10,6-17,3 mlrd €
+ kamat lenne, ami összhangban van az Egyesült
Királyságban tervezett Hinkley Point C erőmű tervezett 16 mlrd £ (19,2 mlrd €) teljes beruházási
költségével. Egy 2×1200 MW-os erőmű kamat nélküli költsége a jelentés adatai alapján 7,5-12,2 mlrd €
lenne. Egy duplablokkos, barnamezős beruházásban
épülő új erőműben a megtermelt villany teljes élettartam költsége (Levelized Cost of Electricity, LCOE
– az ár, amely biztosítja a beruházás előkészítésétől a
hulladék-elhelyezésen át a leszerelésig terjedő teljes
élettartama alatt felmerülő összes költségének megtérülését) 41-57 €2012/MWh között mozogna 5%-os
kamatot feltételezve (2012-es árakon). Ebből a teljes
üzemanyag-ciklus költsége 6 €2012/MWh, a működtetési és karbantartási költség pedig 10 €2012/MWh
körül lenne.

Amennyiben számolunk a flottahatással (az építő több hasonló típusú reaktorblokk felépítésével
nagy tapasztalatot és rutint szerez), úgy az építési- és áramárak még alacsonyabbak lehetnek. Ezt
megbecsülni nehéz, mivel az adott ország építési
szabványainak és a szabályozó hatóság specifikus
előírásainak költségnövelő hatásai bizonytalanságot
hordoznak magukban. Amennyiben a kétblokkos
barnamezős beruházás egy legalább 5 blokkos flotta
legújabb tagja lenne, akkor a beruházás becsült kamat nélküli költsége 3060-3910 €/kWh között lehet,
ami 7,3-9,4 mlrd € + kamat lenne 2400 MW beépített kapacitás esetén. A termelt villany teljes élettartam költsége 41-48 €2012/MWh között mozogna 5%os kamatlábat feltételezve.
A meglévő atomerőművek hosszú távú üzemeléséhez szükséges beruházások becsült villanyáram
teljes élettartam költsége 21-26 €2012/MWh, ami átszámítva 6,3-7,8 Ft/kWh.
Az atomenergia externális költségeit (balesetek
nélkül) a tanulmány 1-4 €2012/MWh körülire becsüli,
szén-, gáz-, nap- és szélenergiára ezeket 40, 20, 10 és
2 €2012/MWh-ra teszi. A nukleáris balesetek költségnövelő hatását érdekes módon elég csekély mértékűre (0,3-3 €2012/MWh) becsüli a jelentés.
Forrás: http://ec.europa.eu
Szerbin Pável

AZ ENPOL 2000 TÁRSULAT ENERGIAPOLITIKAI PROGRAM-JAVASLATA
„Az építkezés energiapolitikája 2014-től” címmel nemrég publikált tanulmányában a Energiapolitika
2000 civil szervezet elemzi, hogy az eddig
lerakott alapokon hogyan kell folytatni és
kiteljesíteni a magyar nemzeti energiapolitikát.
A dokumentum szerint a világ energetikai
folyamatait az „új világrend” jellemzői: a „szabad
piac”, a politikai és pénzügyi rendszerek instabilitása,
dereguláció, globalizáció határozzák meg. Ebben a világban a megbízható hosszú távú energetikai tervezés, így az energia- és teljesítményigény, a létesítési
és üzemköltségek tervezése igen nehéz, majdnem lehetetlen. A palagáz-forradalom következtében az USA
jelentős versenyelőnyhöz jut. A földgáz esetében például a jelenlegi amerikai árak az európai gázárak egyharmadát teszik ki, ennek megfelelően az elektromos
áram tekintetében is hasonló aránytalanság mutatkozik az árakban. Európában az internet és a megújuló
energia-felhasználás képezi az alapját a harmadik ipari
forradalomnak, amelyben az intelligens villamoshálózatok segítségével zajlik a kollektivizált termelés és
fogyasztás. E grandiózus kísérletnek az Európai Unió
a színtere, ahol a jövő építésének öt programpontja
van: (1) a megújuló energiák felhasználása; (2) a lokális, megosztott energia-termelés megvalósítása; (3) a
villamosenergia-tárolás megoldása a hidrogén-gazdaság megvalósításával és más módszerekkel; (4) az okos
villamos-hálózatok kiépítése, egyfajta energia internet
létrehozása, amelyben mindenki egy-szerre termelő és
fogyasztó (producer+consumer=prosumer); (5) a közlekedés átállítása villamos és üzemanyag-cellás hajtásra. Ennek a „forradalmi kísérletnek” egyelőre nem látszanak az európai élettérre gyakorolt kedvező hatásai.
Hazánkban a rendszerváltás után, de különösen az
Európai Unióhoz való csatlakozás idején a nagyon nyereséges energiaszolgáltatást a nagy nyugat-európai,
részben állami cégek szerezték meg – véli a tanulmány.
Ami állami kézben maradt, mind a mai napig működő-

képes állapotban van, ezzel szemben az erőműpark ját meghatározásának jogához. A V-4-eknek egységes
többsége jelentősen leromlott. Magyarország platformot kell alakítaniuk a palagáz hasznosítása érnem tudja egymaga megváltoztatni az egész dekében és a nukleáris energia-termelés diszkrimináláEurópai Unió energiapolitikáját, de kö- sa ellen, az atomerőművek működtetésében valamint
zép-kelet-európai összefogással lehet mó- építésében.
dosítani azt. Mindehhez szükséges a hazai
„A Társulat támogatja a Magyarország és Oroszorszakmai értelmiség részvétele is az energia- szág között 1966 óta fennálló nukleáris együttműködés
politika alakításában.
meghosszabbítását, a Paksi Atomerőmű bővítéséről
A környezetvédelmi törekvéseket zászlajukra tűző kötött kormányközi megállapodást, a kapcsolódó fizöld szervezetek egyre inkább politikaformáló ténye- nanszírozási megállapodást. A nukleáris alapú villanyzőkké alakultak. Ennek következtében az energiapoli- termelés nem nélkülözhető, mert az energetika legtikán belül túl hangsúlyos lett a megújuló energiákhoz fontosabb alapkövetelményeinek – ellátásbiztonság,
való viszonyulás. A környezetkímélőbbnek tűnő meg- versenyképesség, fenntarthatóság – leginkább az felel
oldások, az ún. megújuló energiák, a hagyományos for- meg” – összegzi véleményét az ENPOL 2000.
rásoknál sokkal drágábbak, tovább növelik a fogyasztói Forrás: http://www.enpol2000.hu/ 
Szerbin Pável
költségeket, újratermelik az alapproblémát,
az egyenlőtlenségeket, miközben a befektetők a kiemelt támogatásokból extraproAz 1985-ben alapított német cég az Atari ST rendszerre írt előfithoz jutnak. Az ésszerűség irányába tett
ször antivírusprogramot. Kezdetben olyan vírusok voltak, ameminimális lépés lenne, ha a megújuló forrályek tönkretették az adathordozót, az adatokat, majd letömösok értékelése is a piacon keresztül történrített könyvtárakkal zsarolták a felhasználókat. Az új vírusok
ne és a költségeik között megjelennének
műterheléssel teszik használhatatlanná a szerverparkot, a „hacazok az általuk okozott pénzügyi terhek is,
kelt” rendszeren keresztül észrevétlen ellopják a titkainkat. Az új
melyeket ma még mások kényszerülnek fevírusok ellen új víruskeresők, vírusirtók kellenek. Már az is kövedezni (externális költségek).
telmény, hogy a víruskereső proaktívan is megállja helyét – felA dokumentum szerint az ellátásbiztonismerje a telepítésekor még meg sem írt vírusokat, ugyanakkor
ság megvalósítása elsősorban politikai gaminimalizálja a téves riasztások számát. Az egyre terjedő mobil
ranciákkal, az ezt alapozó közös energetikai
eszközök új kihívást jelentenek a víruskeresők számára. Bizonyos
befektetésekkel lehetséges, nem mondva le
esetekben funkciókat kell letiltani, hogy a hálózat és a rajta táarról, hogy az Európai Unióban is az enerrolt adatok biztonságban legyenek. A víruskeresőkkel kapcsogiahordozók közös piacát kell erősíteni. A
latban lényeges szempont, ha működésük közben a rendszert
visegrádi országoknak közös fellépése nyominél kisebb terhelésnek teszik ki.
mán az uniós energiapiaci szabályozást úgy
Független szakértők a legkülönbözőbb szempontok alapján
kell demokratizálni, hogy ezek a szabályok
tesztelik és értékelik a víruskeresőket.
csak a tagállamok egyhangú szavazatával
Mit sem ér a legkiválóbb víruskereső, ha nincs telepítve, nincs
léphessenek hatályba, illetve lehetővé kell
frissítve, használata nincs szabályzatokba foglalva.
tenni, hogy a tagországok kimaradjanak a
gyulai
számukra hátrányos belső piaci szabályozásból. Ragaszkodni kell az energiamix sa-
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Új szállítóhajót használ a svéd
hulladékkezelő cég
Az SKB új hajójának neve Sigrid
A hivatalosan INF3 nevet viselő
hajó minősítése lehetővé teszi, hogy
elhasznált üzemanyagot és nagy aktivitású hulladékot szállítson. Első útján
kiégett fűtőelemeket szállított a Ringhals atomerőműből az ország nyugati partján található átmeneti tárolóba
(Clab). A hatvannégy kötegből álló terhet négy konténerben helyezték el – áll
a cég közleményében. Az új hajó a harmincéves Sigyn nevű elődjét váltja fel,
amelyet az SKB vezetője úgy írt le, mint
a szállítórendszer központi elemét. Mivel Svédország nukleáris létesítményei
a tengerpart közelében helyezkednek

ROSATOM
NEWSLETTER
Belorusszia elnöke megfontolja a
dolgokat
Az államfő szerint meg kell vitatni az
atomerőmű-építés során kialakult
helyzetet
„Figyelembe veszem, hogy kölcsönkértünk Oroszországtól nagyjából 10 milliárd dollárt az atomerőmű építésére. Megtaláltuk azt a
partnert, aki felépíti nekünk. Lévén
jó gondnokai az ügynek, figyelembe vesszük a pénzforrásokat, és így
a jó minőséget és a kiváló biztonságot adó legésszerűbb megoldást
fogjuk választani” – nyilatkozta Alexander Lukasenko egy találkozón.
„Ezek lesznek azok a fontos dolgok,
amelyeket elnökként ellenőrzés
alatt kell tartanom” – zárta gondolatait az államfő. Válaszában Szergej Kirijenko megköszönte a nagy
bizalmat. „Érezzük felelősségünk
mértékét, a legbiztonságosabb erőművet kell felépítenünk. Ennek az
ésszerűség határain belül olcsónak
is kell lennie, de ez nem okozhatja a biztonság vagy a hatékonyság
bárminemű sérülését. Rövid időn
belül, a lehetséges legnagyobb számú belorussziai vállalkozó bevonásával épülhet meg az erőmű. Megerősítem elkötelezettségünket, ezt
fogjuk csinálni. Összességében úgy
gondolom, hogy a telephelyi állapotok jók” – összegezte gondolatait
a Roszatom vezetője.
Az 1. blokk 2013 novemberében
megkezdett alapozási munkálatai ütemterv szerint haladnak, a 2.
blokki területen pedig az alapozást
megelőző talajelőkészítést végzik.
Itt várhatóan 2014 első negyed-

el, a közöttük történő szállítás javarészt
a tengeren keresztül történik.
A Sigrid építéséhez 2011-ben fogtak
hozzá a romániai Galatiban, és 2013
őszére készült el. Decemberben érkezett meg Svédországba a következő
útvonalon: egy hónapnyi út a Dunán,
ki a Fekete-tengerre, át a Földközi-tengeren, majd érkezés Rotterdamba és
végül a célállomásra. Svédország 10
blokkot üzemeltet három atomerőműben (Forsmark, Ringhals és Oskarshamn). Az ezekből származó összes
kiégett üzemanyagot medencékben
tárolják az utóbbi telephelyen lévő átmeneti tárolóban. A létesítmény kapacitása 8000 tonna üzemanyag, 2011
végéig 5222 tonnányi mennyiség tárolását oldották meg. Az országban eddig három blokkot állítottak le (Ågesta, Barsebäck 1 és 2).
Forrás: NEI Magazine, 2014. február

Varga József

évében kezdődhet az alapozás.
Jelenleg kilenc hazai és egy orosz
kivitelező cég emberei dolgoznak a
telephelyen, az összlétszám kétezer
felett van. Az idei évben ez el fogja
érni a 3400 főt. Az építési és a szerelési munkák volumene 2014-ben
eléri a nyolcmilliárd rubelt, ami a tavalyi összeg kétszerese. A belorusz
partnerek meg is akarják tanulni az
erőműépítést, hogy a későbbiekben az oroszokkal együtt más országokban is hasonló projektekbe
fogjanak. Az oroszok is készen állnak arra, hogy további munkalehetőségeket ajánljanak a legkvalifikáltabb cégeknek. Jelenleg huszonkét
szerződésünk van szerte a világon,
közte a nemrég Magyarországgal
kötött szerződés is – nyilatkozta Kirijenko úr.
Megállapodás a Roszatom és az
Alstom között
Az ukrán és a lengyel leányvállalat
együttműködése
A Roszatom ukrán cége (EMSS)
és az Alstom lengyel leányvállalata
között született megállapodás. A
világon vezetőnek számító gépgyártó és vasútipari cég rendelésére két darab, nyersen megmunkált
forgórészt gyártanak Ukrajnában,
mintegy 36 tonna össztömegben.
Ezeket a későbbiekben finommegmunkálásnak vetik alá, majd 2014
áprilisában szállítják le a megrendelőnek. A kész munkadarabok egy
gőzturbina alkatrészei lesznek. A
két cég között 2008 óta áll fenn az
együttműködés, az ukrán partner
generátorok és turbinák forgórészeit gyártja az Alstom számára.
Forrás: Rosatom Newsletter, 2014.
február 
Varga József

Máshol csak tervezik,
itt már építik
Argentínában megkezdődött a Carem-25
moduláris reaktor építése
A prototípusként szolgáló, kis teljesítményű,
moduláris reaktor neve a Central Argentina de
Elementos Modulares hivatalos elnevezés rövidítéséből származik. Az első beton kiöntését
a munkák hivatalos megkezdésnek minősítette közleményében az Argentin Atomenergia
Bizottság (CNEA). Míg a világ számos országában foglakoznak már hasonló projektekkel,
mégis a mi programunk az, ami az építkezés
megkezdését jelenti – nyilatkozta Norma Baero, a bizottság elnöke. A Carem-25 egy hazai
tervezésű és fejlesztésű moduláris reaktor.
Nyomottvizes típus, teljesítménye 25 MW. Az
ország eddig mintegy 63 millió dollárt (kb. 46
millió eurót) fordított a projektre. Az új telephely 100 kilométerre nyugatra található Buenos Airestől, és nem messze fekszik az Atucha
atomerőművi telephelytől.

Érzékenyen reagált a piac
a Vattenfall veszteségeire

A CNEA úgy tervezi, hogy
2016-ban megindulhatnak
a hidegpróbák, és az üzemanyag betöltésére 2017-ben kerülhet sor. A
kis reaktor passzív biztonsági rendszerekkel
rendelkezik majd. A teljes primer köri keringtető rendszer egy zárt tartályban helyezkedik
el, és szabad hőátadás biztosítja a cirkulációt. Emiatt nem kellenek szivattyúk, csökken
a csövezési igény és egyszerűsödik a rendszer, végeredményében csökken a fizikai kiterjedés is. A baleseti mutatók is alacsonyak
lesznek, beleértve a hűtőközeg vesztésével
járó eseményt is. Ha a tapasztalatok bizonyítják ezen típus létjogosultságát, akkor 100 és
200 MW közötti egységeket fognak építeni az
északi Formosa tartományban. Az országban
két atomerőmű működik: az Embalse 648, az
Atucha-1 pedig 357 MW teljesítményű (mindkettő nehézvizes típusú). Az Atucha-2 blokk
(745 MW) beruházása – hosszabb szünet után
– 2007-ben indult újra.
Forrás: NucNet, 2014. február
Varga József

lis erőművek számára. A szolgáltatóknak csökkenteniük kell a költségeiket,
world nuclear news
Hiába termelt szinte rekordmennyiséget
erősíteni a készpénzforgalmat, kis méa cég, jelentős veszteség érte
retű és fenntartható termékekkel és szolgáltatásokGyors változások kísérték az európai energiapia- kal kell megjelenniük a fogyasztók előtt. A nukleáris
con azt a tényt, hogy a svéd óriáscég mintegy 13,5 vonal persze a Vattenfall főárama marad. Modernizámilliárd svéd korona (2 milliárd dollár) veszteséget ciós program fut a Forsmark és Ringhals atomerőműprodukált a 2013-as évben. Az állami tulajdonú cég vekben, hogy 60 évre tolják ki az üzemidőt a jelenleg
közleményében okokként megemlíti az Európában megcélzott 50 év helyett, illetve korai fázisban vannak
jelenleg fellelhető felesleges kapacitásokat, a meg- azok az egyeztetések is, amelyek új blokkok építését
újuló forrásokból származó túltermelést és a csökkenő vetítik előre a Ringhalsban.
igényeket, amelyek együttesen járultak hozzá az árak
Ebbe a piaci témába sorolható a német RWE befolyamatos csökkenéséhez. Így nem sikerült tőkét ko- jelentése is, miszerint leállítanák a Claus C nevű, gázvácsolni a 2012. évhez viszonyított 1,6%-os többlet- tüzelésű erőművüket az alacsony kihasználtság és
termelésből. A cég vezérigazgatója, Oystein Losed az alacsony árameladási árak miatt. Az 1300 MW-os
szerint nagy számban bukkantak fel az államilag tá- erőmű mindössze két éve van üzemben. Ez a helymogatott megújulók, ezek jelentős nyomást gyakorol- zet leginkább a német energiapiac átalakulásának
tak a hagyományos szén- és gázüzemű erőművekre. köszönhető, ami erőlteti a megújuló energiaforrások
Az iparban jelentkező fokozott üzleti kockázat miatt használatát – áll a cég közleményében.
ezen konvencionális erőművek bevételei csökkentek,
és a 2013. évi félévi jelentés 29,7 milliárd koronás veszJól halad a munka
teséget jelzett.
A veszteségek fele a Hollandiában lévő szén- és a Leningrad II. telephelyen
gáztüzelésű egységekben keletkezett, ahol például Reflektorfényben a turbinacsarnok, a nukleáris
egy három blokkból álló, kombinált ciklusú gázturbi- részleg és a vízelőkészítő létesítmény
A Titan-2 nevű építőcég közleménye szerint sikerenás erőművet csak egy blokkal indítottak el. Veszteség
jelentkezett a Németországban lévő szenes erőmű- sen a helyére emelték a mintegy 480 tonna összsúlyú
veknél is, ahogy az északi államok hőszolgáltató és turbógenerátor-egység főbb elemeit, köztük a kis- és
elektromos erőműveiben is. Végül is a jelzett vesztesé- nagynyomású turbinákat. Az emelési munkákat egy
gek oda vezettek, hogy a cég – történetében először 170 tonna kapacitású mozgó daru és a 440 tonnás
– nem tudott osztalékot fizetni. Csapás érte a céget csarnoki híddaru végezte. Most már megvan a leheatomerőművi területen is. Mivel tőkéjének egy része tőség a csapágyak és már berendezések terheléses
a 2011-ben leállított német Brünsbuttel és a Krum- próbáinak elvégzésére, illetve megkezdődhetnek más
mel erőművekben van, ezekben mintegy 10,2 milliárd fontos főegységek szerelési munkái is. Közben a cég
koronás veszteség állt elő. A Vattenfall 20%-ban tulaj- megkezdte a reaktorépület kábelezési munkáit, és jól
donolja a német Brokdorf atomerőművet is, és ez a haladnak a vízelőkészítő rendszer építésével is, azt
hét svéd atomerőművi blokkal (Ringhals és Forsmark várhatóan áprilisban befejezik. Jó ütemben halad a 2.
egységek) együtt 51,9 TWh villamos energiát termelt blokk konténmentjének építése is.
A telephelyen két blokk építése folyik. Mindkettő
2013-ban. Ez a cég kezében összpontosuló termelésnek 28%-a volt, a szenes erőművekből mintegy 48%, AES-2006 jelű, nyomottvizes reaktorral felszerelt egymíg a vízerőművekből 20%-nyi termelés származott. ség lesz. Üzembe lépésük 2016-ban és 2018-ban várA cégvezető úgy fogalmazott, hogy a hagyományos, a ható.
nagy volumenű energiatermelésre alapuló üzleti mo- Forrás: World Nuclear News, 2014. február

Varga József
dellek ideje lejárt, és ez kihívást jelent a konvencioná-
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Az ördög nem alszik!
A nyári időszámítás egészségügyi hatásai
A nyári időszámítást az
első világháború idején
vezették be energiatakarékossági
megfontolásokból.
De bevezetése óra folyamatosan
vita zajlik a tényleges megtakarítások mértékéről,
illetve, hogy a nyári időszak előnyei ellensúlyozzák-e az évi kétszeri átállásból adódó hátrányokat
és kockázatokat.
Mivel az ember belső, biológiai órájának időre
van szüksége, míg alkalmazkodni tud a megváltozott napirendhez, az átállást követő hetekben sokan
szenvednek fejfájástól, míg másoknak a közérzete
rossz vagy a koncentrálóképességük csökken. Az
alvási ciklus felborulásával az ember este nehezen
tud elaludni, reggel pedig kialvatlanul ébred. A melatonintermelés is lassan követi az új időbeosztást,
és a vércukorszint ilyenkor még az alvási időnek
megfelelő, ami nem elég a nappali aktivitáshoz.
Amíg a belső és külső óra nem kerül összhangba,
a következő tünetek léphetnek fel: alvászavarok, fáradtság, depresszív hangulat, szívritmuszavarok, a
koncentrálóképesség csökkenése, ingerültség, étvágytalanság, emésztési problémák.
Vizsgálatok igazolták, hogy a tavaszi óraátállítás
utáni három napban jelentősen megnövekszik az
infarktusos esetek száma, (viszont az őszi visszaállításkor hasonló mértékben csökken). És bár a

nyári hónapokban kevesebb a halálos közlekedési
baleset a késői alkony miatt, ennek ellenkezője igaz
közvetlenül az átállítást követően, amikor a fáradtság hajlamosabbá teszi az embereket a balesetekre.
Az óraátállítást követő hétfőkön például 8,6%-kal
ugrik meg a közlekedési balesetek száma.
A nyári időszámítás előnyei nemcsak gazdasági szinten, de a mindennapi életben is megmutatkoznak, hiszen ha tovább van világos, akkor több
időt lehet a szabadban, aktív pihenéssel eltölteni,
kevesebbet megy a TV vagy a számítógép. Tehát
önmagában a nyári időszámítás nem ördögtől való,
de az évi kétszeri átállás komoly egészségügyi kockázatokkal jár.
Az alábbi tanácsokat érdemes megfogadni, hogy
az átállás minél zökkenőmentesebben következzen
be: a reggeli sötétségben az erős mesterséges fény
alkalmazása meggyorsítja a belső óra fényhez való
szinkronizálását. Emellett a szabadban végzett reggeli könnyű futás vagy gyors séta növeli a szerotonin előállítását az agyban, ami elősegíti a megváltozott külső ciklushoz való igazodást.
És ne feledjük: az óraátállítást követő 10 napban
legyünk különösen óvatosak és körültekintőek a
közlekedésben, és a balesetveszélyes otthoni elfoglaltságokat is kerüljük (például ablakmosás).


Kristó Réka

Bemutatjuk a Grafikont

A Grafikon, azaz A Központi Statisztikai Hivatal
Dolgozóinak Lapja olyan vállalati újság, amely
jellegét tekintve hasonló az Atomerőmű újsághoz. Emellett a statisztika a mérnökök, atomenergetikusok, illetve valamennyi műszaki,
gazdasági és humánpolitikai szakember matematikai eszköztárának is szerves része, így ebből
a szempontból is sokunk érdeklődésére tarthat
számot a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
kiadványa.
Elmondható ez még akkor is, ha az újság elsősorban nem matematikai-statisztikai tanulmányokat,
kimutatásokat közöl, hanem inkább szakmatörténeti és a hivatal aktualitásaival foglalkozó írásokat. (Emlékeztetőül: a kiadó szervezet – a KSH – a
kormány felügyelete alá tartozó, szakmailag önálló,
országos hatáskörű szerv. Feladata: adatfelvételek
megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az egyedi adatok védelme. A hivatal adatokat szolgáltat az országgyűlés
és a közigazgatás szervei, a társadalmi szervezetek,
az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a
köztestületek, a tudományos élet, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint

a nemzetközi szervezetek, a külföldi felhasználók
részére. Részletesen lásd: www.ksh.hu.)
A nagy múltú újság – amint ez Kerekes Ottónak, egykori főszerkesztőnek a lap történetét ös�szefoglaló egy korábban napvilágot látott írásából
kiderül – 1955-ben jelent meg először. 1972-ben jelentős változás következett be a kiadványnak mind
a formáját, mind a tartalmát illetően. A korábbi 6-8
oldalas lapszámokat felváltotta egy színes borítós,
36-40 oldalas, sok fényképet is tartalmazó folyóirat.
Az Atomerőmű újság szerkesztőségének eljuttatott tiszteletpéldány kiválóan reprezentálja a kiadvány immár hagyományos sokszínűségét, tartalmi
színvonalasságát.
A szakmai híradásokat követően hivatal könyvtárának kínálatából nyújtott válogatás már átvezet
a közösségi, illetve a magánélet területére. Az újság
többi cikke viszont már kifejezetten a munkahelyi
kollektíva közösség életével kapcsolatos. Akárcsak
az Atomerőmű újságban, itt is olvashatunk sportversenyen elért eredményekről, kulturális és egészségmegőrző programokról, munkatársak életútjáról, gasztronómiáról, egzotikus tájakról és egyéb
aktualitásokról.

Prancz Zoltán

Tájékoztató az ADÉSZ
képzési programjáról
Az ADÉSZ tisztségviselőinek év
eleji továbbképzése ezúttal is
Balatonfüreden, az MVM PA
Zrt. Rekreációs Központjában zajlott, február 12–14.
között. Ennek keretében sor
került többek között az elmúlt
év értékelésére és a 2014-ben
várható feladatok, célkitűzések áttekintésére, munkáltatói és munkavállalói szemszögből
egyaránt.
Hamvas István vezérigazgató és Bognár Péter humán
igazgató átfogó tájékoztatót tartottak az elmúlt évben
megvalósított, és a 2014-re tervezett társasági célkitűzésekről, az elvégzett és várható külső és belső felülvizsgálatokról, gazdasági, szociális és munkaügyi intézkedésekről, egyes szabályozások változásairól. Hamvas István
hangsúlyozta, hogy az itt dolgozók túlnyomó többsége
elégedett a munkahelyével, jól motivált. A munkatársak
elkötelezettségét nemcsak az eredmények, a termelési és
biztonsági mutatók igazolták vissza, hanem a humán és
a biztonsági területen készült felmérések is. Bognár Péter
kiemelte, hogy az érdekképviseletekkel való kapcsolattartás során 2013-ban is mindvégig sikerült tárgyalóasztal
mellett megoldást találni a vitás kérdésekre.
Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnöke tájékoztatott az
EVDSZ 2013. évi tevékenységéről, valamint a 2014. évre
tervezett programjairól. Bemutatta az EVDSZ múlt év novemberében megtartott kongresszusán megválasztott új
vezetésének munkamegosztását, ismerkedését a munkáltatói oldallal, a tagszervezetekkel, kezdeményezéseit
a párbeszédre. Ismertette a szervezet cselekvési, illetve
munkaprogramját, a 2014-re tervezett oktatási, gazdasági programokat, célokat, feladatokat. Hangsúlyozta az
EVDSZ egységességének fontosságát. Kiemelte, hogy a
bér- és szociális megállapodások megkötésénél a helyi
eredmények alapja az ágazati szintű megegyezés. Ez alkalommal is kifejezte abbeli meggyőződését, hogy egyre
több szakszervezeti tag és kívülálló felismeri felelősségét és kötelezettségeit a tekintetben, hogy a közös célok
megvalósításáért mindenkinek tenni kell, többek közt
azért is, hogy saját egyéni érdekei is érvényesülhessenek.
Kővári Erika közgazdász, biztosítási szakértő „Mi a legfontosabb az életben? Egy szó: Egészség!” címmel tartott
előadásában hangsúlyozta az egészségbiztosítás adó- és
járulékmentességének fontosságát. A csoportos egészségbiztosítási szerződéskötésről szóló prezentációjában
részletesen bemutatta a munkáltatók és munkavállalók
érdekeit kölcsönösen szem előtt tartó lehetőségeket.
(Rendszeres szűrővizsgálatok a megelőzés érdekében,
gyors hozzáférés, teljes körű tájékoztatás, magasabb színvonalú és hatékonyabb egészségügyi ellátás, a hosszú
várólisták és hálapénz elkerülése, a betegség miatti anyagi problémák megoldása stb.) A különböző ellátásokra,
a kockázati tényezőkre, a jogvédelemre, az eddigi elégedettségi visszajelzésekre vonatkozóan felvetett kérdésekre is részletes válaszokat adott. Továbbá említést tett a
nyugdíjtervezésről, a nyugdíjszámla előnyeiről.
Néber Tibor, az ADÉSZ elnöke és Riger Ferenc elnökhelyettes értékelték a szervezet 2013. évi tevékenységét,
részletesen elemezték az áthúzódó, aktuális kérdéseket,
valamint a 2014. évi legfontosabb célokat, feladatokat.
Bencze János, az ADÉSZ delegáltja az Üzemi Tanács
2013. évi tevékenységéről adott tájékoztatást, kiemelve a
munkavállalókat érintő legfontosabb témaköröket (VBKJ,
drogellenőrzés, étkeztetés, utaztatás, KSZ-módosítások,
munkaruha-ellátási problémák).

Szalai Zsófia
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Motorsport a szabadidőben

Gyutai Attilával beszélgettünk. Köztudott,
hogy kollégánk egy tehetséges fiatal motorversenyző édesapja, aki arról mesélt,
hogy miben tudja támogatni gyermekét és
hogyan készültek fel a tavalyi év versenyeire. Attila több szerepkört is vállalt: egy személyben volt szerelő, szállító, apuka, menedzser. Igyekezett megtenni, amit tudott – a
munkáját a versenynaptárral összehangolva, természetesen. A 2013-as év kezdetén új
kihívások vártak rájuk, mert az előző évben
– az Alpok–Adria Bajnokságot megnyerve –
búcsúzott Adrián a 125 cm3-es kategóriától,
és egyel feljebb lépve a superstock 600-ban
kezdett motorozni. A szezon áprilistól szeptember végéig tart minden évben, erre kellett alaposan felkészülni. Egy új, budapesti
csapatba kerültek, ahol továbbra is hangsúlyozzák paksi származásukat. Itt kapott
Adrián egy új motort, amelynek felújítása és
a versenyekre való felkészítése, átalakítása
Attilára várt. Ő ezt mindig szívvel-lélekkel
csinálta, és tenni fogja ezután is, hiszen nagyon büszke fia eredményeire. (Az 2013.
évi Alpok–Adria Bajnokságon a 600 cm3-es
kategóriában II. helyezett lett, ez nagyon jó
eredmény, mivel tanulóévnek szánták, de a

vártnál jobb eredményt hozott, és a Magyar
Bajnokságot is megnyerte.)
A köztük lévő összhang az együttgondolkodásban, együttműködésben is visszaköszön. Az új motort teljesen szét kellett
szedni, minden alkatrészt átnézni és felújítani, átalakítani, versenyidomokat kellett rá
építeni, a futóművet a pályára alkalmassá
kell tenni. Ezt otthon, a műhelyében meg
tudta csinálni. Eközben Adrián folyamatosan edzett, a téli időszakban krosszmotorozik, ami erőnléti edzésnek is kiváló. A felkészülési időszakot követően a versenyszezon
vette kezdetét. A szállítóeszközt szerencsére
nem kellett cserélni, mert ez a motor nem
nagyobb az előzőnél, inkább az jellemző rá,
hogy nehezebb és gyorsabb – tette hozzá.
A szerelés és a felkészítés, átalakítás után
Adrián tesztelte a gépet. (Attila egy jó ismerőssel együtt, aki futóműszerelő specialista,
kíséri el fiát a versenyekre.) Fontos, hogy
nemcsak a motor ereje, hanem a futómű állapota is sokat számít, annak a beállításaira
is nagyon oda kell figyelniük. Adrián viszont
nagyon jól el tudja mondani, hogy mit szeretne beállíttatni, és így könnyen összedolgoznak.
Felkészülés, versenyek, kiváló eredmények jellemezték a tavalyi évet. A tervek az
idei évre is megvannak már: részvétel az Európa-bajnokságon, az Alpok–Adria Bajnokságon, IMRC-n és a Magyar Bajnokságon.
A folytatás tehát adott, amihez sok sikert és
kitartást, na meg persze gördülékeny csapatmunkát kívánunk!

Gyöngyösiné Nyul Petra

EESTEC 2014
A Magyar Villamosmérnök- és Informatikus-hallgatók Egyesülete (MAVE) 1986ban alakult nonprofit szervezetként, és
rögtön csatlakozott az európai szervezethez (EESTEC) azzal a céllal, hogy a mérnökhallgatók ismereteit bővítse, látókörét
szélesítse.
Nemzetközi konferenciát hirdetett meg január 28–31. között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre „Ihletett emberi technológiák” címmel.
A megnyitó után az egybegyűltekkel átmentünk a Semmelweis Egyetem Radiológiai Diagnosztikai Intézetébe. Laborlátogatás
címén előbb az elvi alapokat tárta elénk dr.
Kári Béla többdiplomás fizikus és kollégái.
Az élő szervezetek sebészeti feltárás nélküli
belső vizsgálatát Tesla (1887) által kifejlesztett nagyfeszültségű vákumcső tette lehetővé.
Röntgen kísérletei közben egy véletlennek
köszönhette a nagy felfedezését, hogy a röntgenkép megjeleníthető, filmre rögzíthető.
Ma már takarékossági okokból a film helyett
digitális szkennert használnak, amely sokkal jobb felbontóképességet biztosít, kisebb
besugárzás mellett. Természetesen sok program segíti az értékelést. Nagy lépést jelentett
Hevesy György nyomjelző radioaktív izotópos módszere, mellyel daganatok mutathatók ki. Több hátrányát szolgálnak megoldani

napjaink diagnosztikai
képalkotó, kezelést pontosító berendezései: pl. ultrahang, Mágneses
Rezonancia képalkotás, MRI, NMR, CT, PET,
SET, MDRF.
Délután demonstrációs gyakorlatot tartottak, amely alapján szinte mindenki a prezentációja szebbítésébe merült, s így még a
tervezett esti „kocsmázás” is elmaradt.
Az alábbi néhány érdekes bemutatót
emelném ki a sok közül:
Az inkubátorba került babák számos életjelenségét kell megfigyelni egészséges fejlődése érdekében. A felhelyezett érzékelők
jeleit speciális csatlakozókon keresztül elektromos vezetékekkel továbbítják a feldolgozó
egységhez. A veszélyeket felismerve az adatokat rövidtávú rádiójelekkel továbbítják inkubátorokból (rádiós mérőbélyeg).
Öt normál panelkamera egybeépítve nagy
látószögűvé repülőgép automatikus irányításához.
Robotok kooperatív együttműködése, feltételrendszere és leprogramozása.
Career Day keretében tervezték a szakterület vezető cégei tájékoztatni az éppen futó
és jövőben tervezett kutatásaikról – felajánlva az együttműködés lehetőségét, doktori
témakidolgozást.
gyulai

PADOSZ bizalmi képzés volt
Balatonfüreden
A már megszokott időszakban,
február 21–23. között került sor a
PADOSZ bizalmi továbbképzésre
Balatonfüreden, a Rekreációs Központban.
A rendezvényünk külső előadók
előadásával és konzultációjával indult, ahol a tisztségviselő társaink az
előadó prezentációja után közvetlenül tehettek fel kérdéseket az egészségbiztosítás MVM Csoporton belüli kialakításának lehetőségeiről.
Az első nap délutánja teljes egészében az MVM PA Zrt. vezérigazgatójának,
Hamvas Istvánnak és a humán terület vezetőjének, Bognár Péter igazgatónak az
előadásával, illetve a jelenlévő, tisztségviselőink által feltett kérdések általuk történő megválaszolásával telt el. A tisztségviselőink részletesen megismerhették
az MVM PA Zrt. 2013 évi fő termelési és gazdálkodási mutatóit és hallhattak a
2014. évi előzetes üzleti tervéről. Az előadások után fórum jellegű konzultációra
került sor, ahol a vezetőink válaszoltak a tisztségviselők által feltett kérdésekre.
A szombati nap délelőttjén a PADOSZ fő szervezeti egységek vezetői egészítették ki az előzetesen írásban elkészített beszámolóikat, illetve tisztségviselő
társaik tehettek fel kérdéseket. A délelőtt során kapott lehetőséget Téglás József,
az EVDSZ elnökhelyettese, aki részletesen beszélt az ágazati érdekvédelmi aktulításokról, az EVDSZ szervezetét érintő várható technikai változásokról.
A délután folyamán meghívásunkra előadást tartott az UNIQA Biztosító Zrt.
igazgatósági tagja és területi vezetői, akik részletesen ismertették speciális, csak
a szervezetünk tagjai részére nyújtandó biztosítási ajánlatukat az Érdekvédelem
Nyugdíjprogramról. A a javaslattal kapcsolatban közvetlen kérdéseket tehessenek fel tisztségviselő társaink.
A szombat estét a PADOSZ Ifjúsági tagozat szervezésében indult játékos vetélkedővel, majd azt követőn zenés esttel zártuk.
A zárórendezvényünkön vasárnap délelőtt a még ki nem tárgyalt érdekvédelmi területek, az Üzemi Tanács és a Munkavédelmi Bizottság vezetőinek beszámolójára, majd a PADOSZ-fórumra került sor.
Az előadók magas színvonalú felkészültsége és a tisztségviselőink aktivitása
sikeressé tette a rendezvényt, amely által tisztségviselő kollégáink a kollektíva
érdekében kifejtett munkájukat a jövőben még eredményesebben végezhetik.

Bocsor István PADOSZ-elnökhelyettes

MINMAFI 2014
A Kecskeméti Főiskola Informatikai Tanszéke rendezte a „Modern módszerek a
matematika-, az informatika- és fizikaoktatásban” konferenciát.
A jövőképet vázolták fel a felkért előadók annak kapcsán, hogy Szegeden
épül a néhai orosz laktanya helyén az Extreme Light Infrastrukture (ELI) kutatóközpont (alapkőletétel február 6-án), ahol a kutatók ötleteit, vázlatait megfelelő szakembereknek meg kell tervezni, le kell gyártatni – ehhez nagyon jól
képzett mérnökök, informatikusok kellenek (~4000 munkahely). Amelyik felsőoktatási intézmény megpályázza, oktatói kapacitással bírja, az új igényeknek megfelelő szakot indít (pl. lézertechnológus).
Az eddig is oktatott robotika egyre nagyobb teret hódit. Már nemcsak a
gyártósorokon, a műtéti technológiákban, egyes háztartásokban, de az idősgondozás területén is alkalmazhatók robotok. Megismerésükhöz akár a Lego-
robot programozásán keresztül vezethet út. Sportként is művelhető programozásuk: robotfoci, táncoló robotok, labirintusjárók stb.
Az iskola szinte egyedülálló programot is indított. A felsőbb éves diákok
segítenek az alsósoknak – ez a mentori program. Mivel az ismétlés a tudás
anyja, valamint a bátortalanoknak a magyarázatok alapján önbizalma visszatér – mindenki nyer. Az iskola hírneve is nő, mert jelentősen csökken a lemorzsolódás.
Szakvezetéssel meglátogathattuk a páratlanul érdekes laboratóriumokat
is. 27 műhely, labor szolgálja a gyakorlati képzést. A robot- és a lézerlabor
most a legérdekesebbek, de új berendezéseket kaptak a hegesztő-, valamint
a CNC műhelybe is.
A szekció-előadások során a vonzáskörzetbe tartozó társiskolák tanárai
mutatták be módszereiket, amellyel megszerettetik a matematikát, fizikát és
informatikát.
gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Vas Pállal beszélgettem a pályafutásáról, nyugdíjas éveiről.
– Kérlek, mesélj az életedről!
– Pakson születtem. Szüleim
konzervgyári dolgozók voltak. Bátyám az OVIT-nál
dolgozik, húgom
kb. 20 éve az Irgalmas Rendbe lépett, azóta apáca. Feleségemmel novemberben múlt 35 éve,
hogy összeházasodtunk. Egy fiunk van,
aki a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán
szerzett diplomát, felsőfokú nyelvvizsgája van angolból és németből, a középszintnél kicsit jobban beszél kínaiul.
Jelenleg munkanélküli. A Paksi Atomerőműbe 1981. április 1-jén nyertem felvételt mint dozimetrikus. Belépésemkor még nem mindenhol álltak a falak,
kezünkben a gémplánokkal jártuk a területet, ismerkedtünk a „labirintussal”.
Felejthetetlen emlék marad, amikor a
blokkok reaktortartályainak ideérkezését, majd beemelését végigkísérhettem.
A dozimetriai vezénylő szerelését csak
később kezdték. Nagyon sokat kellett

tanultunk. Jártunk tanfolyamokra a
KFKI-ba, a BME Tanreaktorába. Az
első hatósági vizsgánkat a Szovjetunióban, Novovoronyezsben tettük le. Szerettem a munkámat és éreztem, hogy
tovább kell képezni magam. A kecskeméti GAM Főiskola Automatizálási
szakán 1988-ban diplomát szereztem.
Dozimetriai szolgálatvezetőként az „E”
műszakban, 10 évig műszakoztam,
majd sugárvédelmi üzemeltetésvezető
lettem. Fontosnak tartottam a tudásom továbbadását ezért „Oktatási vizsgaanyagot” írtam 1990–1991 között a
kollégáimmal. 20 éven át szinten tartó
képzéseken oktattam sugárvédelmi ismereteket mint „minősített atomerőművi oktató” OKJ-s oklevéllel. 2005ben a Műszaki Igazgatóságra hívtak,
ahol egy teljesen újszerű igazi mérnöki
munkát kellett ellátnom. 2009 novemberében vonultam nyugdíjba. Az erőműben eltöltött időben mindvégig tagja
voltam a PADOSZ-nak.
– Nyugdíjasként mivel foglalkozol?
– Nyugdíjas éveim kezdetén komoly
betegséggel kellett küzdenem, ami következményeként 2011 januárjában bal
lábamat térd alatt csonkolták. Műláb-

bal és két mankóval tudok menni, de a
lakásban mankó nélkül közlekedek. Az
autómat átalakíttattam, kézi gázkarral,
kuplunggal és fékkel bárhova el tudok
vezetni. Sajnos a ház körüli munkák
nagy része a feleségemre hárul. Kertünkben mintegy 40 gyümölcsfát ültettünk, amelyek már termőre fordultak. Közösségi emberként a németkéri
könyvtárban számítógépes tanfolyamot
tartottam, ami igen sikeresnek bizonyult. A ház körüli munkák közül, amit
ülve meg tudok csinálni (dió-, mogyorótörés), mindent elvégzek, igyekszem
a feleségemnek segíteni. Ez év januárjában szerveztem egy találkozót a sugárvédelmi osztály nyugdíjasainak. A 33
nyugdíjas kollégából 23-an eljöttek. Nagyon sikeres találkozó (buli) volt, mosolygó, egymásnak örülő kollégákkal.
– Van, amit szívesen megosztanál az
olvasókkal?
– 2011-ben a műtéti sorozatok és a
lábadozásom idején augusztus 18-án az
E.ON kikötötte a villanyomat, mondván, elmaradtam egy havi számlám befizetésével. Akkor még sajnos vezetni és
járni nem tudtam, véletlenül tartózkodtam itthon. Hiába mondtuk, hogy félre-

Gondnok a soproni üdülőben
Fehér János gondnok huszonöt éve került a Paksi Atomerőmű
soproni Fenyves üdülőjébe. Aki
már volt az üdülőben, biztosan találkozott Jánossal, ezzel a kedves,
segítőkész munkatárssal. Vele
beszélgettem a gyorsan elröpült
évekről, munkájáról, hobbijáról,
családjáról.
– A nyitás pillanatában kerültem az üdülőbe, 1989. január elsején – kezdi János a mesélést.
Az első munkahelyem a soproni selyemgyárban volt, onnan egy építőipari céghez mentem, mint TMK-lakatos, majd
jött a katonaság. A leszerelésem után, amelyik építőipari
cégnél dolgoztam, az végezte az üdülő épületének felújítását, és akkor adódott jelentkezési lehetőségem ide jönni
karbantartóként, Marika néni mellé. Elrepültek az évek, Nyikosné Marika néni elment nyugdíjba, és ketten maradtunk
Reichard Klárival, az üdülő vezetőjével.
Sokrétű feladatom van a munkaköri leírásom szerint. A fő
tevékenységem az üdülő működésével kapcsolatos dolgok,
ügyek intézése, az erőművel a havi elszámolások végzése,
a vezetőséggel való kapcsolattartás. Ezek mellett a kisebb
karbantartások elvégzése, festés- javítás, gázfűtés, melegvíz-ellátás, a műszaki dolgok rendben tartása, az épület körüli külső részek, nyári időszakban a kerti munkák, fűnyírás,
virágok ápolása, télen a hó eltakarítása.
Pontosan száztizennégy darab szelídgesztenyefa van
a területünkön. Vannak gyümölcsfáink is, alma- és körtefák,
köztük ma már ritkaságszámba menő fajtafák is. Ezek állagmegóvásával és szaporításukkal is foglalkozom. Közel egy
hektár a kert területe, amely természetvédelmi területté
van nyilvánítva. Tulajdonképpen a Lőverekben egybefüggő gesztenyefákból álló zöld terület csak itt nálunk található. Nemcsak a gesztenyefák miatt van a terület védetté nyilvánítva, tavasszal nyílnak a védett virágok, ilyen a primula,
kankalin, rengeteg hóvirágunk is van, fehér és lila ibolya.

Sokféle madarunk is van, télen etetem és itatom őket,
meggyvágók, harkályból is van háromféle, szajkók, rigók,
csuszkák. Az öreg fáink tele vannak odúval, így a madarak
tudnak fészkelni bennük. Fekete mókusok is megtalálhatók
a területünkön. A kerteken keresztül a kemény téli hónapokban még a vaddisznók is bejönnek a fák közé gesztenyét keresni.
Én alföldi származású vagyok, a tanyavilágában születtem. 1981 óta élek Sopronban. Tizenöt éve önállóan elkezdtem a saját lakásomat megoldani. Három évig laktunk
albérletben a feleségemmel, majd egy nagyon kicsi társasházi garzonlakásba költöztünk.
Az akkori főnököm, Simon János úr és az erőmű vezetői
segítettek abban, hogy lakást tudjak vásárolni, így valósult
meg az első pici kis lakásunk. Később megszaporodtunk,
2004-ben született a fiúgyerekünk, ez a lakás már kicsinek
bizonyult, ekkor eladtuk a kis lakást, újból hitelt vettünk fel,
így ma egy 45 négyzetméteres lakásban lakunk. Gyerekünk
német nemzetiségi iskolába jár, jó tanuló, angol nyelvet is
tanul, ezenkívül a zeneiskolába zongorázik, de focizni is
szeret.
A munkám egyben a hobbim is, rugalmasan dolgozom
reggeltől estig, ahogy a vendég és a munka megkívánja.
A tevékenységem a napi nyolc órát kitölti. Az autószerelés
az otthoni hobbim, Opel autómat bütykölgetem, hogy guruljon.
Jó érzés azt látni, hogy itt, Sopronban pihenő emberek
kikapcsolódnak, kipihenik magukat.
Szeretnénk Klárival megteremteni minden olyan lehetőséget, hogy az itt üdülők jól érezzék magukat, megismerjék
a környék nevezetességeit. Én is szeretek kirándulni, így
ezekben is szívesen segítünk, a programlehetőségeink nagyon gazdagok itt Sopronban és környékén.
Minden pihenni és kikapcsolódni vágyó kedves vendéget szeretettel vár a soproni Fenyves üdülő!


Wollner Pál

értés történt, de az E.ON munkatársai
hajthatatlanok voltak. Panasszal éltem
a fogyasztóvédelemnél, aki kötelezte
az E.ON-t, az általam befizetett visszakötési díj visszatérítésére. Az eset kapcsán az E.ON megvonta az alkalmazotti
kedvezményem, mondván 60 napon túl
tartoztam. Szerintük tartoztam, minek eredményeként befizettettek velem
félhavi díjat, hogy csak annyival tartozom. A nyilvántartásuk pontosságát
megkérdőjelezte, amikor 2 hét múlva
másfél havi díjat visszautaltak. Polgári
pert indítottam, hogy az okozott káromat térítse meg a szolgáltató és adja
vissza alkalmazotti tarifámat. Tegnapelőtt kaptam meg az elsőfokú végzést,
amely szerint 2011. augusztusig vis�szamenőleg kötelezik E.ON-t a károm
megtérítésére és a kedvezményem vis�szaállításra. Remélem, hamarosan lezárul a per. Nehéz helyzetemben minősíthetetlenül bántak velem, nagyon fáj,
hogy mint mozgáskorlátozott nyugdíjas
(volt villamos ipari kollégával), ezt tették velem! Szerettem a munkámat, és a
megszerzett tudásomat, ha lehetőséget
kapok – szívesen adom át a fiatal korosztálynak.
Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2014. február
Elter Enikő
Jávor Erika

— 20 éves —

ÜVIG VEFO
MIG NUFO RFO

— 30 éves —
Török Ferenc
Nagy Lajos
Kövesdi Attila
Kalamár László
Medgyesiné
Vrancsik Mónika Éva

ÜVIG ÜVFO VÜO
MIG MFO VIMO
KAIG KAFO RKO
GIG LOGFO BSZO
HUIG ÜT

— 45 éves —
Medveczky Gábor
KAIG ÜFFO AO

Orosz focikupa
A Paksi Orosz Klub 2014-re elfogadott programjának megfelelően az idén is megrendezésre került a már hagyományos téli-tavaszi teremlabdarúgó torna, a POK Kupa, az
ASE Sportcsarnokban. A február 22-i találkozó négy város csapatának végső sorrendje a megmérettetést követően a következő:
1000 út Budakeszi, Russia Budapest, CCCP
Gödöllő és POK Paks. Pinczés János a Paksi
Orosz Klub kapusa érdemelte ki a legjobb
kapus címet a versenyben.

Wollner Pál
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A MÉSZ közhasznúsági jelentése
Beszámoló a Műszakosokért Alapítvány 2013. évi működéséről
A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél működő Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (MÉSZ) szociális és rehabilitációs célú alapítványt hozott létre 2004-ben a három műszakos munkavállalók és
családtagjainak megsegítésére.
Az alapítvány 2013-ban az Alapszabályzatban meghatározott
célok szerint, a rászoruló munkavállalók megsegítése érdekében
működött.
Az alapítvány nyitó pénzeszköze 2013. évben 6 751 780,- Ft
volt.
Az alapítvány ebben az évben 1%-os támogatást kapott, melynek összege 769 786,- Ft volt, továbbá az Alapító részéről a MÉSZ
számlájáról 2 000 000,- Ft került átutalásra. A folyószámla kamata
2650,- Ft. Az előző évekhez hasonlóan az alapítvány ez évben is
csak pénzbeli támogatás formájában nyújtott segítséget a rászorulóknak. Az alapítvány által nyújtott támogatás bruttó összege:
7 011 100,- Ft volt, a levonások után 6 816 7000,- Ft-ot kaptak kézhez az érintettek. 2013. évben az alapítvány az EHO, banki költség,
könyvvezetési díj stb. címén 352 856,- Ft költséget fizetett ki. Az
alapítvány kuratóriuma ebben az évben is díjazás nélkül látta el a
feladatát, így ez nem jelentett külön költséget. Az alapítvány ös�szes kiadása 2013-ban 7 363 956,- Ft-ot tett ki. A 2013. évi pénzmaradványok összege: 2 160 260,- Ft.
Az előző évhez viszonyítva a támogatások összege és a támogatásban részesülők száma növekedést mutat. A változás a
következő: a támogatásban részesülők száma 78 fő, növekedést
mutat, 8%-kal emelkedett. Megváltozott a különböző támogatási
formában részesülők létszámának belső aránya: betegségi támogatásban 32 fő, születési segélyben 23 fő, temetési segélyben 14
fő, valamint rendkívüli segélyben 9 fő részesült. Rokkantsági támogatásra nem volt igény.
Az alapítvány minden nehézség és probléma ellenére célkitűzéseinek megfelelően eredményesen működött, a rászoruló munkavállalók érdekeit szolgálva.
MÉSZ

Ajánljuk hazánk tájait,
nevezetességeit

Isaszeg
Pest megyében, a Gödöllői járásban egy kisváros
fekszik. Nevét magyar, lengyel, osztrák és horvát vitézek emlegették, előbbiek büszkén, míg
utóbbiak fejet hajtva. Isaszeg páratlan természeti környezetben, a Gödöllői-dombság kapujában áll.
Isaszeg a Rákos-patak mentén fekvő közel tízezer
fős település, amely már a bronzkorban is lakott
volt. Régészeti leletek is bizonyítják, hogy Isaszeg
több száz éves múltra tekint vissza. Első okleveles
említése 1373-ból származik.
A település gyakran cserélt birtokost; előbb a
szebeni és dobokai ispán, majd a Domoszlói, a nánai Kompoltiak, később a Rozgonyi család tulajdonában állt.
Egyes elbeszélések úgy tartják, hogy Mátyás király kedvenc vadászterülete volt a vidék és Isaszeg,
míg más elbeszélésekben Dózsa György alakja is
megjelenik, aki paraszthadával 1514-ben Isaszeg
mellett is megütközött a nemesi seregekkel.
A török uralom alatt jelentősen megfogyatkozott Isaszeg lakossága, így az 1690-es évektől német telepesekkel növelték a drasztikusan lecsökkent lélekszámot.
A 17. század végén Tilmon Ferenc és Bossányi
Krisztina birtokát képezte az északi település, majd
később gróf Grassalkovich Antal tulajdonába került.
A 18. században szlovák parasztok érkeztek,
majd telepedtek le az akkori faluban.
Isaszeg elérkezett története talán legfényesebb
eseményéhez, mikor 1849. április 6-án Görgey se-

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

EMEK-konferencia
Új projektet indított az Első Magyar Energiatárolási Klaszter Nonprofit Kft. (EMEK),
melynek ismeretterjesztő workshopját Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen
tartották február 4-én. A határon átnyúló együttműködés keretében a Pozsonyi Műszaki Egyetemmel közösen az algatelepes biogázfejlesztés zárt ciklusú újrahasznosítás módszereit, a száraz fermentációt tanulmányozzák.
Energetikai célra kevésbé használt anyagok is szóba jöhetnek a rendszernél (száraz trágya, baromfialom, ocsú, szudáni fű, káposztalevél, kínai nád, csicsóka, napraforgó pogácsa, törköly, vágóhídi hulladék, zöld hulladék stb.)
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott kutatás. Megfelelő hozamú algatípus kiválasztása és egy fotoszintézist jobban hasznosító, ugyanakkor
CO2-kvótát hozó zárt ciklusú biogázfejlesztő telep felépítése, melléktermékek felhasználása mondjuk takarmányozásra, különböző módon való eltüzelése. Mindez a
legalacsonyabb költségen.gyulai

HÍREK
Kosárlabda:
Negyedik helyen végzett Pécsen, a Magyar Kupában
az Atomerőmű SE csapata. Az első mérkőzésen a Körmendet győzte le egy ponttal. Másnap szoros csatában
a Sopronnal került össze a négyszeres kupagyőztes és
hárompontos vereséget szenvedett. A bronzcsatában
a Kecskeméttől szenvedtek huszonkét pontos vereséget, és így negyedik helyen végeztek Dzunics Branislav tanítványai.
Február első bajnoki mérkőzésén Pakson szerepelt
a piros-kék csapat a Szeged ellen. Körtélyesiéknek

rege fényes győzelmet aratott az osztrák csapatok
fölött. Az isaszegi ütközet a tavaszi hadjárat része
volt. A veszteségek mindkét oldalról hatalmasak
voltak, a csata rengeteg sebesültet is számolt.
A második világháborúban is fontos szerepet
játszott Isaszeg; kiépítették a magyar és német
haderők erődvonalát, az ún. Attila-vonalat. A magyar és német ellenállás végül megtört.
Isaszeg nevezetességei közt említhető a temetőben álló Szent Márton római katolikus templom,
az Öregtemplom. Sétáljunk tovább egészen a Szobor-hegyre, ahonnan láthatjuk Radnai Béla szobrász alkotását, a tavaszi hadjárat isaszegi csatájának
honvéd emlékművét, amely méltó emléket állít a
véres ütközet emlékére. Honvédsírok, falumúzeum
és tőzeges horgásztavak a Rákos-patakon. Kellemes sétával mind könnyedén elérhető. Gödöllő
felé félúton arborétumba is látogathatunk, ahol
nem őshonos fákkal találkozhatunk. A településtől
északra húzódik a bizonytalan eredetű Csörsz-árok,
amely feltételezések szerint szarmata (az Alföldön
megtelepedett ókori iráni népek) védmű, amely a
római fennhatóság idejéből származik.

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

fontos volt a mérkőzés, hiszen ezzel a győzelemmel
megnyerték az alapszakaszt. Végeredmény: 79 : 65.
Sopronban vendégszerepelt az alapszakasz utolsó előtti fordulójában, a több sérülttel felálló Atomerőmű SE. Rodney McGruder vezérletével, aki 23/12
pontot tett a közösbe, nagyarányú győzelmet aratott a
Duna parti csapat. Végeredmény: 59 : 76.
Dzsúdó
Bor Barna 2005 és 2011 után újra aranyérmet szerezett nehézsúlyban. Barna ezúttal a döntőben a japán
Odzsitani Takesivel került össze. Barnus egy ipponal
szerezte meg a győzelmet, és ezzel együtt harmadik
világkupa-győzelmét.

Gáti Norbert

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
Takács József (1948–2014)
2014. január 24-én 65 éves korában elhunyt Takács József (Tapi) az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. Tolnán született 1948. szeptember 12-én. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1984. május 7-én lépett
be. A Karbantartási Igazgatóság
Karbantartási Főosztály Turbina- és Forgógép-karbantartó Osztályon dolgozott nukleáris karbantartó lakatosként 2002. december 31-én történő korengedményes nyugdíjazásáig. Családja, ismerősök, barátok, volt
munkatársak kísérték utolsó útjára 2014. január 29-én
a tolnai temetőben.
Blatt Pál (1960–2014)
2014. január 28-án életének 54.
évében elhunyt Blatt Pál, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
1960. május 30-án született Pakson. A Paksi Atomerőmű Zrt.-hez
2001. október 1-jén került felvételre. 2007. december 27-én történő
rokkantsági nyugdíjazásáig az Üzemviteli Igazgatóság
Üzemviteli Főosztály Külső Technológiai Osztályán dolgozott gépész munkakörben. Családja, ismerősök, barátok, volt kollégák kísérték utolsó útjára 2014. február
5-én Pakson, a Fehérvári úti temetőben.
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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.
Kern Rolandnak hívnak, és Szekszárdon születtem
2014. január 7-én. Születéskori 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 szundítok. Apukám Kern László, a Digitális Rendszerek Osztályon rendszermérnökként dolgozik. Anyukám Kern Edina fodrászként dolgozott a Jázmin Szépségszalonban Pakson.
Vigh Dorka vagyok, és a pécsi kórházban születtem
2014. január 14-én, 2970 grammal és 49 centiméterrel. Szüleimnek első gyermekeként jöttem a világra. Édesapám Vigh Károly, aki a Reaktorosztályon
dolgozik betanuló blokkügyeletesként. Édesanyám
Vighné Hanol Éva, óvónő volt születésemig, és most
csak velem foglalkozik.
Balázs Rékának hívnak, 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.
A nevem Ricsovics Bella, Szekszárdon születtem 2014. február 9-én. Születési súlyom 3300 gramm volt, a hosszúságom
54 centiméter. Nagy tesómhoz, Hannához képest pontosan
4,6 évre érkeztem a családba második gyerekként. Tündéri
kisbaba vagyok, szeretek enni, aludni, így nagyon gyorsan
növekszem. Amikor ébren vagyok, akkor is elnézelődök,
minden érdekel, ami körülöttem zajlik. Különösen a nagy
tesó hangjára mindig felfigyelek. Imádok fürödni. Apukám
Ricsovics Tamás, a Logisztikai Főosztályon szerződéskötő,
anyukám Ricsovicsné dr. Páli Éva, az Ezüst Hársfa Patikában gyógyszerész.kfe

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!

Mi illik?

Sötét reggel van. Ülök az erőműbe menő
6.10-es buszon. Álmatagon. Felszáll a
buszra egy fiatalember. – Jó reggelt!
Sziasztok! Kezét csókolom! – Az utóbbi
köszönés nekem szólt. Erre egyből éberebb lettem. Jólesett a lelkemnek, a közérzetemnek. Kedves gesztus. Illemtudó
fiatal. Nemcsak udvariasan, hanem kedvesen is köszönt. A többiek is köszöntek.
– Jó reggelt! – Sziasztok! De az övében
volt valami többlet, csipetnyivel több
energia, fiatalos lendület, kedves figyelem a másik iránt.
Általánosságban elmondható, hogy
köszöngetünk mi egymásnak, a többség, a legkülönfélébb módon, de sajnos
azért vannak, akik köszönés nélkül tudnak felszállni a buszra, vagy leszállni a
buszról, köszönés nélkül tudnak elmenni a másik mellett az erőműbe befelé
vagy kifelé tartva a járdán, vagy bárhol
az erőmű területén. Aki kulturáltnak,
illemtudónak tartja magát, az itt is és ott
is köszön, akkor is, ha liftbe, ha irodába lép be, ha buszra száll. Mert az, hogy
egy munkahelyen dolgozunk, az egy
közösségbe von minket, és mint egy közösségbe tartozóknak, illik köszönnünk
egymásnak. Az erőműves buszokon,

A buszon
vagy bent az erőműben is ugyanazok a
köszönési illemszabályok érvényesek,
mint másutt. Vagyis: a fiatalabb köszön
előre az idősebbnek, a férfi a nőnek, a
buszra felszálló mindenkinek. Ha nem
tudja, hogy tegezheti-e, akkor mondja
azt, hogy: Jó reggelt! / Jó napot kívánok! – Ezt lehet köszönni idősebbnek,
nő és férfi számára egyaránt. Arról még
nem hallottam, hogy valaki azért sértődött meg, mert egyáltalán köszöntek
neki. Arról már igen, ha nem megfelelően, vagy egyáltalán nem. És tudom
azt, hogy mennyire értékeli mindenki,
amikor előre köszönnek neki, legyen az
barát, ismerős, főnök. Előre, vagy viszonozva, de köszönjünk! Van egy kedves
ismerősöm, aki ekképpen üdvözli ismerőseit: Vidámság! (És ezt mosolyogva,
szívből mondja.) Hát ettől tényleg kivirul az ember lelke, és vidámabb lesz.
A köszönés és a nem köszönés az
ember jellemére, személyiségjegyére
utal, vagyis, hogy miként sajátította el
a társadalmi viselkedés normáit. A köszönéssel tehát nemcsak a másikat tiszteljük meg, hanem magunkat is minősítjük.
LAnna

Iparági sítalálkozó
A hagyományoknak megfelelően a Mátrai
Erőmű Zrt. rendezte meg február 13–16.
között a Szlovákiában, Tále síterepén a XXXI.
Villamosenergia-ipari Sítalálkozót. A találkozó célja az iparág hagyományainak megőrzése, az egészséges életmód, a sport és
a sísportág népszerűsítése, az emberi kapcsolatok erősítése, a sportbarátság ápolása.
A rendezvényen 19 társaságcsoport
képviseltette magát több mint 500 résztvevővel. A viszonylag nagy távolság miatt,
szinte egész napos utazás után már csak a
szállások elfoglalására volt idő.
A pénteki nap a pályával, hóviszonyokkal való ismerkedéssel, edzéssel telt el.
Némi havas eső esett, ami javított valamit,
de csak a pályán maradt hó. Szombaton a
fiatalabb, majd idősebb korcsoport hajthatott végre egy-egy lecsúszást a kijelölt pályán, majd jöttek a legjobb erőben lévő korcsoportok és végül a hódeszkások.
Esti eredményhirdetésre a Hotel Partizán kongresszusi termében került sor.

Mint mindig, így most is első (170 ponttal) a házigazda, második (46) a MAVIR Zrt.,
harmadik (37) az EDF-DÉMÁSZ. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. a 9. helyet szerezte
meg 8 pontjával.
Legeredményesebb paksiak:
Ifjúsági korcsoportban Feil Ervin 4. (9 indulóból); felnőttek között Feil Kornél 10. (41);
senior I-ben Gutai Dániel 23., Egervári Csaba 24., Lacza Zoltán 25., Németh Zoltán 27.
(70); senior II-ben Liptákné Varga Zita 15.
(22); senior II-ben Feil Béla 4., Varju Béla
20., Gyuricza Zoltán 23., Sárközi Tibor 34.,
Karácsony Sándor 37., Lipták János 39.,
Horváth János az első 10-ben lett volna,
ha nem téveszt kaput a végén a (67); senior
III-ban Skach Lórántné 7. (8); senior III-ban
Skach Lóránt 5. (15).
Nők csapatversenyében 11. lett Süli Anikó, dr. Weisz Éva, Balázs Anikó MVM Informatika Zrt. csapata. A Feil család alkotta
férficsapat 5. lett.
gyulai

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.

