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TISZTELT OLVASÓ!
Sokan emlékeznek még arra, miként kezdődött
1974-ben a Paksi Atomerőmű építése. A beruházás hatására Paks lakóinak száma néhány
év alatt 13 ezerről 21 ezerre ugrott, új városrész
épült fel, a település városi rangot kapott. Ma,
negyvenhét évvel később hasonló léptékű fejlődés részesei lehetünk.
Az új paksi blokkok építésében nemcsak a
tervezőasztalok mellett és a felvonulási területen értünk el komoly előrehaladást, hanem az
úgynevezett kerítésen kívüli feladatok terén is.
Hogy csak az elmúlt időszak leglátványosabb
eredményeit soroljuk: több tíz kilométernyi közút és vasúti pálya újult meg, lakópark épült az
orosz mérnökök és családjaik számára, tájékoztató irodák nyíltak a beruházás iránt érdeklődő
cégek és az ide érkező külföldiek információval
való ellátására. Egy új Integrált Irányítási Központ létrehozását kezdtük el a városban, ahol
11 kormányzati, rendészeti hivatal és szervezet
szolgáltatásait veheti igénybe a lakosság egy
helyen. A beruházáshoz szükséges munka
egészségügyi állomás fejlesztése mellett a
Paksi Gyógyászati Központ további bővítését is
tervezzük. A várossal együttműködve további
közműberuházásokat, sport- és kulturális, oktatási, turisztikai kapacitást bővítő beruházásokat
is előkészítettünk. Mindeközben Paks zöldebb
lett: ezer fával gazdagodott, az útjain pedig környezetbarát elektromos buszok közlekednek.
(Erről külön cikkben is olvashatnak a most kezükben tartott magazin hasábjain.) Zajlanak az
új Duna-híd építésének előkészületei is, melynek révén Bács-Kiskun megye is bekapcsolódhat a beruházásba. Azt, hogy a régió fejlesztése
a szívügyünk, mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a Süli János vezette minisztérium Paksra
költözik, a Deák Ferenc utcába. Hosszú idő után
ez lesz ismét az első vidéki minisztérium.
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Az is jól látható, hogy az atomerőmű-építés hatása nem korlátozódik Paksra, de még a régióra
sem. Fejlesztési projekteket indítottunk és tervezünk végrehajtani számos – nem csak Paks
környéki – településen. Mivel a beruházás nemzetgazdasági jelentőségű, a vállalkozások bevonását, az oktatást és az egészségügyi ellátást
illetően országos szinten is zajlanak fejlesztések. Azok a magyar cégek, amelyek a Roszatom
alvállalkozójaként most tapasztalatot szereznek
az atomerőmű-építésben, esélyt kapnak arra,
hogy az orosz állami konszern más projektjeibe
is bekapcsolódjanak. Ugyanez igaz a beruházásban részt vevő több multinacionális vállalatra
és a velük együttdolgozó hazai vállalkozásokra
is. Végül legalább ilyen fontos cél, hogy a beruházás révén sok külföldön dolgozó magyar munkavállaló is hazatérjen.
A következő oldalakon sok más mellett ezeket a
törekvéseket, a projektet és a mögötte álló embereket ismerhetik meg.

Dr. Becskeházi Attila Csaba

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért
és lokalizációért felelős államtitkár
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z elmúlt évben – a korábbiakkal megegyezően – a nukleáris energia volt a hazai villamosenergia-termelés bástyája. Az atomerőmű
éppen tízszer annyi áramot termelt, mint a hazai naperőművek.
Mi, a Paks II. projektben azért dolgozunk, hogy hosszú távon
garantálni tudjuk ezt a fajta kiszámíthatóságot és biztonságot a magyar lakosság és ipar számára. A jelenleg üzemelőket felváltó két blokk létesítésével kapcsolatos munka jó
ütemben halad, s idén is szép feladatok várnak ránk.

Hogy alakult a hazai villamosenergia-fogyasztás
az elmúlt, szokványosnak semmiképpen sem nevezhető esztendőben?

Interjú Süli János miniszterrel

A MUNKA
JÓ
ÜTEMBEN
HALAD
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A második féléves növekedési adatoknak köszönhetően az első féléves, 3,3 százalékos fogyasztáselmaradás az év végére 1,15 százalékra csökkent. Miután
szinte egész évben voltak a gazdaságnak olyan
szegmensei, amelyek nem vagy csak részben működtek a járvány miatt, lehetett számítani arra, hogy
ez – sok egyéb mellett – a villamosenergia-fogyasztásra is hatással lesz. Azokat, akik jelentős vis�szaesést jósoltak, a tények megcáfolták: még egy
ilyen esztendő sem hozott jelentős energiamegtakarítást. A villamosenergia-fogyasztás a koronavírus
második hulláma ellenére az év utolsó hónapjaiban
az előző esztendő ugyanazon időszakához képest
még emelkedett is. 2020 decemberben például
3,46 százalékkal fogyasztottunk többet, mint 2019
decemberében. Ez a növekedés valamelyest elmaradt a novemberitől, amikor is az előző évi adathoz
képest 4,92 százalék volt a növekedés, de kijelenthetjük, hogy a koronavírus nélkül nagyon szép évet
zártunk volna.
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Ha mi olcsón, biztonságosan,
időjárástól függetlenül
akarunk villamos energiát
biztosítani a magyar
fogyasztóknak, annak
legfőbb letéteményese az
atomenergia.

Nézzük a másik oldalt, azaz a termelést. 2020-ban hogyan
teljesített a hazai erőműpark?
Bizonyára senkinek nem okozok meglepetést azzal, hogy
ezúttal is a Paksi Atomerőmű volt a hazai termelés bástyája,
hiszen 16 054,93 GWh-val a hazai termelés 47,98 százalékát
adta. Mivel sokan a megújuló energiában látják a megoldást,
érdemes összevetni a teljesítményeket. A megújuló erőművek
összesen 13,21 százalékkal részesültek tavaly a termelésből.
Közülük a prímet fej fej mellett a biomassza, biogáz, valamint a
napenergia vitte, utóbbi 4,79 százalékot képviselve. Ez utóbbi
azért is érdekes, mert a beépített kapacitás már 20 százalékkal
meghaladja a Paksi Atomerőműét, ugyanakkor a naperőművek (az atomerőműhöz képest) csak tizedannyi, összesen
1601,15 GWh áramot voltak képesek termelni tavaly. Tisztán
látszik tehát, hogy – bár nem mondhatunk le róluk – felelősen
gondolkodva nem építhetünk kizárólag a megújulókra. Konkrét példával élve: december 3-án 16:45-kor mérték a 2020-as
év legnagyobb fogyasztását, a 7095 MW áramigény mindös�sze 10 MW-tal maradt el a történelmi csúcstól. Ugyanebben az
időpontban az időjárásfüggők mindössze 24,4 MW-tal tudtak
hozzájárulni a termeléshez, ráadásul ez csak szélerőművekből
származott, a naperőművek naplemente után nem termeltek.
Fontos ezt elmondanunk rendről rendre, hiszen a magukat
környezetvédőnek titulálók részéről gyakorta érkezik az a fajta
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javaslat, ami energiatakarékosságra és megújulókra építene
szemben az atomenergiával. (Ugyanezek az emberek igyekeznek Németországot a környezetvédelem élharcosának
beállítani, miközben egységnyi magyar áram előállítása 40
százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, ráadásul
a magyar lakosság a német ár – azaz a 120 Ft/kWh – harmadát, 38 Ft/Kwh-t fizet az áramért.) Sokszor elmondtuk, és ezt
az elmúlt év is igazolta, hogy Magyarország adottságai mellett
az atomenergia garantálhatja hosszú távon a folyamatosan
rendelkezésre álló, klímabarát, megfizethető árú áramot.

A koronavírus-járvány nemcsak az áramfogyasztásra
gyakorolt hatást, hanem az egész életünkre. A Paks II.
projektben okozott fennakadást?
Köszönet illeti a munkatársainkat, a partnereinket, az orosz
felet és mindenkit, aki helytállt a Covid-helyzetben. Külön
köszönet a Paks I-es kollégáknak, mert az nyilvánvaló, hogy
ha nincs villamos energia, akkor nem működik az ipar, az
egészségügy, az oktatás, a kereskedelem.
A Paks II. projektet illetően: a járvány ellenére végre tudtuk
hajtani a feladatainkat. A létesítési engedély iránti kérelemhez szükséges dokumentációval elkészültünk, reményeink
szerint ősszel az engedély birtokában leszünk. Megkaptunk egy újabb kulcsfontosságú engedélyt,
mégpedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal villamos létesítési
(hálózatra csatlakozási) engedélyét. Ez azt
jelenti, hogy, ha készen leszünk a blokkokkal,
a 2400 megawattal felcsatlakozhatunk a
hálózatra, mert a megtermelt áram a magyar
rendszerbe beilleszthető.
Előrehaladott állapotban vannak az Erőmű-beruházási Központ kivitelezési munkálatai és több, a blokkok építéséhez,
szereléséhez szükséges épület megkapta az Országos

Atomenergia Hivatal építési engedélyét, számos közülük
már a kivitelezés különböző fázisában van.
Minden okunk megvan arra, hogy elégedettek legyünk, jó
ütemben halad a munka. Alekszej Lihacsovval, a Roszatom
vezérigazgatójával év végén értékeltük az elmúlt évben elvégzetteket, és megállapítottuk, hogy a beruházás ütemterv
szerint halad. Lihacsov úr azt is megerősítette, hogy kollégái
elismerően beszélnek a magyar szakemberek felkészültségéről. Ez a kérdező, kritikus szemlélet már a Paks I. építésekor is jellemző volt ránk, ennek köszönhető, hogy a paksi
blokkokat a világ legjobbjai között tartják számon. Ez minket
megerősít abban, hogy most is a lehető legmagasabbra
rakjuk a mércét.

Így biztosak lehetünk abban, hogy
ezúttal is világszínvonalú blokkok
épülnek Pakson.
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Nemcsak a szorosan vett atomerőművi beruházás zajlik,
hanem egy ahhoz kapcsolódó, szerteágazó tevékenység,
amit kerítésen kívüli feladatként szokás emlegetni.
Melyek aktuálisak napjainkban?
Valóban nagyon szerteágazó a munka, hiszen biztosítani kell
a lakhatást, az oktatást, az egészségügyi ellátást, előmozdítani a vállalkozók csatlakozásának lehetőségét, fejleszteni
a közműveket, gondoskodni az érkezők kikapcsolódásáról.
A nagyberendezések szállításához szükség lesz a vasútra, ennek érdekében a Mezőfalva–Paks vonal szükséges
fejlesztése elkezdődött. Folyamatos a közutak fejlesztése,
2020-ban elkészült a Paks–Németkér, a Györköny–Pusztahencse út, elkezdődött a nagydorogi, madocsai, valamint a
Dunaszentgyörgy–Fadd–Gerjen utak felújítása. Két információs iroda nyílt a vállalkozók és a Paksra érkezők tájékoztatása érdekében, egyebek mellett elkészült Pakson a
Liget lakópark. Ebben az évben a projektbe bekapcsolódó
cégek igényeinek kiszolgálására épül egy irodaház a 6-os
főút mellett, az építkezés közvetlen szomszédságában. Itt
egy műszaki szállodát is építünk az egy-két napos egyeztetésre ideérkező vendégeknek. Szemben, az ipari parktól

délre biztosítunk területet egy 4500 fő elszállásolására alkalmas lakónegyednek, ami hasonlóan az Erőmű-beruházási
Központhoz, konténerekből épül fel. Ehhez 45 hektáros
területet kért az orosz partner, ahol étkeztetési, sportolási,
kikapcsolódási lehetőség is lesz, hiszen 12 órás műszakban
dolgoznak majd az építőmunkások. Egy gyalogos alul- vagy
felüljáró is épül, hogy gyalogosan eljuthassanak majd a
munkahelyükre. Négysávossá alakítjuk a 6-os utat Pakstól
az atomerőmű déli bejárójáig, az északi bejárót és a 6-os
főúttal párhuzamos belső összekötő utat. Közvetlen csatlakozás épül az M6-os autópálya Paks-Dél csomópontja és
a beruházási terület között. A forgalmas csomópontokban
körforgalom teszi biztonságosabbá a közlekedést. A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola épületét felújítjuk, egy új tornatermet is kap az intézmény. Elkezdődött egy, Magyarországon
unikálisnak tekinthető Integrált Irányítási Központ létrehozásának előkészítése. Ez a volt konzervgyár területén épül
meg, és minden – nem önkormányzati jellegű – hivatali,
hatósági feladatot koncentrál. Ezzel a területtel és a szomszédos dunai partszakasszal komoly terveink vannak. A partot
a munkagödörből kitermelt föld egy részével fogjuk feltölteni árvízszint fölé.

Munka van bőven. Biztatok
mindenkit, hogy keresse
meg a bekapcsolódási
lehetőséget.

A munkagödör ásása 2021 egyik meghatározó
feladata. Milyen egyéb feladatok várnak még
a csapatra?
Ennek a magazinnak minden oldala kevés volna
ahhoz, hogy számba vegyük az előttünk tornyosuló feladatokat. Őszre várjuk a létesítési engedélyt,
rövidesen tehát elkezdődik a kiviteli tervezés
fázisa, amikor minden csavarnak, szerelvénynek
és vezetéknek meghatározzák a helyét, készül a
hosszú gyártási idejű berendezések, így a reaktortartály, a fő keringtető szivattyú, valamint az új
blokkok egyes építményeinek engedélyezési dokumentációja, folyik az építési-szerelési bázis kiépítése.
A területen mintegy 120 létesítmény lesz, ebből 80
épület, ezek engedélyezését, kivitelezését koordinálni kell. Az elkészülteknél pedig gondoskodni
kell az üzemeltetésről.
A talajelőkészítés, azaz a munkagödör mélyítése,
talajmegerősítés és résfalazás – csak néhány a
számos igen szép kihívást tartogató műszaki feladat közül. A mi atomerőművünk építésének különlegessége, hogy a Duna közelsége mellett azt is
figyelembe kell vennünk, hogy a telephelyen már
van egy üzemelő atomerőmű négy blokkal. Ennek
egyébként számos előnyét élvezzük, hiszen nemcsak a meglévő infrastruktúrára építhetünk, hanem
arra a kivételes szaktudásra is, ami az elmúlt évtizedekben felhalmozódott itt.
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Mi a különbség a műszaki és a kiviteli tervezés között?
A műszaki terv egy adott rendszert koncepcionális szinten
mutat be mélységi részletek nélkül. A kiviteli terv viszont
már részletes, a rendszer minden paramétere, műszaki jellemzője is meghatározásra kerül benne, beleértve a gyártási,
szerelési és üzembe helyezéshez szükséges információkat. Minden rendszerelemet, komponenst
pontosan kell definiálni, legyen az gépészeti vagy
akár épületelem, a tervben már annak a terméknek
kell szerepelnie, amit majd a helyszínen beépítenek. Ha egy lakóház építésével vonunk párhuzamot, akkor eddig elkészült az alaprajz, most viszont
olyan részleteket is leírunk, hogy hány milliméteres
lesz a csempe között a fuga, milyen anyaggal lesz
kitöltve, és azt ki szállítja oda.
A kiviteli terv fázis hosszú folyamat, egészen az
üzembe helyezés fázisáig eltart. Ezzel párhuzamosan a
további engedélyek – például a nukleáris sziget épületeihez kapcsolódó építési engedélyek, a főbb gépészeti berendezések, így a reaktor és kapcsolódó elemeinek gyártási
engedélye – megszerzéséhez szükséges dokumentáció
elkészítése is a feladatunk.

kevesebb rálátásom volt, ott ki kellett építenem a megfelelő munkakapcsolatokat és -mechanizmusokat. A gördülékeny feladatellátást nagyban segíti az érintett felelősök
támogatása, köszönet illeti őket ezért. Vallom, hogy az
eredményesség titka az őszinte kommunikáció és együttműködés.

Alapvetően azokat a feladatokat
szeretem, ahol egy kicsit ismeretlen területen kell mozogni,
ahol még nincs kimunkálva minden, ahol megoldásokat kell találni.

A SIKER
TITKA AZ
EGYÜTT
MŰKÖDÉS
Szerteágazó feladatokkal kell megbirkóznia a
Műszaki Igazgatóság (MIG) szakembergárdájának. Egy atomerőmű-építés forgatókönyvén
végigmenni az első betűtől az utolsóig komplex, ugyanakkor izgalmas és inspiráló feladat.
A szervezet élén múlt év szeptemberétől álló
Szarvas Krisztián szerint a csapat erőssége az
együttműködés és a nyílt kommunikáció. A műszaki igazgató az Atomszférának elmondta, hogy
a MIG már a kivitelezési tervezésre fókuszál.
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Szarvas Krisztián
műszaki igazgató

Az elmúlt évben hatalmas feladatot sikerült
kipipálnia a műszaki gárdának, elkészültek a
műszaki tervek, a Társaság benyújtotta a létesítésiengedély-kérelmet.
Valóban ez volt a legjelentősebb engedélykérelem, temérdek munka van benne, de benyújtását
követően a mi figyelmünk immár más feladatokra összpontosulhat. Persze vannak még a LEK-hez
kapcsolódó feladatok, de úgy gondoljuk, hogy
az eljárás alatt felmerülő hatósági kérdésekre
meg tudjuk adni a válaszokat. A munkavolumen
és a határidők nyomása persze továbbra is érezhető, de most már a további kiemelt fontosságú
engedélykérelmekhez szükséges dokumentációk
összeállítása és a kiviteli tervezés előkészítése
a legfontosabb feladat. A kiviteli tervek képezik
a létesítés alapját, a dokumentációk és modellek
volumene több nagyságrenddel nagyobb,
mint a műszaki terv volt. Óriási mennyiségű
információról van szó.

Egy atomerőművet „megrajzolni” nem egyszerű feladat.
A munka dandárja pedig a MIG-re vár. Milyen érzés
a Paks II. Zrt. legnépesebb csapatát irányítani?
A Paks II. Zrt.-nél és előzőleg a Paksi Atomerőműnél eltöltött
évek kiváló iskolát jelentettek ahhoz a feladathoz, amelyet
a műszaki igazgatói pozíció jelent. Hasznosítani tudtam és
tudom azt a rengeteg tapasztalatot, amire a Paks II. projekt születése óta szert tettem. A kezdetek óta igen aktívan veszek részt a folyamatokban. Amire pedig korábban

A Műszaki Igazgatóság rendkívüli mennyiségű és szerteágazó feladatait érzékelteti, ha csak az osztályok, szakterületek vagy éppen a munkát lefedő szerződések körét
megtekintjük. Ez nagyon összetett, komoly feladat, amit
nehezen lenne képes egy kéz minden részletre kiterjedően
irányítani úgy, hogy minden döntés a megfelelő időben
megszülethessen. Éppen ezért fontos, hogy az osztályvezető kollégák kellően tapasztaltak ahhoz, hogy a szakterületüket tekintve csak a stratégiai jellegű, kritikus kérdésekhez igényelnek vezetői támogatást vagy döntést. Ez is azt
mutatja, hogy jól működnek, jól kommunikálnak az egyes
osztályok.
Egy vezetőnek, ha az irány ki van jelölve csak akkor kell
beavatkoznia, ha problémát lát. Egy átlagos MIG értekezlet
3-4 óránál egyszerűen nem lehet rövidebb, ha csak azt
nézzük, hogy kilenc osztályon folyik a munka, és mindenki
szót kap…

A CEB – ahogy mi nevezzük
a felvonulási területet – a
tapasztalatszerzés előszobája
a Site-on, azaz a majdani
blokkok telephelyén végzendő
munkához. Rendkívül jó iskola,
mert segítségével látjuk, hogyan
is kell az építési engedélyezési
folyamatokat lebonyolítani, milyen
interakcióra számíthatunk a
hatóságtól, hogyan tudjuk kezelni
a tervmódosítási igényeket,
nyomon követni a kivitelezést.
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Ráadásul mindez most kényszerűségből zömmel az
online térben zajlik. Ez sok nehézséget okoz?

Sikerült megtalálni a közös hangot az orosz fővállalkozóval?

A feladatunkat a pandémiás helyzethez illeszkedve végezzük,
van olyan feladat, ahol az otthoni munkavégzés még hatékonyabb is, mint az irodai, de a személyes véleményem,
hogy a kreatív gondolkodás és a csapatmunka megsínyli
azt, hogy nem tudunk hagyományos formában dolgozni.
Egyeztetéseket folytatni közvetlen kommunikáció, testbeszéd és gesztusok ismerete nélkül igen nehéz, így kiemelt
fontosságú esetekben személyes megbeszéléseket is
szervezünk a vonatkozó szabályok maximális betartásával.
Mindig is fontos volt számomra a személyes kapcsolat, és
bízom benne, hogy minél hamarabb visszatér az életünk
a régi kerékvágásba, és várom, hogy beköltözzünk majd
az Erőmű-beruházási Központba, megteljen élettel minden
iroda. Itt a teammunka a jellemző, egyeztetni kell a többi
szakterülettel, szükség van a kollegialitásra. Mindenki hozzáteszi a saját magáét, ez teszi erőssé a csapatot, s talán
a munkatársakat is az motiválja, hogy közösen, együtt
tudunk megalkotni valamit.
Ráadásul nem is akármit…

Nyugodtan elmondhatom, hogy rendkívül jó szakmai kapcsolat, valódi partnerség alakult ki. A szakértők több éve
együtt dolgoznak, személyes jó kapcsolatok is kialakultak,
megismertük, sok esetben kiismertük egymást. Persze
nap mint nap akadhatnak vitás kérdések, de a projektet
ez viszi előre. A problémákat azonosítjuk és közösen megoldjuk. Az orosz partnereink elismerően nyilatkoznak a
magyar műszaki kultúráról és a munkatársak felkészültségéről.
A mi felelősségünk, hogy a 60 év vagy az annál is hos�szabb üzemidő során ezek a blokkok megállják a helyüket. Ezért nagy öröm, hogy a MIG-en több olyan kolléga
van, aki a Paks I-ben már megedződött, és ott sok mindent
megtapasztalt, ezekből sok hasznos tanulság vonható le.
És nyilván az a „leggazdaságosabb” megoldás, ha már a
tervezés fázisában hasznosítjuk ezeket a tapasztalatokat.

Egy atomerőmű-építés forgatókönyvét
megírni roppant komplex feladat,
részt venni benne izgalmas
és egyben inspiráló.

Szó esett a Paks I-ben megedződött kollégákról, de a
MIG-en rendkívül sok a fiatal is. Sikerül áthidalni a korosztályok közötti szakadékot?
Az, hogy a Műszaki Igazgatóságon alapvetően sok a fiatal,
abszolút nem hátrány. Többségük már 5-6 éves szakmai
tapasztalattal bír, itt tanult be és jutott rövid idő alatt óriási tudáshoz, hiszen nagyon intenzív az a szakmai munka,
amit az orosz féllel folytatunk. Ezt máshol az országban
nem tudták volna megszerezni. Mi, vezetők bizalommal
fordulunk feléjük, ezzel inspirálva őket az állásfoglalásra,
szakmai véleményük megfogalmazására. Nem jellemző
az a klasszikus felállás, hogy a főnök mondja meg minden
esetben, hogy mi legyen.

Nem pozícióorientált az
igazgatóság. Biztatjuk a
fiatal kollégákat, hogy
merjenek kritikusak lenni,
bátran, nyíltan álljanak ki
szakmai kérdésekben.
A visszajelzések alapján kijelenthetem, hogy a kollégák
kellőképpen motiváltak, megbecsülve érezhetik magukat,
a menedzsment ehhez jó hátteret teremt minden szempontból.
Minden szükséges kompetenciát nem tudunk saját erőforrással lefedni, de nem is kell. A munkacsúcsokat szükség
esetén külső szakértők bevonásával kezelni tudjuk, de ezzel
együtt a humán erőforrás kérdése mindig napirenden
van. Folyamatosan keressük a jól képzett szakembereket.
Alapvetően arra koncentrálunk, hogy nagyrészt fiatalokból
építsük fel a csapatot, ezért az utóbbi időben a friss diplomásokat célozzuk meg. Stratégiánk a fiatalok számára a megfelelő szakmai életút biztosítása. Csak így lehet olyan szakembergárdát nevelni, amely végig tudja vinni az üzembe
helyezést és aktív szereplője tud lenni az üzemeltetésnek.

Magamat régi motorosnak tartom,
amit a 12-es törzsszámom is
jelez. Ez igazolja azt a fajta útkeresést, szervezetépítést, feladatmeghatározást, amiben részem
volt a Paks II. megalakulásától.
Ez motivál a mai napig.
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PÁLYAKÉP
Fiatal mérnökként – majdnem az iskolapadból – került
a Paksi Atomerőműbe Szarvas Krisztián. A Nógrád
megyei Pásztón nőtt fel, gépészmérnök diplomáját
a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte.
– 1995-ben gondoltam egyet és „egybőröndős
gyüttmentként” csatlakoztam az atomerőmű üzemviteli utánpótlás csapatához – mondja. Szakmai
szempontból nagyon jónak tartja, hogy „kantáros
mérnökgyerekként” kezdte pályafutását, mert így
volt lehetősége megtanulni, mi hogyan működik és
nem csak a műszaki kérdéseket illetően.
15 év üzemviteli munka után a Lévai-projektbe hívták
annak megalakulásakor. Egy ideig párhuzamosan
dolgozott emellett az Üzemviteli Főosztályon főtechnológusként is, majd a Paks II. projekt előrehaladásával előbb az MVM-hez került, azután a frissen
megalakult projektcég munkatársa lett a Gépész
Technológiai Osztály vezetőjeként.
– Egymás hegyén-hátán ültünk a Gagarin utcában.
Tologattuk a bútorokat, informatikai hátteret szerveztünk magunknak, beindítottuk a céget. Rendkívül
fárasztó, ugyanakkor izgalmas volt – emlékszik
erre az időre. A Paks II. projekthez való csatlakozásával nagy álma teljesült: lehetőséget kapott arra,
hogy alapjaitól létrehozzon egy szervezetet azokkal,
akikkel együtt szeretne dolgozni.
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A MAGYAR VILLAMOS
ENERGIA-RENDSZER
2020-BAN

2020-ban összességében a 2019. évihez képest a villamosenergia-felhasználás csak mintegy 1,31%-kal esett vissza (előzetes,
és kis mértékben becsült adat!), és valószínűleg nagyon szép évet zártunk volna, ha nem tör ki a koronavírus-járvány.
Kimondhatjuk: a villamosenergia-fogyasztás koronavírus-rezisztens, vagyis a villanyra még egy ilyen mélységű járvány
idején is szükség van.

AZ ÖSSZES VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA
2020-at sokan a koronavírus által meghatározott évként fogják elkönyvelni, és erre minden okunk megvan. A lezárások
meghatározták életünket, viszont kissé talán meglepő módon alig vetették vissza a hazai villamosenergia-felhasználást,
ami jó jel a Paks II. projekt szempontjából. A tavalyi év azt üzeni, a villamos energiára minden körülmények között, még
egy ilyen súlyos, példátlan válság esetén is szükség van.
Noha a rendszerterhelési rekord tavaly nem dőlt meg, a 2020. december 3-i terhelés nem sokkal (10 MW) maradt el tőle,
értéke 7095 MW volt (forrás: MAVIR). A csúcs idején, ezen a decemberi délutánon 16:45-kor a hazai napelemek már nem
álltak rendelkezésre (decemberben ilyenkor már sötét van), így a csúcsigények fedezéséhez sem tudtak hozzájárulni.
Nem így az import, mely ebben az időpontban a 3000 MW-ot is meghaladta.

GWh
4500
4000
3500

ÉVES CSÚCSTERHELÉS

Naperőművi teljesítmény
a csúcs negyedórában (MW)

0

0

0

Szélerőművi teljesítmény
a csúcs negyedórában (MW)

116

69

24

Igénybe vett nettó import
a csúcs negyedórában (MW)

1 993

2 402

3 004

1

Bruttó erőművi teljesítmény az adott negyedórában, a bruttósítás saját számításon alapul

A koronavírus a hazai villamosenergia-fogyasztásra leginkább a járvány első hullámának idején nyomta rá bélyegét:
az április-júniusi időszakban a fogyasztás 8-10%-kal volt kevesebb, mint 2019 hasonló időszakában, ezt azonban nagyobb
részben ellensúlyozni tudták az I. és a IV. negyedév nagyon kedvező, átlagosan 2-3%-os fogyasztásnövekedési adatai.

A VILLAMOS ENERGIA HAZAI FELHASZNÁLÁSA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
2018

2019

2020 2

46 014

46 104

45 500

Változás előző évhez képest (GWh)

455

90

-604

Változás előző évhez képest (%)

1,0%

0,2%

-1,31%

Összes felhasználás (GWh)

2

MAVIR adatok alapján becsült, előzetes adatok a háztartási méretű kiserőművek nélkül
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2019-hez képest a hazai erőműpark által termelt villamos
energia volumene tavaly valamelyest (kb. 3%-kal) csökkent. Az összes termelésen belül a karbonsemleges termelés aránya megközelítette a 60%-ot. Ennek több mint
80%-át az atomerőmű adta, részaránya az egyes hónapokban
74-93% között változott.
Jó évet zártak a hazai gázerőművek, tavaly mintegy 8 TWh
villanyt termeltek (ez a fogyasztás 18%-a), átlagos betáplálásuk 919 MW volt, termelésük több alkalommal mozgott
az 1500-1900 MW tartományban. A Mátrai Erőmű teljesítménye jellemzően a 400-500 MW közötti tartományban
mozgott, termelését a magas (átlagosan 25 €/t-s) CO 2 -ár
érdemben gátolta. A szén a villamosenergia-fogyasztási
tortából így 10%-ot hasított ki. Előzetes adataink és számításaink szerint a napelemek a hazai fogyasztás 3,2%-át
(a háztetőkre szerelt lakossági napelemekkel együtt 4,8%-át),
a szélerőművek 1,4%-át fedezték. A megújulók összesített
részaránya (a lakossági napelemekkel együtt) 9% volt.

Az import mértéke továbbra is magas, részaránya (az
összes villamosenergia-felhasználásban) az elmúlt években szokásos 30% körül alakult, előzetes becslésünk
szerint tavaly 28,7% volt. Az év során 25 olyan negyedórás
időszak volt, amikor a hazai igények ellátása legalább
50%-ban importból történt.
A nagykereskedelmi árakat tekintve a tavaszi, kivételes, lezárásokkal teli időszakban a 20 €/MWh alatti napi átlagár
sem volt ritka, decemberben viszont olykor a 100 €/MWh-t
is elérte.
A Nemzetközi Energiaügynökség 2020. novemberi előrejelzése szerint a koronavírus hatására 2020-ban a globális
villamosenergia-felhasználás is csak 2%-kal esett (erre vonatkozó tényadataink csak évek múltán lesznek). Jó előjelek
ezek a Paks II. projekt számára: villanyra mindig szükség van.

Készítették: PTNM elemző csapata
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AZ EURÓPAI
VILLAMOSENERGIA-ÁTVITELI
HÁLÓZATRÓL

A 63, illetve 44 utas
szállítására alkalmas
buszok oldalát nevezetes paksi épületek
és helyek szimbólumai
díszítik.

NAGY LÉPÉS

A ZÖLDVÁROSSÁ VÁLÁS FELÉ
Nagyot lépett előre Paks a környezetbarát közlekedés terén: az év elejétől immár
menetrendszerűen járnak az elektromos buszok a város utcáin. A paksi az egyik
legnagyobb, tisztán elektromos meghajtású buszflotta Magyarországon.
A közösségi közlekedés 2021 februárjától önkormányzati
feladatellátásban működik Pakson. A város utcáin immár
tíz elektromos busz közlekedik. Paks ezzel nagy lépést
tett a környezetbarát közlekedés, a zöldvárossá válás terén.
Nemcsak attól várható a károsanyag-kibocsátás csökkenése, hogy a dízelüzemű buszokat zéró emissziós járművek váltották le, a szakemberek azt remélik, hogy sokan
a tömegközlekedést választják inkább, s otthon hagyják
autóikat.
A közösségi közlekedés megújításának nem titkolt célja,
hogy a kényelem feladása nélkül kiváltsa az autózást, és
ezáltal enyhítse a város zsúfoltságát és csökkentse a levegőszennyezést. A tíz új busz közül négy a kisebb mérete
révén olyan utcákba is eljut, ahol korábban nem volt lehetőség
a buszközlekedésre. Ezáltal a korábbihoz képest megháromszorozódott a tömegközlekedés lefedettsége és a
járatsűrűség.
A sűrített járatszámmal működő buszoknak köszönhetően
kevesebb lehet a parkolási probléma, illetve csökkenhet
a városközpont forgalma, aminek nyomán Paks még élhetőbbé válhat.

Az, hogy a paksi projekt mennyire előremutató, az is jelzi, hogy a pécsi mellett jelenleg ez az egyik legnagyobb
elektromos meghajtású buszflotta Magyarországon, ráadásul Paks az egyetlen olyan város, ahol a tömegközlekedést
kizárólag e-buszokkal oldják meg.
A város mobilitási terve a fenntarthatóságot szem előtt
tartva, az összes közlekedési mód átfogó, egymással is
összefüggő fejlesztését célozza, melynek során előnyben
részesíti a környezetbarát megoldásokat és segíti azok térnyerését. A terv egyebek között az, hogy a két új blokk
építésén dolgozó szakembereket, építőmunkásokat a
környező településekről is elektromos buszokkal szállítják
majd. A paksi közösségi közlekedés átalakítása jó tapasztalatszerzés ehhez.
Az elektromos közlekedés csak akkor lehet valóban környezetkímélő, ha a járműbe táplált áramot tiszta úton termelik meg. Ennek egyik, hazánkban legkézenfekvőbb termelési módja az atomenergia. 2020-ban Magyarországon
a villamos energia 55 százalékát termelték meg karbonmentes módon nukleáris, nap-, szél-, víz- és geotermikus
energia felhasználásával. Ennek a tiszta energiának a 87
százalékát a Paksi Atomerőmű adta.

Solaris Urbino

Az elektromos közlekedés lehet az egyik
válasz az energiatárolásra

A 12, illetve 8,9 méter hosszú elektromos buszokat egy 160 kilowatt teljesítményű motor hajtja, az energiát hálózatról tölthető 250, illetve 200 kilowattóra kapacitású akkumulátorokban tárolják. A járművek mindkét változatában
található légkondicionáló, digitális utastájékoztató, zárt láncú kamerarendszer és az utasok számára telefontöltéshez használható USB-csatlakozó is.
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A villamos energia gazdaságos és környezetkímélő ipari tárolása világszerte
foglalkoztatja a szakembereket. A villamosenergia-rendszerbe minden pillanatban ugyanannyi áramnak kell bekerülnie, mint amennyit a fogyasztók felhasználnak belőle, máskülönben megbillen az egyensúly. A probléma abból
ered, hogy sokszor nem akkor van szükség az áramra, amikor azt megtermelik. Ha azonban az elektromos közlekedésbe, vagyis esetünkben a paksi
elektromosbusz-flotta akkumulátoraiba tápláljuk a többletáramot, akkor az
felhasználható az autóbuszok töltésére.

Villamosenergia-átviteli hálózatnak azt a nagyfeszültségű
villamos hálózatot nevezzük, ami a villamos energiát az
energiaforrásoktól – például az atomerőművektől – a fogyasztók felé továbbítja. Ez a rendszer egységes: az egész
hálózat azonos frekvencián és fázisban működik. Úgy lett
kialakítva, hogy a fogyasztók üzemzavar vagy karbantartás esetén is hozzá tudjanak jutni a szükséges energiához.
A magyar rendszer része az európai hálózatnak, ahonnan
importálni és ahová exportálni is tudunk.
Ez az egyesített hálózat az Európai Villamosenergia-átviteli Hálózat (angolul European Network of Transmission
System Operators for Electricity, röviden ENTSO-E), amely
az összes európai országot magába foglalja, ideértve
Nagy-Britanniát, Írországot és Izlandot, kivéve Oroszországot, Ukrajnát, Fehéroroszországot, Albániát és Törökországot. A rendszerrel szinkronban van Ukrajna egy része,
Albánia, Moldova, Törökország és az ún. Maghreb-államok
(Marokkó, Nyugat-Szahara, Algéria, Tunézia és Líbia) rendszere is, ami gyakorlatilag lehetővé teszi a villamos energia
kereskedelmét ezen területeken is.
Az Európai Villamosenergia-átviteli Hálózatot működtető szervezetet, az ENTSO-E-t 2009-ben az Európai
Unió energiapiaci harmadik csomagja hozta létre, célja
versenyképességének fokozása az EU gáz- és villamos
energia-piacán. Az ENTSO-E egy olyan nemzetközi
nonprofit egyesülés, amelyik Európa 35 országának 42
villamosenergia-átviteli rendszerüzemeltetőjét tömöríti, az
unió határain túlra is kiterjed, működését pedig a tagok
finanszírozzák.
A honlapja szerint az ENTSO-E támogatja az együttműködést az európai átvitelirendszer-üzemeltetők között az uniós
energiapolitika megvalósításának elősegítése, valamint az
energia- és klímapolitikai célkitűzések elérése érdekében,
amelyek megváltoztathatják az energiarendszer jellegét.

Az ENTSO-E legfontosabb célja a megújuló energiaforrások, így a szél- és napenergia energiarendszerbe történő
integrálása, valamint a belső energiapiac kiteljesedése,
ami központi szerepet játszik az Európai Unió energiapolitikai terveinek elérésében, a fenntarthatóságban és az
ellátásbiztonságban. Az ENTSO-E a rendszerüzemeltetőkkel és az európai hálózattal kapcsolatos összes technikai,
piaci és politikai kérdésre választ ad, és kapcsolatban áll a
fogyasztókkal, az uniós intézményekkel, a szabályozókkal
és a nemzeti kormányokkal.
Az egyes átvitelirendszer-üzemeltetők felelősek a villamos
energia továbbításáért a főbb nagyfeszültségű villamos
hálózatokon. Az üzemeltetők átlátható módon biztosítják,
hogy a termelő vállalatok, kereskedők, elosztók vagy a közvetlenül kapcsolódó ügyfelek a hálózathoz hozzáférjenek.
Sok országban az átvitelirendszer-üzemeltetők felelnek a hálózati infrastruktúra fejlesztéséért is. Ezek az átvitelirendszer-üzemeltetők az Európai Unió belső villamosenergiapiacán olyan szervezetek, amelyek függetlenül működnek
a villamosenergia-piac többi szereplőjétől.
Hazánk villamosenergia-átviteli hálózatát a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (MAVIR) irányítja. A cég az ENTSO-E
egyik tagja, mindez kettős lehetőséget jelent: egyrészt
biztonságot ad üzemzavar esetére, másrészt lehetőséget
teremt áramimportra. 2020-ban ennek részaránya a MAVIR
becslése szerint 25,87% volt, ami ugyan néhány százalékkal alacsonyabb az előző évek adatainál, de európai ös�szehasonlításban még mindig magasnak mondható. Ezért
is létfontosságú, hogy az új atomerőművi blokkokkal biztosítsuk Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonságát, és a magyar gazdaság hosszú távú versenyképessége
szempontjából kulcsfontosságú olcsó villamos energiához
juttassuk mind a lakosságot, mind a vállalkozásokat.
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AZ ÚJ BLOKKOK

BIZTONSÁGI
HŰTŐVÍZRENDSZEREI

A Duna mint hűtővízforrás elvesztése esetén
kap szerepet az új blokkoknál betervezett,
tartalék biztonsági hűtővízrendszer, amely
hűtőcellák segítségével képes biztosítani a
szükséges hűtési kapacitást. A tartalék BHV
rendszer kizárható módon csatlakozik a lehűtést biztosító, primer köri rendszerekhez,
és jelentős (körülbelül 14 000 m 3 ) hűtővíztartalékkal rendelkezik, ami biztosítja a hűtők hosszú távú, emberi beavatkozást nem
igénylő üzemét, egyéb üzemzavarok és balesetek kezelése esetén pedig hűtővízforrásként használható.

A biztonsági hűtővízrendszer
ezen, műszakilag előremutató
felépítése jó példa a 3+
generációs erőművek tervezési
filozófiájára, amelynek
fókuszában a nukleáris biztonság
növelése áll.

Föld alatti, zárt szelvényű
betoncsatornák
Az atomerőművek normálüzeme esetén a reaktorban
felszabaduló hőt villamosenergia-termelésre használják,
azonban a reaktor leállításával a hőtermelés nem szűnik
meg teljes mértékben. A maghasadásos hőtermelés ezen
sajátságát maradványhőnek nevezzük, mely az üzemanyagban a nukleáris láncreakció során felszaporodott
hasadási termékek további, időben elnyújtott bomlásának
az eredménye. Az atomerőművek nukleáris biztonságának egyik legfontosabb aspektusa ezen maradványhő
elszállítása.
A folyamatosan fejlődő nukleáris biztonsági elvárásoknak eleget téve a 3+ generációs atomerőművek (Paks II.
blokkjai is idetartoznak) több független, a maradványhő
eltávolítására szolgáló rendszerrel rendelkeznek. Ezek
normálüzemben és a rendkívül kis valószínűséggel bekövetkező tervezési üzemzavarok során elsősorban aktív
(segédenergiával működő) módon, extrém helyzetekben
pedig jellemzően passzív módon (külső energiaforrás
igénye nélkül) látják el funkciójukat.

A különböző rendszerek
alkalmazásának lényege,
hogy minden eshetőségre
felkészülve biztosított legyen
a blokkok biztonságos
hűtése.
Az új blokkok esetén a maradványhő elvonása a fentieknek megfelelően több lépcsőben és útvonalon történhet.
A maradványhő mértéke a reaktor leállításának pillanatában a legmagasabb, majd időben folyamatosan csökken.
A reaktor leállítása után a kezdeti, nagy hőteljesítmény
elvonására normálüzemben a szekunder kör szolgál: a
gőzfejlesztőkben keletkező gőzt közvetlenül a kondenzátorokba vezetik, ahol a hő a kondenzátor-hűtővízrendszeren keresztül a Dunának mint végső hőelnyelőnek adódik
át. A lehűtés második szakaszában a primer köri lehűtő
rendszereken keresztül a hő a biztonsági hűtővízrendszer
(BHV) által szintén a Dunába lesz elvezetve.
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Abban az esetben, ha a Duna mint elsődleges végső
hőelnyelő nem állna rendelkezésre, és a normál hűtővízrendszer sem üzemel, a lehűtésből származó hőt csak a
légkörbe lehet elvezetni. Ekkor a lehűtést a már jól ismert
megoldással, szekunder köri gőzlefúvatáson keresztül
lehet biztosítani.

Új bebocsátási pont

6. blokk

5-ös és 6-os blokkok vízkivételi
művei (kondenzátor és BHV)
Meglévő bebocsátási pont

5. blokk

Meglévővel párhuzamos,
új melegvíz-csatorna

Új blokkok
üzemi területe

Új szinttartó bukó
Tartalék BHV hűtőcellái
és szivattyúállomásai

Csatornahíd a
hidegvíz-csatorna felett

Az új atomerőművi blokkok BHV rendszerére vonatkozó környezeti csatlakozási pontjainak egyszerűsített sémája

Az új blokkok tartalék BHV rendszere segítségével a
Duna-hűtővízellátás megszűnése esetén is megvalósítható a blokkok lehűtése.
A szekunder kört felhasználó lehűtési hűtési programok
a primer kör épsége esetén használhatók, azonban az
atomerőművek tervezési alapját képezik a primer kör sérülésével járó, rendkívül kis valószínűséggel bekövetkező
üzemzavarok és balesetek is. Ezen állapotok kezelésére
további biztonsági rendszerek szolgálnak, melyek szintén
villamosenergia-ellátást igényelnek.
A blokkok a villamosenergia-ellátás megszűnésével járó
komplex üzemzavarra is fel vannak készítve, ekkor a primer
kör a gőzfejlesztő és a konténment passzív hőelvonó rendszerének segítségével is biztonságos, lehűtött állapotba
hozható mindaddig, amíg a villamosenergia-ellátást ismételten nem biztosítják.

7.

6.

5.

1.
4.

2.
3.

Az új blokkok passzív
hűtési megoldásának
egyszerűsített sémája:
1. reaktor,
2. gőzfejlesztő,
3. fő keringető szivat�tyú (hidegágban),
4. szekunder köri kapcsolat (gőz és tápvíz),
5. gőzfejlesztő passzív
hőelvonó rendszer
(GPHR),
6. konténment passzív
hőelvonó rendszere
(KPHR),
7. passzív hőelvonó
tartályok (PHT).
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ÉPÜLNEK A FELVONULÁSI
LÉTESÍTMÉNYEK

A 60 hektáros területen további épületek, így többek között a betonkeverő üzem létesítményeinek építése is megkezdődött a területelőkészítéssel. December közepén a
korróziógátló munkálatok komplexuma is megkapta az

építési engedélyt az Országos Atomenergia Hivataltól.
Ez a komplexum hat építményből áll: homokfúvó- és fémbevonó-épületből, valamint festőműhelyből, raktárakból
és öltözőépületből.

Sorra épülnek a különböző üzemek, raktárak irodaházak az új atomerőmű építési-szerelési bázisán. A Paks II. Zrt. a 60 hektáros területen létesülő épületek közel egyharmadára
kapta már meg az Országos Atomenergia Hivatal építési engedélyét.
z építési-szerelési bázis biztosítja az atomerőmű
építésének kiszolgálását, az ahhoz szükséges
anyagokkal, szerkezetekkel, berendezésekkel.
Az atomerőmű ipari területétől északra felépülő
„gyárváros” az új erőműblokkok építéséhez szükséges épületek és építmények komplexuma. Ezekben az épületekben
a fővállalkozó és a Paks II. Zrt. munkatársai dolgoznak
majd. Innen történik az építkezés kiszolgálása – mondta
Hága Tamás, a Paks II. Zrt. Építészeti és Telephely-vizsgálati
Osztályának általános építészeti szakterület vezetője.

A Paks II. Atomerőmű felvonulási területének is nevezett
bázison külön épületegyüttest alakítanak ki egyebek között a
betonozási, hidraulikai, a mechanikai és termikus, illetve
gépészeti, villamos szerelési, valamint a hőszigetelési, korrózióvédelmi és földmunkák kiszolgálására, támogatására.
A létesítmények építési engedélyezési és kiviteli terveit az
orosz fővállalkozó készíti el, úgy, hogy magyar szakértőket von be már a tervezésbe is. Az így elkészült terveket a
Paks II. Zrt. Építészeti és Telephely-vizsgálati Osztály munkatársai és megbízott szakértők ellenőrzik, észrevételezik,
amelynek nyomán az orosz partner véglegesíti a terveket.
Mindez szigorú szabályok mentén történik, a hazai szakhatóságok előírásainak, a vonatkozó magyar jogszabályoknak és a két fél között kötött szerződésnek megfelelően.
Az elkészült és véglegesített terveket végül a Paks II. Zrt
munkatársai ismét ellenőrzik, és ha engedélyezésre megfelelőnek találják, akkor első körben elindítják a szakhatósági állásfoglalások megszerzését, majd ezek kézhezvétele
után beadványozzák az engedélyezési dokumentációt az
Országos Atomenergia Hivatalhoz. Ha a hivatal mindent
rendben talál, akkor megadja az építésre az engedélyt, ismertette a folyamatot Hága Tamás.

A homokfúvó- és fémbevonó műhelyben az acélszerkezetek, csővezetékek,
hegesztett illesztések és burkolók felületkezelését fogják végezni.

Nemcsak a dokumentációk előkészítése zajlik, hiszen annak
a három épületnek – két irodaház és egy üzemi konyha – a
kivitelezése már a végéhez közeledik, amelyek elsőként
kaptak engedélyt.

Az építési-szerelési bázison mintegy 120 épületet és építményt kell létesíteni – ezek között vannak üzemek, műhelyek, raktárak, öltözők, parkolók és utak egyaránt. Az
engedélyköteles létesítmények jó részénél az Országos
Atomenergia Hivatal adja ki az építési engedélyt. Összesen 77 ilyen épület és építmény lesz, ezek közel egyharmada – 24 létesítmény – esetében a Paks II. Zrt. már meg
is kapta az engedélyt. Idén az ütemterv szerint a projektcég további legalább 15 épületre, építményre vonatkozóan
nyújt be kérelmet a hatósághoz.
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Betonkeverő üzem cementtárolóval

– A felvonulási épületek engedélyezési eljárása, valamint
a műszaki tervek véleményezésének, jóváhagyásának folyamata rengeteg hasznos tapasztalatot ad, amelyeket a
technológiai építmények engedélyezése és a kiviteli tervek készítése során hasznosítani tud a Paks II. Zrt. A folyamat a Társaságon belül is rengeteg együttműködést kíván.

A különböző szakterületek a pandémia miatt részben szükséges otthoni munkavégzésben is kiválóan tudnak együtt
dolgozni. Az építési-szerelési bázis kapcsán végzett munka
hatékony főpróbája a technológiai építmények engedélyezésének, kivitelezésének – mondta el Hága Tamás.
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SZTENDERD NUKLEÁRIS
MŰKÖDÉSI MODELL
a Paksi Atomerőműben
A Termelési Alrendszer Működésfejlesztés Kiemelt Projekt (TAMF) során a Paksi Atomerőmű
a műszaki területekhez kapcsolódó munkafolyamatait a világ legtöbb atomerőművében húsz
éve használt Sztenderd Nukleáris Működési Modell szerint alakítja át. Egy olyan működési-fejlesztési projektről van szó, amellyel az erőmű egy magasabb szintre akar lépni.
Egy atomerőmű folyamatirányítási rendszerének hatékonysága közvetlenül hat a nukleáris biztonságra, a létesítmény versenyképességére és a működési kiválóságra.
Ennek érdekében az atomerőművek folyamatosan keresik
a hatékonyabb működés lehetőségeit, független felülvizsgálatokban résztvevőként, tapasztalatokat közvetlenül vagy közvetetten megosztva. A 90-es évek végén
az erőművek egyedi folyamatirányítási megoldásai közül kiemelkedett egy, az USA kutatóintézetei (INPO, NEI,

EUCG, EPRI) által kidolgozott folyamatirányítási rendszer,
ami egyaránt szolgálja a biztonságot és a hatékonyságot.
Ez a Sztenderd Nukleáris Működési Modell mára a világ
atomerőműveinek 80 százalékában működik. Biztonságfókuszú, költségközpontú, magában foglalja a legkorszerűbb karbantartási filozófiákat. Felülvizsgálata folyamatos,
teljesítménymutató rendszere lehetőséget ad az atomerőművek folyamati hatékonyságának és működési kiválóságának összehasonlítására.

A Sztenderd Nukleáris Működési Modell a nukleáris biztonság szempontja mellett egy másikkal is számol, mégpedig
az üzleti szempontokkal. Tehát a rendszer összhangot teremt a versenyképesség, a nukleáris biztonsági rendszer
és a környezeti terhelés szempontjai között. Az jól látható, hogy a működésfejlesztési változtatás nem helyi találmány, hanem jelentős nemzetközi tapasztalatokon alapul.
A Sztenderd Nukleáris Működési Modellt 1998-ban vezették be, ez alapján működik az Egyesült Államok valamennyi
erőműve, az EDF óriáskonszern blokkjai, beleértve az 54
atomerőművi blokk mellett a fosszilis és vízerőműveket is,
közelebbi példákat említve a cseh és a szlovák – a paksi blokktípussal megegyező – VVER-440-es blokkok is.
Egy élő sztenderdről van szó, egy folyamatosan önmagát
javító rendszerről, amelyben visszacsatolásra kerülnek
az üzemeltetői tapasztalatok, a műszaki-tudományos élet
növekvő tudásanyaga, és pár évente ezek alapján finomhangolják az ajánlásokat. A projekt öt területen alakítja át
az erőmű üzemeltetésének munkafolyamatait, öt fő termelési alrendszert hozva létre: ezek a munkairányítás, a berendezés-megbízhatóság, a konfiguráció-menedzsment,
az ellátási lánc, és az erőmű-üzemeltetés. Mivel az üzleti
folyamatokat informatikai rendszerek, programok támogatják, a folyamatfejlesztéshez szorosan kapcsolódik az
IT-infrastruktúra újragondolása is. Lényeges eleme lesz a
változásoknak, hogy apránként, kis lépésekben több évre
lebontva történnek, ahogy ezt a nemzetközi ajánlás is megfogalmazza.
A munkairányítás a modell központi eleme, ezt vezetik be
elsőként. Alapvetően egy folyamatba veszi a munkalépéseket elejétől a végéig, lépésről lépésre ad egyértelmű,
pontosan meghatározott válaszokat arra, hogy mi után mi
történik. Természetesen az egyszerű meghatározás igencsak összetett hátteret rejt. Két területen határozza meg
a pontos feladatokat: megszabja, hogy mi történjen akkor,
ha műszaki eltérést észlelnek (az észleléstől a javításon át
a működésig), és az időszakos, tervezett tevékenységeket.
A berendezés-megbízhatóság lényegében annak a mérnöki háttérnek a folyamatait takarja, amely folyamatosan monitorozza az aktuális műszaki állapotot.
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Ezen a területen új megközelítéseket, struktúrákat hoz majd
a váltás. Fontos cél, hogy a rendelkezésre állás maximális
legyen, vagyis a lehetséges termeléshez képest a lehető
legjobb legyen a tényleges termelés aránya.
A konfiguráció-menedzsment lényegében egy egyensúlyt
felügyelő szervezet: arról gondoskodik, hogy ha változtatni kell, az úgy történjen meg, ahogy kell, összehangolva
a tervezési alapban előírtak, a tervezés és a kivitelezés
hármasát.
Az ellátási lánc fog össze mindent, ami ahhoz kell, hogy
egy hibajavítást, karbantartást, műszaki átalakítást meg lehessen valósítani – arról gondoskodik, hogy minden, ami
ehhez szükséges, akkor és ott legyen, ahol kell: alkatrész,
szakképzett humán erőforrás, segédanyag, a munkavégzést lehetővé tevő feltételrendszerek.
Az IT-infrastruktúra pedig mindezek informatikai hátterének megteremtését, annak fejlesztését jelenti. Ez a változtatás is hatósági engedélyeztetéssel jár, ugyanúgy, mint
a műszaki átalakítások esetén is. A hatóság látja a teljes
tervet egészben, és folyamatosan követi a részterületek
előrehaladását.
A Sztenderd Működési Modellre való átállás a munkaerő
létszámát nem érinti. A fentieken túl, további előnye, hogy
az atomerőműtől nyugdíjba vonuló kollégák helyére érkező fiatalok betanulását, beilleszkedését jelentősen megkönnyítheti, hiszen apró lépésekre lebontott feladatok,
könnyen áttekinthető rendszer fogadják majd őket.
A változás, az új modell bevezetése elkezdődött, bizonyos elemeit már adaptálta a Paksi Atomerőmű. Azt várják,
hogy a modell révén tisztább felelősi viszonyok jönnek létre a hatékonyabb működés mellett, és létrejön egy olyan
rendszer, amely rugalmasan képes reagálni a változó külső
kihívásokra.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
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SZERKEZETKÉSZ AZ
ERŐMŰ-BERUHÁZÁSI
KÖZPONT

Jellemzően 4-7 fős irodák

Két szint | 259 konténer | 300 fős kapacitás | 99 parkolóhely

Épül az Erőmű-beruházási Központ

2021. február 13. - Az utolsó konténer bedaruzása
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„Odakinn mi vagyunk
a tulajdonos szeme”
Naponta csaknem négy órát utazik azért, hogy részt vegyen az új atomerőművi
blokkok megvalósításában. Tihanyi Tamás létesítési szakterületvezető Piliscsabán
él. Nem újdonság számára a sok utazás, pályája során három évtizedet töltött külföldi építési projekteken.

Napi szinten lehet találkozni a felvonulási területen Tihanyi
Tamással. A Paks II. Zrt. Létesítési Osztályának szakterületvezetője mondhatni, a területnek minden négyzetméterét
ismeri. A tulajdonos, vagyis a Paks II. Zrt. szemével figyeli,
ellenőrzi, hogy az építkezésen minden a terveknek megfelelően halad-e.
Mindehhez átfogó ismeretekkel rendelkezik, hiszen foglalkozott tervezéssel, kivitelezéssel és beruházással is. Külföldön tanult, állami ösztöndíjjal, 1986-ban végzett építőmérnökként. Orosz nyelvtudása, amelyet az egyetemi évek
alatt tökéletesített, egyértelműen meghatározta pályája
irányát, ám először itthon keresett munkát. Kezdő mérnökként az Energiagazdálkodási Intézethez került, ahol csaknem egy évig dolgozott, majd megtudta, hogy egy külföldi
nagyberuházásra keresnek orosz nyelvtudással rendelkező mérnököket. Az élet tehát úgy hozta, hogy Kazahsztánban, Tengizben dolgozott, és itt alapozhatta meg azt
a tudást, amelynek most nagy hasznát veszi.

„Paksi vonatkozású érdekesség, hogy a négy blokk építésében részt vevő kivitelező cégek krémje ismét egy csapatot
alkotva kapott a magyar államtól megbízást az 1986-ban
induló tengizi beruházás megvalósítására. Kazahsztánban,
a tengizi olajmező kőolaj- és gázfeldolgozó létesítményeinek építése volt a feladat, ehhez csatlakoztam.”
Ez a beruházás 1994-ig tartott. Tihanyi Tamás ezt követően hasonló projekteken dolgozott Kazahsztánban, Oroszországban, Üzbegisztánban. Számos területen megfordult
a külföldön töltött csaknem három évtized alatt. Volt ügyvezető igazgató, dolgozott tervezőintézetben. Mindezt
kazah, amerikai vagy éppen kínai cégekben. Az utolsó
projekt, amelyet külföldön menedzselt, leállt, a projekt
finanszírozása nem volt megoldott. Ekkor jött haza végleg, aminek Piliscsabán élő családja nagyon örült. Némi
pihenő után csatlakozott a Paks II. projekthez, az azóta
már osztállyá bővült létesítési csapathoz.
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Három évvel ezelőtt, egy régi munkatársam
közvetítése révén jutottam el az első beszélgetésig Kiss Vilmossal, aki beruházói tapasztalatokkal rendelkező műszaki ellenőröket
keresett. Paks az otthonomtól messze van
ugyan, de gondoltam, ha a munka tetszik,
akkor maradok. Tetszett.
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Műszaki ellenőrként kezdett 2018 márciusában az akkor
még mindössze néhány fős csapatban. Az első három
irodaépület kivitelezését tehát a kezdetektől nyomon
követi, mindez pedig nem csak a tervdokumentáció és
különböző jelentések böngészését jelenti. Figyeli az előrehaladást, ellenőrzi, hogy minden megfelelően zajlik-e,
ha szükséges, akkor változásokat indítványoz vagy kezel
munkatársaival együtt. A pandémiás korlátozások alatt
a munkaterületen napi szinten csak Molnár Mihály vezető létesítési szakértővel vannak jelen. Fényképezőgép
mindig van náluk, hiszen dokumentálják az összes építési
fázist. Ha valahol problémát látnak, akkor azt azonnal jelzik és megteszik a szükséges intézkedéseket a megoldás
érdekében. Munkájuk az építési területen túl az irodában
folytatódik: a benti feladat többek közt a létesítésben közreműködő, azt kiszolgáló szervezetekkel történő kapcsolattartás, a munkák koordinálása és az információk átadása a vezetőség felé.

Odakinn a területen mi vagyunk
a tulajdonos szeme. A tulajdonos
képviselőiként figyeljük a létesítés
minden mozzanatát.

– Nagyon jó csapat vagyunk, és amikor mindenki
az irodában van, jó hangulatban zajlik a munka.
Ez erősen közhelyesen hangzik, de tényleg így
van! A kollégák személyében sok szakterület
képviselteti magát, a napi munka során az összhang mégis szinte tökéletes – mondja Tamás.
A munkanyelv ugyan az angol, de azért minden
nemzet szívesen veszi, ha ismerik az anyanyelvét. Az orosz nyelvtudás sok esetben könnyíti
a kommunikációt, főleg akkor, amikor nincs sok
idő a magyarázkodásra.
Az első három épület – két irodaház és egy
konyha-étkező – kivitelezése ugyan a végéhez
közeledik, de mindenki tudja, hogy ez csak a
kezdet.

Ez a 10 év, ami most következik, nagyon érdekes lesz.
Lépésről lépésre, egyre nagyobb feladatok felé haladunk.
Az, hogy az adminisztratív munkát a munkatársak többsége otthonról kénytelen végezni, az
építkezésen nem látszik. A kivitelezés a pandémia ellenére a tervek szerint halad. A szigorú
óvintézkedéseknek köszönhetően az építési
területen zökkenőmentes a munka. A következő években számos kiszolgáló létesítmény épül
majd, de igazán izgalmas az erőművi blokkok
építése lesz. Habár az elmúlt pár évtized során
jelentős ipari objektumok indításánál lehetett ott,
Tihanyi Tamás azt reméli, hogy az új paksi blokkok üzembe helyezésének is tanúja lesz majd.
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Kávészünet
Várszegi
Eszterrel
Gyermek-istentiszteleteket tart, fut,
bicajozik, rajong a munkájáért.
A kávéért is. Duplán és feketén issza
világos pörkölésű kávéból készítve.
Néha hármat, néha egyet sem.
– Élvezeti értékként iszom, nem vagyok addiktív típus – fűzi hozzá magyarázatul. Várszegi Eszter számára
kerek a világ, amihez az alapot az
a szövetség adja, ami összeköti őt
férjével.

K

ivételesen nem kerékpáron érkezik
Várszegi Eszter a Paks II. budapesti
irodaházába, a beszélgetés apropójául
szolgáló közös kávészünetre. Amikor
Kőszegen és Pakson élt, mindig kerékpárral közlekedett, és most, tekintettel a vírushelyzetre,
visszatért a „régi szerelemhez”, biciklire cserélte a BKV-t. Van egy újabb szerelem is, ez pedig
a futás, aminek kapcsán nevetve cáfolja iménti,
kávézási szokásai kapcsán tett kijelentését, elismerve, hogy a futás már-már függőség, igyekszik
heti három-négy alkalommal időt szánni rá. Az
általánosan használtnak nem mondható addiktív kifejezés talán épp egyik szakdolgozata témájához vezet vissza. Eszter Szombathelyen, az egykori Berzsenyi Dániel Főiskolán tanult, és egyik
diplomamunkáját a börtönviseltek reszocializációjáról írta. A másikat az olvasásra nevelésről.
Kommunikációt és andragógiát tanult, később
elvégzett egy posztgraduális képzést HR területen, ami – a média világában és jogi, igazgatási
területen szerzett tapasztalatait követően – mára
hivatásává vált. A megszerzett tudás alkalmazására a Paks II. Zrt.-nél nyílt lehetősége, amelynek
Humán Erőforrás Fejlesztési és Képzési Osztályán
vezető HR-szakértőként dolgozik.
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– Szeretek emberekkel foglalkozni, érdekel ez a terület, szeretem azt is, hogy van jogi aspektusa, ami
közel áll hozzám. Kiváló csapatban, nagyon jó vezetés alatt dolgozunk, bizalmas a légkör az osztályon
belül, mindent meg tudunk beszélni egymással.
Tehetséges kollégáim vannak, akik szívüket-lelküket beleteszik a munkába. Mindenki fejlődésre
törekszik, ez egy nagyon szerencsés egymásra találás – mondja munkájáról, amire maga sem 8-tól
4-ig tartó kötelességként tekint. – Sok és sokrétű
feladatunk van, amit nagy lelkesedéssel végzünk.
Vannak sikerélményeink, vannak bizonyos folyamatok, amiket a csapatunkkal volt lehetőségünk
az első lépésektől kialakítani – fűzi tovább gondolatait. A szakmai fejlődés fontos, de számára mindig a környezet, az emberi tényező a meghatározó
– teszi hozzá.
Eszter útja nem vezetett egyenesen a Paks II. projekthez, életében volt néhány csavar. Kőszegen nőtt
fel, de Pakson lakott, amikor 2008-ban rátalált a
szerelem egy Budapesten élő paksi fiú, Tóth Gábor
személyében, akivel négy év távkapcsolat után immár, mint férj és feleség a fővárosban élnek.

Bensőséges kapcsolatunk van a szüleinkkel és testvéreinkkel, ami nagy
áldás az életünkre nézve. Igyekszünk
sűrűn hazajárni Kőszegre is, Paksra is.
Én még mindig kőszegi lánynak tartom
magam, ha otthon vagyunk, minden
alkalommal elmegyünk valamelyik
kedvenc helyünkre kirándulni.
Paksra 2006 februárjában került: a Fortuna, ma
PaksFM rádiónál töltötte szakmai gyakorlatát,
majd amikor kézhez vette diplomáját, visszatért
oda. A rádiózás fontos állomása volt életének. Jól
érezte magát műsorvezetőként is, de még inkább
zenei szerkesztőként. A zene mindig fontos volt
számára. – A szüleim mindent hallgattak, Korda
Györgytől Jimi Hendrixig. Az előbbit persze anyukám, az utóbbit apukám kedvéért – teszi hozzá
melegséggel a hangjában. Ő maga hétéves korától
kilenc éven át zongorázott, és még az is felmerült,
hogy zenei pályára megy. Az iskolai énekkarba
azonban nem vették fel, így még számára is hihetetlen, hogy közel négy éve a Kelenföldi Református Egyházközség kórusában énekel, ahova akkor
hívták férjével együtt, amikor mindketten konfirmáltak. Gabennel – ahogyan a család és a barátok
nevezik – igazi szövetségben élnek.

A legfontosabb számomra a házasság,
a családi élet, hogy mi ketten számíthatunk egymásra, az, hogy hitünk van
együtt.
Férje ipari termék- és formatervezőként végzett,
és egy mérnöki tervezőirodánál dolgozik, mellette
grafikusként is vállal feladatokat és az NB II.-ben
kosárlabdázik.
2017-től aktív tagjai a Kelenföldi Református Egyházközségnek. Rendszeresen vállalnak szolgálatot, például a konyhait a konfirmandusok táborában. Esztert pedig – ahogy fogalmaz – 2019-ben
találta meg a lehetőség, hogy közreműködjön
gyermek-istentiszteleten. Most már önállóan is
tart alkalmakat, ezt ugyanolyan odaadással, felelősségteljesen végzi, mint minden mást az életében.

Amit tanítasz, az életeddel is
azt kell képviselned.
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KÖZÖS NEVEZŐ –

Gasztronómia

Bizonyára sokan sokféleképpen fogalmazzák meg, mi is a gasztronómia.
Az azonban bizonyos, hogy több mint az ételkészítés tudománya.
A szó eredeti jelentése ínyencség, az étkezés művészete. Munkatársaink,
Szedmák Dorottya, Jámbor András és Dobler Csaba otthonosan mozognak ezen a területen, hívjuk akár tudománynak, akár művészetnek.

Földmérő és térinformatikai mérnök, illetve képzett szakács Szedmák Dorottya. Utóbbit egy
francia borjúraguból, krumplifánkból és kalocsai
rétesből álló vacsorával igazolja is a Létesítési
Osztály főszakértője. Miközben a fent említett
ételek készülnek, az is kiderül, hogy lett a békéscsabai lányból tisztes hivatása mellett még
szakács is. Dorottyát a szintén földmérő férje,
a Tokaj-Hegyalján nevelkedett Szedmák István
oldalán vezényelték 1985-ben a vállalat paksi
kirendeltségére, az atomerőmű 3-4. blokkjának
építkezéséhez. István néhány évvel később szert
tett egy pincére a Sárgödör téren. A rendszerváltás után vállalkozásba kezdtek. A pince fölé
présházat emeltek hivatalos konyhával, hogy barátaikat, üzleti partnereiket vendégül láthassák.
Az egyre bővülő borvacsorák és családi rendezvények szükségessé tették, hogy megszerezze
a szakács végzettséget és kibővítse a főzőhelyiséget. A konyhát – ahol akár negyven főre is tud
főzni – Kovács János Venesz-díjas mesterszakács
útmutatása alapján rendezte be nagy gonddal.
Ugyanilyen odafigyeléssel készíti az ételeket is.
Az igényességet – mint elárulta – István, egészen
pontosan az ő édesanyja alapozta meg.

Édesanyám inkább a fantáziájára bízza magát,
anyósom pedig a szabályok betartásával alkot
csodákat a konyhában. Sok receptet, ötletet
kaptam tőle is, de sok helyről gyűjtögetek.
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A beszélgetés alkalmával készülő kalocsai rétes
ötlete például a televízióból van, Mautner Zsófia
szakács-gasztrobloggernek köszönhető. – A vendégek szeretik, nagyon dekoratív – mondja róla
Dorottya. A rétestésztába háromféle palacsintába csomagolt töltelék: túró, baracklekvárral
megbolondított dió és mák almával kerül. Villan
a konyhai olló is, amivel a palacsinták széleit vágja le szakácsunk, mondván, hogy ez már az ő
mérnöki precizitása, így nem lesz az átfedésnél
vastagabb.

A főzés nem ördöngösség,
a siker viszont hozzáállás
kérdése.
Miközben hol a borjúraguval, hol a fánkokkal bíbelődik, elmondja, hogy előbbi átmenet a pörkölt és
a vadas között, amolyan jolly joker, többféle körettel kínálható. Például szalvétagombóccal, aminek
eredete, hogy valamikor kivajazott textilszalvétába
tekerve, bő vízben főzték ki. Utóbbit, azaz a fánkot,
nem bő olajban süti, hanem a konyha lelkeként
emlegetett gőzpárló sütőben. Zsiradék persze kell
a fánkra, mert különben nem lesz fényes, árulja el.
Minden kérdésre készséggel válaszol, minden
fogásról – és itt nem a menüsor egyes elemeiről
van szó, hanem a trükkökről, praktikákról – szívesen mesél, az a kérdés viszont kifog rajta, hogy
mi a kedvenc étele. Hosszas töprengés után azt
mondja, nem jut eszébe egyetlen étel sem, amit
ne szeretne. A közben elkészülő finomságok mellé
természetesen hozzáillő borok is előkerülnek a
Szedmák-pincéből, sőt még egy kis tokaji is. Igaz,
ez lefojtott must, azaz alkoholmentes, az autóval
érkezők kedvéért…
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Jámbor András az erdőben tölti szabadidejét magyar vizslájával, Jódlival, akivel gyakran vadásznak
együtt. A vadászat és a túrázás szeretetét a szüleitől kapta örökségül, amelyet igyekszik lányának is továbbadni, így a hétvégi sétákra sokszor
a hatéves Enikő is elkíséri, aki még a magaslesre
is szívesen fölmászik apukájával. Együtt kémlelik
odaföntről a tájat.
– Enikővel nagyon szeretjük a természetet, sokat
járunk az erdőbe kirándulni, a Dunához vagy éppen
a közeli lovardába lovagolni. A természet adta nyugalom nagyon fontos számunkra – mondja Jámbor
András technológiai építészeti szakterület vezető,
miközben Enikő épp nyakig, de legalábbis térdig
merül a sárban azért, hogy kimentsen néhány gyönyörű kagylót.
András egyedül is szívesen megy ki az erdőbe,
gyakran naplemente után és olykor-olykor napfelkelte előtt az erdei nyugalomban várja a vadakat
és az erdőzúgást. Amikor ideje engedi, akkor kijár
vadászni a Paks környéki erdőkbe, a Dunaszentgyörgy melletti Brinyóba és a „Szigetbe”. Egyik
kedvence az általa elejtett vaddisznóhús, de úgy
általában a vadhús, mivel az utóbbi időben odafigyel, hogy ne csak élvezeteset és finomat egyen,
hanem egészséges étel kerüljön az asztalra.

Frissen elkészítve szeretem
legjobban a vadhúst. Ekkor
a legízletesebb, így lehetőleg
elejtés után azonnal valami
különlegesség készítésének
állok neki.
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Vaddisznó szűzérme

A pecsenyének való legalább egy, de ha van türelem hozzá, akkor két napig is a pácban áll, és
ezután kerül a hús a sütőbe. Nemcsak családja,
hanem barátai is szívesen fogyasztják a vadhúst,
sőt az elejtett vadból maguk is szívesen készítenek kiváló ételeket egy-egy hétvégi eszem-iszom
alkalmával. Legutóbb például egy felejthetetlen
ízű, illatos fácánleves került az asztalra. Az alapanyagot András szolgáltatta hozzá Jódlival együtt,
egy sikeres társasvadászatot követően.

A vaddisznó szűzérmét sóval, borssal, kakukkfűvel,
oregánóval és rozmaringgal fűszerezzük, vajat teszünk mellé és vákuumcsomagolásban egy napot
pihentetjük a hűtőben. Másnap 1 órán keresztül
60°C vízben szuvidáljuk. Felhevített serpenyőben
vajon körbepirítjuk a húst vékony barna kérget képezve rajta. Végül szobahőmérsékleten pihentetjük a tálalásig.
Köretnek a főtt, majd pirított újkrumplit gombával, cukkinivel és tejszínnel főzzük össze. Közben
fűszerezzük sóval, borssal és petrezselyemmel
ízesítjük.
Végül a vaddisznó szűzérmére mézes, borsos
mustár kerül, mellé pedig a köret. Mindezt szőlőzselével tálaljuk.

Az erdő az a hely, ahol nyugalomban
lehetek, a munkás hétköznapok után
kicsit magamra találhatok, és mindehhez egy kitűnő étel öröm és élvezet.
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A disznóvágást nemcsak azért szeretem,
mert meg lehet tölteni a kamrákat finom,
házias ételekkel, hanem azért is, mert
közösségkovácsoló, családösszetartó
alkalom. Egy-egy ilyen eseményen sokkal
többet és oldottabban lehet beszélgetni,
mint egy hagyományos rokonlátogatáson.

Dobler Csaba anyai ágon bogyiszlói, apai ágon bonyhádi, illetve vaskúti gyökerekkel rendelkezik, és azzal
a mélyen belé ivódott ösztönnel, ami számos tradíció
megélésére sarkallja. Ilyen a favágás, a szőlőművelés
és a disznóvágás is. A Paks II. Zrt. gazdálkodási és kontrolling osztályvezetője gyermekként a nyarakat a nagyszüleinél töltötte, így számára nem tankönyvi információ,
hogy szénát forgatni hajnalban kell menni, mert a párától
meglágyul, s kevésbé törik. Részt vett az állatok ellátásában is, így látta, tudja, miként kerül a kolbász, hurka
vagy éppen kacsacomb az asztalra. Éppen ezért kissé
meghökkentő számára az a kérdés, hogy képes-e feldolgozni egy szárnyast, vadat vagy disznót. A fogásokat
rendre elsajátította, s mostanra már ő lett a szélesebb
értelemben vett családban a böllér. Megtanulta édesanyja családjában a magyaros, édesapjáéban a sváb
szokásokat is, így nem jön zavarba akkor sem, ha rénfán
kell szétszedni a disznót, és akkor sem, ha asztalon. A két
módszer között ez az egyik alapvető különbség, a másik,
hogy a magyaros disznóvágáson perzselik és mossák,
a sváb háztartásokban forrázzák az állatot.
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Éppen ez sarkallta arra, hogy, amikor még Budapesten dolgozott, „buli disznótorokat” szervezzen
kollégáinak Szekszárdon. Ezt a hagyományt még
egy ideig fenntartották akkor is, amikor már Pakson
a Lévai Projekten, majd a Paks II.-nél dolgozott.
A disznó feldolgozásához szinte minden eszköze
megvan már, ezek közül némelyiket gépészmérnök édesapja tervezte és készítette. Csupán egy
füstölő hibádzik, de a terv már megszületett, új
otthonukban már kinézte a helyet számára a kert
végében. Azt is elhatározta, hogy vályogból építi
meg, mert így tárolásra is kiválóan alkalmas lesz.
A töltelék készítésénél már megvannak a jól bevált,
családi receptek, a kívánt ízvilág elérése érdekében a fűszereket mérik, árulja el. Hozzáteszi, a
konyha egyéb tekintetben felesége, Bogi felségterülete, ott ő legfeljebb kisegítő szerepet vállal.
Bogi jó szakács, szívesen főz és nem retten meg az
újdonságoktól sem. Csaba pedig kiváló „vendég”,
hiszen valójában mindenevő, nincs olyan étel, amit
ne enne szívesen, bár ahogy mosolyogva elárulja, egyikkel-másikkal koncepcionális problémája
van. Magyarázatul hozzáfűzi, hogy ilyen például
a krumplis tészta, hiszen a tészta is, a burgonya
is köret.
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„Békével jöttem, nincs fegyverem”

– KÉZFOGÁS, KÉZCSÓK, PUSZI ETIKETT
Bár a jelenlegi rendkívüli időkben az érintkezési, viselkedési
szabályok némiképp megváltoztak, remélhetőleg hamarosan
újra a mindennapjaink része lehet a kézfogás, a puszi, vagy akár
adott esetben a kézcsók.
A kézfogás az egyik legelterjedtebb köszöntési forma, évezredek
óta folyamatosan velünk van. Kezdetben az volt a célja, hogy a felek bemutassák, békés szándékkal jöttek, nincs fegyverük. Habár
mostanában sajnos „biológiai fegyverként” vagyunk kénytelenek
gondolni rá, én nagyon bízom benne, hogy idővel újra elfoglalja
majd méltó helyét az üdvözlés első soraiban.
Általában ezt a gesztust használjuk első találkozás alkalmával,
hiszen kiválóan alkalmas arra, hogy rajta keresztül kapcsolatot
teremtsünk. Bemutatkozásnál kötelező. Napjában többször üdvözlünk ily módon másokat, de vajon azt a benyomást keltjük, azt
üzenjük általa, amit szeretnénk? Úgy érzem, hogy különösen az
üzleti életben érdemes odafigyelnünk erre a rutinra, mert azon túl,
hogy árulkodik rólunk, az együttműködésre való hajlandóságot is
mutatja. A kéznyújtás sorrendjének szabályai ellentétesek a köszönésével, vagyis aki előre köszön, megvárja, amíg a partnere kezet
nyújt. Mindig az idősebb nyújt kezet a fiatalabbnak, nő a férfinak,
magasabb beosztású az alacsonyabb beosztásban lévőnek, vendéglátó a vendégnek. Minden esetben a fogadó fél számít „fölérendeltnek”, mindegy, hogy nő vagy férfi, vagy milyen rangú vendég
érkezik. Természetesen illik betartani a sorrendet, de nem árt jól
szívünkbe vésni, a felajánlott kézfogást figyelmen kívül hagyni sértés! A jellemző kézfogási bakikat bizonyára mindannyian ismerjük,
például a túl erős kézfogást, kézropogtatást – ami dominanciára
való törekvést jelezhet –, vagy az erőtlen, nyegle kézfogási módot – ami passzivitást sugall. Természetesen mindkettő kerülendő.
Az úgynevezett „szendvics kézfogást”, amikor a kézfogásban részt
vevő kezet, a másik kéz „betakarja”, csakis bizalmas kapcsolat esetén ajánlott alkalmazni, ellenkező esetben manipulatívnak hathat.

Végezetül talán még annyit, ha véletlenül a mozdulat nem is
sikerül tökéletesen, de közben belenézünk a partnerünk szemébe és mosolygunk, biztosan nem festünk előnytelen képet
magunkról.
Az üzleti életben ritka üdvözlési forma, a hódolat jele a kézcsók. Bizonyos országokban az üdvözlési kultúra része, így
akár a hivatali szférában is előfordulhat. Jól jöhet, ha tudjuk,
hogyan adjunk, hogyan fogadjunk kézcsókot. Ezt a gesztust
minden esetben a férfi kezdeményezi. Amennyiben egy férfi
úgy dönt, hogy kézcsókkal üdvözöl egy hölgyet, az adott társaságban levő valamennyi hölgynek illik kezet csókolnia.
A férfi a kézfogásra nyújtott kezet emeli derék-mellkas közötti
magasságba, és finom meghajlással szimbolikusan jelzi a kézcsók gesztusát, nem néz fel közben. A kézcsók során – a protokoll előírásai szerint – a száj nem érinti a kezet. A nő finom
kézvisszatartással jelezheti, hogy nem tart igényt a gesztusra,
de elhúzni nem illik, sértés! Udvarias megoldás kedvesen, természetesen fogadni.
Az üdvözlés olyan további nonverbális gesztusa, mint a puszi
egy, az üzletinél meghittebb kapcsolat jellemzője. A köszönést
családtagok, barátok körében szokás puszival kísérni, hivatalos
eseményeknél inkább kerüljük. Ugyanakkor külföldi partnerek
esetében ne idegenkedjünk tőle, ha szívélyességüket így szeretnék kifejezni. Szóval, ha mégis úgy alakul, akkor mindenképpen arcra adjuk a puszit száraz ajkakkal, vagy finoman érintsük
az arcunkat a partnerünk arcához, a levegőbe cuppantás kerülendő.
Talán már látszik a fény az alagút végén, és hamarosan újra gyakorolhatjuk minden emberi szokásunkat, így a jól bevált, „normális” köszönési formákat.

Felső-Aranyos Vanda
protokollszakértő

Babahírek
Nevem: RIPPERT LILI

Születésem helye, ideje: Pécs, 2020. december 7.
Születéskori súlyom: 2230 g
Hosszúságom: 48 cm
Első gyermek vagyok a családban.
Anya: Rippert-Baldauf Mónika, a Paks II. Zrt. Műszaki Igazgatóság,
Építészeti és Telephely-vizsgálati Osztály építész főszakértője
Apa: Rippert Gábor, Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. informatikusa

Nevem: BEDZSULA BOTOND

Születésem helye, ideje: Budapest, 2020. december 27.
Születéskori súlyom: 3000 g
Hosszúságom: 53 cm
Szüleim első gyermeke vagyok.
Anya: Tankó Linda, konduktor-óvodapedagógus
Apa: Bedzsula Milán, a Paks II. Zrt. Műszaki Igazgatóság, Építészeti és Telephely-vizsgálati
Osztály geotechnikus főszakértője
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ISMERŐS ARCOK

Böde Dani
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Ha a Fradival jöttünk Paksra, az mindig érdekes élmény volt, meg plusz
motiváció. Most viszont megfordult,
felfokozódnak ezek az érzések, ha
a Fradihoz megyünk a PFC-vel.
A 2020 augusztusában átadott új PFC stadiont egy minden
igényt kielégítő létesítménynek tartja. Még emlékszik, hogy
’97-ben egészen más körülmények voltak a Fehérvári úti pályákon, épületekben. Mestert, mentort is említ. – Péter Norbinál
kezdtem focizni, akitől még felnőtt játékosként is volt mit
tanulnom. A technikai vezetésben a mai napig itt van Karszt
Józsi, akit nem hiszem, hogy Pakson be kell mutatni, ő folyamatosan istápolt engem – fogalmaz.
Az NB I. 2015-16-os szezonjának gólkirálya (17 találat) gyerekkorában védőként is játszott, majd folyamatosan került
feljebb a pályán.

A 13-as mezhez
a Paksi FC-ben is ragaszkodik
Kilencvenes évek vége, koranyári idő, az általános iskolai tantermünkben nyitott ablak. Egy másik osztálynak tesi órája van, és a fiúk az iskolai pályán fociznak. Felhallatszik Böde Dani hangja, aki éppen leszerel
valakit, majd gólt lő. Körülbelül tíz év múlva egy mérkőzés televíziós
közvetítésén tűnik fel az immár népszerű futballista ismerős arca. Egy
újabb évtizeddel később a Paksi FC egyik klubhelyiségében beszélgetünk a „Madocsai Messivel”.
Dani igazi „madocsai gyerek”, jelenleg is ott él. Az a nemzeti válogatottba való bekerülését, mely gárdáemlített általánost Pakson, a Bezerédjben, a szak- val az EB-n is szerepelhetett. Hanem, ahogy a maga
közepet Dunaújvárosban végezte. A Paksi SE-nél a „bödés” stílusában összegez: – Nem néztem akkor,
serdülő és ifi csapatokban is játszott. Volt időszak, hogy az ország legnépszerűbb klubja a Fradi, csak hogy
amikor dzsúdózott, de azt is a foci mellett tette. – Azt ezt az ajánlatot el kell fogadnom. – Aztán visszakamondtam mindig, hogy rendőr leszek vagy focista. Az nyarodik picit és azt említi, hogy óriási bravúrként
előbbi már nem valószínű – jegyzi meg kis mosollyal 2006-ban a PFC-vel feljutottak az NB I-be.
az arcán. Már 2003-ban megkapja a lehetőséget, hogy Nem csak a gondolatai, de ő maga is visszatért első
bemutatkozzon a felnőtt gárdában, ezt 2006-ban egyesületéhez 2019-ben. A beilleszkedés könnyen
profi szerződés követi még mindig Pakson.
ment neki, mert a technikai vezetőtől kezdve az ügy25 esztendős, amikor a Ferencvároshoz igazol, de ő ezt vezetőkig senki sem változott. A stadiont is gyakorta
nem egy álom teljesüléseként éli meg, mint például látogatta, ismert mindenkit.
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– Egy csatárt mindig a gól és a gólpassz minősít, lehetsz a legjobban védekező támadó, de akkor is a gól számít – válaszolja
a sikermérőkre vonatkozó kérdésre. Valószínű, hogy Dani
közkedveltségéhez a góljain túl a nyilatkozataiból ismert
aranyköpései is hozzájárultak. Sokaknak ő a példakép, és
természetesen neki is vannak kedvencei. Gyerekkorában nagy
Vasas-drukker volt, az együttesből Váczi Zoli játéka tetszett
neki. Ha a külföldi csapatokat nézzük, akkor Milan-szurkoló,
válogatott szinten pedig az argentinok meccseit szereti.
Nemcsak Pakson foglalkozik labdarúgással, hanem a megye
II-es Madocsa SE edzőjeként is. Elárulja, hogy ugyan az elmúlt nyolc évben négyszer nyertek bajnoki címet, Madocsán
mégis a baráti társaságról, jó hangulatról szól a történet, és
igyekeznek minél jobb közösséget kovácsolni. Testvére, Böde
István is csatár itt. – A keretben vannak nálam jóval idősebbek,
de elfogadta mindenki, hogy ha meccs van, akkor arra a 90
percre edző vagyok, utána meg ugyanolyan haver, mint előtte,
és ez jól is működik.

– Danus a legnagyobb, őt már érdekli a foci, Gergő a középső,
őt még nem köti le semmi, Léna pedig még pici – veszi sorra
a gyerekei lehetséges futballkarrierjére utaló kérdés kapcsán.
S hozzáteszi: igyekszik a lehető legtöbb időt velük tölteni.
A sporthoz hozzátartozik a vereség is, amiről úgy vélekedik,
hogy vereség és vereség között is van különbség. – Ha úgy érzi
az ember, hogy mindent megtett, ennek ellenére az ellenfél
jobb volt, és kikap az együttes, akkor azt el kell fogadni. Ám
van olyan, amikor tényleg saját magának köszönheti a játékos
a vereséget, ami nagyon bosszantó. Előfordul, hogy valakinek rosszabb napja van, akkor lecserélik. De egy csere sosem
a személynek szól, hanem az aznapi teljesítményének, vagy
éppen taktikai okai vannak – mondja a manapság védőként
is bizonyító közönségkedvenc. A vereséget követő kritikákat
is megtanulta kezelni.

Nemigen foglalkozom a kommentárokkal, mert aki a fotelből írja ezeket,
még életében nem rúgott két egyeneset a labdába. Élőben, szemtől szemben pedig nem merik megmondani az
emberek a véleményüket, sajnos.
A pályafutása (és esetében ez szó szerint is igaz) utáni
időre is körvonalazódnak az elképzelések. Szeretné
úgy alakítani, hogy meglegyen az átmenet, és akkor
talán nem lesz probléma a sport hiánya.
Hosszan dicsekedhetne, hogy milyen egyéni és csapatsikerei vannak, mely klasszisokkal mérkőzhetett
már meg válogatottként, vagy éppen mennyi ifjonc
tekint rá példaképként és mennyi szurkoló kedvenc
játékosa. De a 13-as mezhez a Paksi FC-ben is ragaszkodó Böde két lábbal a földön járó fiatalember maradt.
Erről tanúskodik egy ismeretlen rajongó hozzászólása is, ami egy magyar labdarúgással foglalkozó
honlapon olvasható:

IMPRESSZUM

„A Böde Danihoz hasonlók hozzák
közelebb a csapatot a szurkolókhoz.
Emberi mivoltukkal. Neki, nekik
köszönhető, hogy szerethető is egy
csapat, nem csak jó.”
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