
 
 

 A TEIT Ellenőrző Bizottságának beszámolója az RHK Kft negyedéves tájékoztatójára  

 

A beszámolás időszakban a TEIT ellenőrző bizottsága az elhalasztott ellenőrzést pótolva 

október 6-án tartott ellenőrzést az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működési területén, valamint 

október 27-én az RHK Kft. paksi telephelyén. Mindkét ellenőrzésről készült emlékeztető, 

jelen beszámoló mellékletét képezi.  

 

 

Kalocsa, 2020. november 11.    

         Fülöp János s.k. 

         bizottság elnöke 



 
1. számú melléklet 

 

Emlékeztető (beszámoló) 

Készült 2020. október 6-án 

Tárgy: TEIT Ellenőrző Bizottság látogatása 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, illetve Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű 

Kommunikációs igazgatója és Fenyvesi Csaba a Külső Technológiai Osztály vezetője 

 

Az Ellenőrző Bizottság rendhagyó módon hajón tartotta az idei pandémiás időszakban 

nehezen megvalósítható ellenőrzését. Az ellenőrző bizottság tagjai munka közben 

figyelhették meg a víz hőmérését végző dolgozókat, mialatt Fenyvesi Csaba, a Külső 

Technológiai Osztály vezetője látta el információkkal a megjelenteket. A Paksi Atomerőmű 

életét meghatározza a hatóságok által elrendelt hőmérséklet különbségkorlát, ami előírja, 

hogy a befolyó víz hőfokánál maximum 11 C-kal lehet melegebb a kifolyó víz hőmérséklete. A 



 
másik fő szabály, hogy a melegvíz-csatornától 500 méterrel lejjebb a víz hőfokának abszolút 

értéke nem lehet magasabb 30 °C-nál. A modern technológiával felszerelt szakemberek a 

mérést a víztani sajátosság miatt több ponton végzik el. A kapott adatbázist összegyűjtik, 

statisztikailag elemzik és meghatározzák a megjelölt szelvény hőmérsékletét. A TEIT 

ellenőrző bizottsága továbbá közelről szemügyre vehette a hidegvíz csatorna környékét, ahol 

megtudhatták: a téli üzemeltetést jégtörők segítik. Az úgynevezett jégdugók kialakulását 

kerülik el az eszköznek köszönhetően, így az üzemeléshez szükséges víz szabadon beáramlik 

az atomerőműbe. 

  

  



 

  

          

        



 
2. számú melléklet 

 

Emlékeztető (beszámoló) 

Készült 2020. október 27-én 

Tárgy: TEIT Ellenőrző Bizottság látogatása 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, illetve Honti Gabriella, az RHK Kft. Önálló Kommunikációs 

Osztályának vezetője, és Fenyvesi Csaba a Külső Technológiai Osztály vezetője és Tokaji 

Sándor az RHK Kft. beruházási főmérnök.  

 

Az Ellenőrző Bizottság a látogatás keretében megtekintette a Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolójának bővítési munkálatait. Az RHK Kft. munkatársai tájékoztatták a bizottság tagjait a 

jelenleg zajló bővítési munkálatokról, az építkezés aktuális feladatairól. A bizottság tagjai 



 
meggyőződtek az építkezésről, valamint tájékoztatást kaptak a létesítmény bővítésének 

határidejéről, és a további moduláris bővítésének lehetőségéről.  

  

  

  

 


