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245 
András Nemes, Gábor Lajtha, Éva Tóthné Laki 
Post-Accident Supporting Tool (POST) 
 
After finishing the implementation of the Severe Accident Management Guidelines (SAMG) and SAM equipment of 
Paks NPP ten years ago, severe accident exercises were held for the personnel. Issues emerged regarding the available 
information to the assessment specialist, and thus for decision making during the SAMG procedures. In response to 
these needs, we developed a tool aiding the engineers by providing useful information about the occurring events 
and further development of the current processes. 

 

246 Imre Péter Zadravecz, Albert Jakab, Attila Lung 
Investigation of the cooling of the hermetic area of the nuclear power plant as a function of water temperature of 
the Danube 
 

During planning of the on-line maintenance works (OLM) at the Paks Nuclear Power Plant (Paks NPP) the need to 
conduct such OLMs was also considered. To keep the temperature of the hermetic area within prescribed limits, we 
tried to pre-determine the limit for cooling function of the Danube water temperature which changes in time, with a 
designed and implemented measurement program, as well as archive data and engineering analyses. In order to 
conclude from the temperature of the cooling water, a descriptive function had to be created. The hermetic area 
temperature values were linked to the Danube water temperature for given time points. In the boxing temperature 
and the cooling water temperature data pairs the data pairs measured in the same time points were selected 
separately. With the help of the data, the disturbing effects of the outside air temperature and sunlight were 
minimized. Depending on the cooling water temperature, the data for the same time of day were arranged in a 
monotonous row. These diagrams always show hermetic area temperature values depending on the rising Danube 
temperature at the same time of the day, thus reducing the statistic effect of daily temperature fluctuations and 
sunlight. 

The result of the analysis: The OLMs can be executed by the end of June, but it is not recommended to schedule for 
July, August. Before performing the OLMs at the beginning of the summer period, the cooling conditions of the 
hermetic area must be carried out with the approximation functions. 

 

247 
Sándor Deme  
The Radiation Protection Section of the Eötvös Loránd Physical Society was founded sixty years ago 
 

The Radiation Protection Section of the Eötvös Loránd Physics Society (ELFT) was founded in 1962. The Section 
organizes a three-day Radiation Protection Continuing Education Course every year, this year the 47th, closing the 
year with a club afternoon. Its regular publication is Hírsugár, the management information for the Section’s members. 
Professional articles are published by the online journal Radiation Protection. The Section awards one or two 
Radiation Protection Commemorative Medals per year. ELFT's Radiation Protection Award is the László Bozóky 
Award, which has been awarded to six of our members so far.  

In summary, it can be concluded that the conditions for effective work were given in the last sixty years in the 
Radiation Protection Section of the ELFT. 
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248 
Ármin Vidákovics, Menyhért Máté Beréti 
Examining tasks related to the Reactor Protection System in relation to the possibility of further lifetime 
extension 
 

The aim of this study is to represent the actual state of the Reactor Protection System in Paks NPP. Furthermore, we 
would like to show which part of the protection system needs reconstruction especially. The main topic is the 
applicability of the second generation Teleperm XS hardware. As a result of this job, we were able to verify the 
conformity of the new hardware and we could get a lot of useful experiences about the necesarry hardware and 
software modifications. 

 

249 
Márta Juhász, Péter Kabai 
Teamwork in the main control room 

 

The safe electricity production and operation of the Paks Nuclear Power Plant is based on reliable teamwork. In order 
to determine the criteria of successful teamwork, it became necessary for the organization to create a definition of 
main control room teamwork. We present this work process, supplemented by the literature on the subject. In addition 
to exploring the specifics of main control room teamwork, the result of our work is that we prepared a main control 
room teamwork questionnaire, which provides feedback to the organization and to the teams about the team's 
strengths and weaknesses. In our article, we present the program that we have developed for Main Control Room 
teams over the past two years.  
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Baleset Utáni Támogató Alkalmazás (BUTA) 

Nemes András1, Lajtha Gábor1, Tóthné Laki Éva2  

1NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft.,  
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 

2MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
7030 Paks, hrsz.: 8803/17 

 

A Paksi Atomerőmű balesetkezelési stratégiájának és berendezéseinek továbbfejlesztését követően tartott balesetelhárítási 
gyakorlatok tanulságai alapján felmerült az igény a balesetkezelési tevékenységet támogató segédletek készítésére. Olyan 
segédletek kidolgozását tűzték ki célul, amelyek felhasználásával az elemző mérnök a balesetkezelés során felmerülő kérdések 
megválaszolását és a döntéshozatalt segítő információk birtokába juthat. Megalkottunk ezért egy számítógépes programot, amely 
a Súlyosbaleset-kezelési Mérőrendszer adataira támaszkodva segít meghatározni a múltban lezajlott eseményeket, és szimulációs 
adatok alapján információval szolgál az adott folyamat további várható lezajlásával kapcsolatban. 

 

Bevezetés 
A Paksi Atomerőműben az elmúlt évtizedben kidolgozásra 
került egy komplex balesetkezelési stratégia, amely többek 
között a hidrogénkezelésen keresztül a primerköri 
nyomáscsökkentésen és a reaktortartály külső hűtésének 
megvalósításán át a konténment hosszú idejű hűtésével 
biztosítja egy nagyon kis valószínűségű súlyos baleseti 
folyamat esetén is az erőmű biztonságos leállított állapotba 
jutását. A különböző balesetkezelési eszközök megfelelő 
időben történő működtetése, a megfelelő beavatkozások 
elvégzése a Baleset-elhárítási Szervezet (BESZ) Műszaki 
Támogató Központja (MTK) tagjainak döntése alapján 
történik. Ezeket a döntéseket az erőmű Súlyosbaleset-
kezelési Útmutatója (SBKU) alapján hozzák meg. Ez az 
útmutató megadja a Súlyos Baleseti Mérőrendszer (SBM) 
jeleinek értékei alapján a szükséges balesetkezelési 
beavatkozásokat és bemutatja a beavatkozások várható 
következményeit. Az MTK az SBKU-t követve, a 
beavatkozások előnyeinek és hátrányainak mérlegelése 
alapján hozza meg a döntését, alakítja ki a beavatkozási 
stratégiát. 

Az SBKU [1] bevezetése után a Paksi Atomerőműben 
elkezdődött az útmutató használatának oktatása, amelynek 
keretében azóta is rendszeresen gyakorlatokat 
tartottak/tartanak a Védett Vezetési Ponton (VVP). A 
súlyosbaleset-kezelési gyakorlatok során kiderült, hogy a 
Műszaki Támogató Központ elemző mérnöke a felmerülő 

kérdésekre nem tud minden esetben időben válaszolni. 

A kérdések megválaszolásánál az elemző mérnöknek 
tisztában kell lennie a baleseti folyamattal. Ehhez a kezdeti 
eseménytől kezdve a folyamat előrehaladásának főbb 
jellemzőit, és a változások időpontjait is ismernie kell. A 
baleseti folyamat ismerete nagymértékben megkönnyíti a 
várható események előrejelzését, és az SBKU alkalmazása 
során felmerülő kérdések (pl. a reaktortartály, vagy a 
hermetikus tér várható sérülésének ideje, ami után nagy 
kibocsátás várható) megválaszolását.

Azonban ez az adott szituációban nem egyszerű feladat, 
mert: 

• vagy az vezet súlyos balesethez, hogy az erőmű az adott 
terhelésre nem méretezett, és rendszerei nem 
működnek megfelelően az adott szituációban,  

• vagy az, hogy nem megfelelően értelmezik az 
eseményeket, ami nem megfelelő beavatkozásokat 
eredményez. 

Mindkét esetben egy korábban nem tapasztalt, nem 
gyakorolt helyzettel kerül szembe a blokki személyzet, majd 
az MTK személyzete, köztük az elemző mérnök. Számára 
ezért fontos a kezdeti események pontos meghatározása, 
valamint az aktuális helyzet ismerete, ami segítséget ad 
számára a várható történések időpontjának, a folyamatok 

jellegének meghatározásához. 

Már a Three Mile Island (TMI) baleset (1979) után 
elkezdődött a súlyosbaleset-kezelést támogató eszközök 
(SBTE – Accident Management Support Tools – AMST [2]) 
fejlesztése és telepítése atomerőművekben, ami azon a 
felismerésen alapult, hogy stresszes helyzetekben, például 
az atomerőművek súlyos balesete során, a kezelőknek olyan 
támogató eszközökre van szükségük, amelyek 
megkönnyítik a döntéshozatalt a balesetkezelési 

intézkedések kiválasztásában. 

A Fukusima Daiicsi atomerőműben történt baleset 
tanulságai alapján készült vizsgálatok kiemelték a balesetek 
kezelésének fontosságát a súlyos balesetek 
következményeinek mérséklésében, és javaslatot tettek a 
balesetkezelési programok újragondolására (pl. mobil 
eszközök alkalmazása), amelyhez viszont az SBTE-k 
alkalmazása, modernizálása szükséges. 

Segédletek 
A segédletek célja a múltbeli események meghatározása, 
ami szükséges a jövőben várható események 
feltérképezéséhez. Ekképpen a folyamatok előre 
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becsülhetőek, ami segíti a helyzetnek megfelelő 
beavatkozások kijelölését. 

A súlyos baleseti folyamat során a következő főbb kérdések 
merülnek fel: 

• a zónasérülés különböző szakaszainak várható ideje 
(réskibocsátás, lokalizált és kiterjedt olvadás); 

• a primerköri vízvesztés mértéke, a zóna elárasztásához 
és az egyfázisú természetes cirkuláció helyreállításához 
szükséges vízmennyiség; 

• egy adott jövőbeli időpontban:  

o a zónasérülés mértéke, 
o a zóna(törmelék) elhelyezkedése, 
o a Zr burkolat oxidációjának mértéke, 
o a primerkörből és a konténmentből kikerülő 

aktivitás mértéke, 
o a keletkező hidrogén mennyisége; 

• egy fizikai állapot elérésének a várható időpontja, az 
állapot fő jellemzői; a konténment biztonságos 
állapotának tartalékai: 

o mikor várható, hogy a konténment nyomása 
meghaladja a 2,5 bar-t (5%-os valószínűségű 
sérülési nyomás), és mennyi gőz okozná a 2,5 bar 
vagy 3 bar elérését, 

o mikor várható, hogy hidrogénégés alakul ki a 
konténmentben, a hidrogén gyújtásához mennyi 
hidrogénbejutás vagy milyen mértékű 
gőzkondenzáció vezethet. 

A fenti kérdések megválaszolásának támogatására többféle 
segédlet készíthető. A legegyszerűbb, minden helyzetben 
használható a papíron előre elkészített diagram. Ilyeneket 
alkalmaz az SBKU jelenleg. 

A papíralapú segédletek előnye, hogy mindig elérhetők, 
könnyen használhatók, elővehetők. Ezekhez nem tartozik 
olyan rendszer, berendezés, ami elromolhatna, vagy esetleg 
hibásan működne. A papíralapú segédleteknél csak emberi 
hibával kell számolni, ami lehetséges a segédletek készítése 
és felhasználása során is. 

Minta papíralapú segédletre 
A segédlet súlyos baleseti kód/kódok számításai és előre 
kiszámolt folyamatok jellemző értékei alapján készül. Az 
1. ábra olyan papíralapú segédletre mutat példát, amelynek 
felhasználásával teljes feszültségvesztés esetén, 
beavatkozások nélküli esetben a primerköri nyomás alapján 
megbecsülhető a zónatörmelék reaktortartály aljára 

jutásának időpontja.  

Egy másik példán (2. ábra) a primerköri nyomáscsökkenés 
sebessége alapján lehet következtetni a törés méretére 

primerköri hűtőközegvesztés esetén. 

A papíralapú segédletek hátránya, hogy a bonyolult, több 
körülményt figyelembe vevő diagramok megértése 
időigényes, használata nehézkes. A bonyolultság abból 
fakad, hogy a folyamatok összetettsége és egymással való 
összefüggése miatt nagyon sok segédletből/görbéből kell 
kiválasztani a megfelelőt, és leolvasni a szükséges értékeket. 
Ez stresszes helyzetben növeli az emberi hiba esélyét, főleg, 
ha időkényszer is fennáll. 

Ezeket mérlegelve úgy határoztunk, hogy egy számítógépes 
programot dolgozunk ki a súlyos baleseti folyamat 
lehetséges előrehaladásának előrejelzésére, amely támogatja 

a kezdeti esemény felismerését és a balesetkezelést. 

 

1. ábra: Zónatörmelék reaktortartály aljára jutásának várható időpontja a törésméret függvényében 
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2. ábra: A kezdeti esemény a primerköri nyomás függvényében 

Baleset Utáni Támogató Alkalmazás 
(BUTA) 
A program folyamatosan olvassa az SBM jeleit (gyakorlatok 
során akár a szimulátorból érkezőket), és ellenőrzi, hogy 
azok a normálüzemi tartományban tartózkodnak-e. 
Amennyiben bármely paraméterérték kilép a biztonságos 
üzemi sávból, a program kezdetiesemény-felismerő 
algoritmusával következtet a lehetséges kezdeti 
esemény(ek)re. Ehhez egy előre létrehozott adatbázist 
használ, amelyben jelenleg az első szintű valószínűségi 
biztonsági elemzés (PSA-1) alapján kiválasztott kezdeti 
eseményekre a MAAP5-VVER súlyosbaleseti kóddal 
elvégzett számítások eredményei találhatók. Az adatbázis 
más kódok, és megtörtént események mérési eredményeivel 
is tetszőlegesen bővíthető. 

A minőségi elemzés során a program logikai fákon keresztül 
következtet a bekövetkezett eseményekre, a mennyiségi 
elemzés során pedig a beolvasott értékek változását 
hasonlítja össze a háttér-információi között lévő 
adatsorokkal. Meghatározza a tárolt események 
hasonlóságát a mért értékekkel, és ez alapján sorrendet 
állapít meg. A minőségi és mennyiségi összehasonlítás 
alapján a számítógépes program javaslatot ad a kezdeti 
esemény jellegére. Az elemző mérnök az ennek segítségével 
kiválasztott folyamatra információkat kap a programtól a 
várható események idejéről, és lekérheti az SBM 
paraméterértékeinek előrebecslését időfüggvények 
alakjában.  

A 3. ábra a program kezelőfelületét mutatja. A főablak bal 
alsó részén elérhető az SBM-paraméterek grafikus 
megjelenítése, az üzemi sáv elhagyása után pedig a 
leghasonlóbb szimulációkra vonatkozó értékek és az egyes 

szimulációkra vonatkozó relatív hasonlóság alakulásának 

görbéje is.  

A kezelőfelület bal felső részén található üzenetablakban a 
program üzenetei, a paraméterértékek üzemi sávból való 
kilépésének, illetve az észlelt mérőmeghibásodások 
időpontja jelenik meg. (Ez azért kiemelten fontos, mert a 
program önállóan fut folyamatosan, és a VVP-re érkező 
felhasználót már kész eredményekkel fogadja.) 

Az automatikus kezdetiesemény-felismerés eredménye a 
jobb felső részen egy ablakban jelenik meg, ahol az 
adatbázisban lévő szimulációk listája található (4. ábra), a 
normál üzemi sávból való kilépést követően, hasonlatosság 
szerinti sorrendben. Az adatbázisban lévő bármely folyamat 
kijelölhető, és a mérési adatokkal együtt megjeleníthető a 
kiválasztott folyamat paramétereinek alakulása (5. ábra). 

A kezelőfelület jobb alsó részén a kijelölt szimuláció során 
kapott fontosabb jellemzőket is kijelzi a BUTA, így a 
leghasonlóbb folyamat esetében következtetni lehet – a 
mérési eredmények alapján – a valóságban lejátszódó 
folyamat során várható fontosabb események bekövetkezési 
időpontjaira (6. ábra). 

A program megfelelőségét megvizsgáltuk más súlyos 
baleseti kóddal számolt folyamatok eredményeinek mért 
értékként történő beadásával, többek között a teljes 
feszültségvesztés tranziensének mért értékeivel. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a bevitt adatok által 
reprezentált folyamatok jellegét megfelelően ismeri fel a 
BUTA. 

A főablak jobb felső sarkában található „Online szimuláció” 
gombra kattintva egy egyszerűsített kezelőfelületen 
keresztül lehetőség van a MAAP5-VVER kóddal történő élő 
szimuláció indítására is. Ehhez a program a paksi blokkok  
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3. ábra: A BUTA kezelőfelülete 

 

4. ábra: Az adatbázisban található szimulációk listája 

 

5. ábra: Szimulációk adatainak megjelenítése a mérési eredményekkel párhuzamosan 
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specifikációja szerint elkészített paraméterfájlt használja, az 
inputfájlt pedig a BUTA hozza létre a kezelő által megadott 
paraméterek alapján. A 7. ábra a beállítási lehetőségek egy 
részét mutatja példaként. 

Az online szimuláció elvégzése után az eredmények 
kirajzolhatók a BUTA főablakában csakúgy, mint az 
adatbázisban található szimulációk eredményei. A 
paraméterek lefutása így szemrevételezéssel 
összehasonlítható a mérési eredményekkel, illetve az 
adatbázisban szereplő szimulációk adataival. Az online 
szimuláció folyamatjellemzői az adatbázisban szereplő 
folyamatokhoz hasonlóan megjeleníthetők a program által. 

A program 2020 decemberében átadásra került az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. Fejlesztési és Elemzési Osztályának, 
az SBM átalakítás miatt azonban még nem történt meg a 
telepítése a végleges felhasználási helyén (VVP). A szoftvert 
ezért kiegészítettük egy SBM-től független futtatási 
(gyakorló/tesztelő) móddal, melynek révén az egyébként a 
mérőrendszerből érkező bejövő adatokat tetszőleges 
adatsorokkal lehet helyettesíteni, például bármely súlyos 
baleseti kódból származó szimulációs adatokkal, vagy 
tetszőleges üzemi esemény méréseinek eredményével. 

A BUTA egyéb alkalmazási 
lehetőségei 
A program az eredeti elképzelés szerint a VVP-n, az MTK 
helyiségben elhelyezett munkaállomáson fut folyamatosan, 
és szükség esetén ott nyújt információkat az elemző mérnök 
számára. Természetesen az elemző mérnököknek oktatás 
keretében meg kell ismerniük ezt az új rendszerelemet, és be 
kell gyakorolniuk a használatát az SBKU és a BESZ 
gyakorlatok során. Az alapok elsajátítása után azonban 
maga a program tud segítséget nyújtani az SBKU oktatás és 

a BESZ gyakorlatok során. 

A BUTA a gyakorlati oktatásban való felhasználás mellett az 
SBKU elméleti oktatása során is hasznos lehet. Ebben az 
esetben a célfelhasználók mellett az oktatás többi 
résztvevője számára is támogatást nyújthat az SBKU 
alkalmazásában, a folyamatok és beavatkozások mélyebb 
megértésében, átlátásában, még akkor is, ha a hallgatók a 
termohidraulikai folyamatok ismeretében csak kevéssé 
jártasak. 

A BUTA segítséget ad a MAAP5-VVER számítógépi kód 
futtatásában, az eredmények kirajzolásában. A kód 
inputstruktúrájának ismerete nélkül megadhatók a kezdeti 
események és a beavatkozások, amelyekkel a BUTA futtatja 
a kódot, kiírja a legfontosabb események idejét, és kirajzolja 
az SBM jeleinek megfelelő paramétereket. 

 
6. ábra: Folyamatjellemzők 

 
7. ábra: Online szimuláció kezelőfelülete 

 



Nukleon 2022. december XV. évf. (2022) 245 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2022  6 

Irodalomjegyzék 
[1] Bognár Barnabás: SBKU 2PR300 Súlyosbaleset-kezelési Útmutató (Operatív üzemviteli kezelési utasítás). 0. verzió, 2019. 06. 20. 

[2] Mahdi Saghafi, Mohammad B. Ghofrani (2014): Accident management support tools in nuclear power plants: A post-Fukushima review, Progress 
in Nuclear Energy Volume 92, September 16, Pages 1-14 

 



Nukleon 2022. december XV. évf. (2022) 246 

Kontakt: zadraveczi@npp.hu  Beérkezett: 2022. november 14. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2022  Közlésre elfogadva: 2022. november 29. 

Az atomerőművi hermetikus tér hűtésének vizsgálata 
a Duna változó vízhőmérsékletének függvényében 
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MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
Műszaki Igazgatóság, Rendszertecnikai Főosztály, Rendszertechnikai Osztály (RTO) 

7031 Paks, Pf. 71. 

 

A Paksi Atomerőműben az üzem közbeni karbantartások (ÜKK) ütemezése során felmerült, hogy ezeket nyáron is végezhessük. 
A hermetikus tér hőmérsékletének előírt korlátok között tartásához egy megtervezett, és végrehajtott mérési programmal, 
valamint archív adatokkal és mérnöki elemzésekkel igyekeztünk előre meghatározni a hűtési funkciót ellátó, időben változó Duna-
vízhőmérséklet-korlátot. Annak érdekében, hogy a hűtővíz hőmérsékletéből következtetni tudjunk a kialakuló hermetikus téri 
hőmérsékletekre, egy leíró függvényt kellett készíteni. A bokszhőmérséklet-értékek mellé az adott időponthoz tartozó Duna-
vízhőmérséklet értékeit is hozzárendeltük. Az így rendelkezésre álló boksz-hőmérséklet és hűtővíz-hőmérséklet adatpárokból külön 
állományba rendeztük a naponta azonos órában mért adatpárokat. Az adatok segítségével a külső levegő hőmérséklet és a napsütés 
zavaró hatásait minimalizáltuk. A hűtővíz-hőmérséklet függvényében az azonos napszakhoz tartozó adatokat monoton növekvő 
sorba rendeztük. A kapott diagramok mindig az azonos napszakhoz tartozó, emelkedő Duna-hőmérséklet függvényében mutatják 
a hermetikus téri hőmérsékleteket, nagymértékben csökkentve ezzel a napi hőmérséklet-ingadozás és a napsugárzás okozta 
statisztikus eltérés hatását. 

Az elemzés eredménye: az ÜKK-k június végéig végrehajthatók, de nem javasolt ezt a júliusra és augusztusra ütemezni. A nyári 
időszak elejére eső ÜKK végrehajtása előtt a közelítő függvények segítségével a hermetikus tér hűtési viszonyainak ellenőrzését 
el kell végezni. 

 

Bevezetés 
A Paksi Atomerőmű hermetikus terének hűtését két 
recirkulációs ventilátor rendszer látja el. A TL01-es rendszer 
a hermetikus tér központi helyisége, míg a TL03-as a reaktor 
körüli betonszerkezet hűtését biztosítja. Mindkét rendszer 
három redundáns ágból épül fel. Minden ág tartalmaz egy 
ventilátort, egy hőcserélőt és az útvonalállítást szolgáló 
csappantyúkat. A hőcserélőket a biztonsági hűtővíz 
rendszer látja el hűtővízzel. 

A Paksi Atomerőműben az üzem közbeni karbantartások 
(ÜKK) ütemezése során felmerült annak az igénye, hogy 
azokat a nyári időszakban hajtsák végre. Az üzemeltetési 
tapasztalatok alapján tudjuk, hogy nyáron, a biztonsági 
hűtővíz magas hőmérséklete mellett a reaktorblokk 
hermetikus tere hőmérsékletének korlátok között tartásához 
a biztonsági hűtővíz rendszer mindhárom ága és az összes 
TL03, TL01 primerköri szellőző rendszer üzemképességére 
szükség van. A Karbantartási Munkabizottság (KMB) ülésén 
döntés született arról, hogy meg kell határozni azt a 
hűtővízhőmérséklet-korlátot, mely eléréséig a TL01 és TL03 
ventilátorok az ÜKK során még elegendő hűtést 
biztosítanak a biztonsági hűtővíz rendszer rendelkezésre 
álló két ágának üzemével. Az általunk elvégzett vizsgálatok 
célja a következő volt: egy ellenőrizhető, objektív műszaki 
megalapozás biztosítása annak eldöntésére, hogy a nyári 
időszakban milyen biztonsági hűtővíz-hőmérsékletig – és ez 

alapján mely időszakban – végezhető el az ÜKK. 

 

Mérési program 
A kezelési utasításnak megfelelően normál üzemben két 
TL01 és egy TL03 ventilátor üzemel. Amennyiben a 
hermetikus tér hőmérséklete eléri az 59 °C-ot, el kell indítani 
egy újabb TL01-es ventilátort. Az ÜKK-ra jellemző 
konfiguráció, azaz két-két üzemelő ventilátor, csak nagyon 
ritkán fordul elő, ezért nem állt rendelkezésre megfelelő 

mennyiségű mérési adat. 

A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges volt egy mérési 
program végrehajtására mind a négy blokkon. A mérési 
program alapján 2020. május 12-én az adatgyűjtés 
megkezdődött. A programban az ÜKK-ra jellemző 
beállításban két TL01-es és két TL03-as ventilátor üzemel. A 
rögzített konfiguráció mellett egy előre definiált 
számítógépes napló blokkonként egy Excel-állományba 
rögzíti a szükséges hőmérsékleti adatokat. Az első két hét 
során az I-es kiépítésen (1. és 2. blokkok) az a technológiai 
állapot került beállításra, mely megfelel a ventilátorok 2020. 
július hónapjára tervezett „Y” jelű biztonsági rendszeri ÜKK 
alatti konfigurációjának. 

A mérési program segítségével a ventilátor konfigurációból 
adódó bizonytalanságokat sikerült kiküszöbölni. Az adatok 
elemzése alapján azonban egyértelművé vált, hogy a mérési 
eredmények közvetlen elemzése nem vezet eredményre. 

Ennek elsődlegesen két oka volt: 
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• a hermetikus téri hőmérsékletek kis késéssel követik a 
hűtővíz-hőmérséklet változását, amennyiben a víz 
hőmérséklete gyors változást mutatott; 

• a vizsgált időszakban a hűtővíz-hőmérséklet 
alacsonyabb volt, mint a nyári meleg időszakokban 
kialakuló hőmérséklet. 

Az atomerőművi hermetikus térben mérhető 
hőmérsékletértékeket a fővízköri körfolyamat hermetikus 
téren belüli energiaveszteségei, a hőelvonás mértéke, a 
külső levegő hőmérséklete, a napsütés mértéke és a mérési 
helyek elhelyezkedése határozza meg. Ezen különböző 
hatások, valamint a hőmérsékleteloszlás determinisztikus 

vizsgálata egy számítógépes elemző kód segítségével és 
ellenőrző mérések végrehajtásával valósítható meg.  

Az archív mérési adatok vizsgálata alapján egyértelműen 
kijelenthető, hogy a hermetikus térben kialakuló 
hőmérsékletek nagymértékben a TL01,03 hőcserélőkön 
átáramló biztonsági hűtővíz hőmérsékletétől függenek. A 
biztonsági hűtővíz hőmérséklete stacioner hűtővízáramlás 
esetén a Duna hőmérsékletével egyezik meg. A vizsgálatok 
azt mutatják, hogy tetszőleges időszakban, állandó 
teljesítmény- és ventilátorkonfiguráció mellett, továbbá 
változatlan hűtővíz-térfogatáram esetén egyértelműen a 
Duna hőmérséklete határozza a hermetikus tér 
hőmérsékletviszonyait. Ilyen időszakot szemléltet az 1. ábra. 

 

1. ábra: Hermetikus téri hőmérséklet 

A mérési program során egy naplóállományba óránként 
rögzítésre kerülnek az Üzemi Feltételek és Korlátok 
(továbbiakban: ÜFK) ellenőrzésére szolgáló 
hőmérsékletmérések értékei (10-40ZA0201T019, 10-
40ZA0201T020, 10-40ZA0201T021, 10-40ZA0201T001ZP50). 
Az értékelés során a három mérés átlagát nem vizsgáltuk, 
mivel az egyes mérések értékeléséből az átlagra vonatkozó 

következtetések is levonhatók. 

Annak érdekében, hogy a hűtővíz hőmérsékletéből 
következtetni tudjunk a kialakuló hermetikus téri 
hőmérsékletekre, egy leíró függvényt kell meghatároznunk. 
Az órás hermetikus téri hőmérsékletértékek mellé az adott 
időponthoz tartozó Duna-vízhőmérséklet értékeit rendeltük 
hozzá. Az így rendelkezésre álló hermetikus téri 
hőmérséklet - hűtővíz-hőmérséklet adatpárokból külön 
állományba rendeztük a naponta azonos órában - éjféltől 
indulva három óránként - mért adatpárokat. Az azonos 
órában mért adatok segítségével a külső levegő-hőmérséklet 
és a napsütés zavaró hatásait minimalizáltuk. A hűtővíz-
hőmérséklet függvényében az azonos napszakhoz tartozó 
adatokat monoton növekvő sorba rendeztük. A kapott 

diagramok mindig az azonos napszakhoz tartozó, emelkedő 
Duna-vízhőmérséklet függvényében mutatják a hermetikus 
téri hőmérsékleteket nagymértékben csökkentve ezzel a 
napi hőmérséklet-ingadozás és a napsugárzás okozta 
statisztikus eltérés hatását.  

Így megkaptuk azt az összefüggést, mely elégségesen 
pontosan leírja a kiválasztott hőmérsékletek alakulását a 
hűtővíz-hőmérséklet függvényében. A diagramra közelítő 
görbét illesztettünk, és ettől fogva az így kapott 
összefüggéseket használtuk fel. Az adatok több évre 
visszamenő vizsgálata alapján a ZA0201T019 és 
ZA0201T021 mérések értékei messze a kezelési utasításban 
rögzített 59 °C-os, és az ÜFK-ban szereplő 65 °C-os 
korlátozások alatt maradnak. Ezért a továbbiakban csak a 
*0ZA0201T020 mérés vizsgálatát végeztük el. 

Az 1. blokki 0, 3, 6, 9 órás mérésekből kapott 
összefüggéseket és görbéket a 2. ábra szemlélteti. A 4. 
blokkon a hűtővíz és a hermetikus téri hőmérsékletek között 
fennálló összefüggéseket leíró vizsgálatot nem lehetett 
elvégezni, mivel a mérési időszakban végezték a blokk 

főjavítását és több teljesítménycsökkentés is volt.
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2. ábra: 1. blokki közelítő függvények

A kapott összefüggések közelítő jellegűek. Pontosságukat 
korlátozza a meghatározásuk során rendelkezésre álló 
idősáv, mely 89 nap volt. A Duna vízhőmérséklete a vizsgált 
időszakban ~8,5 °C-ot változott. Az adatok mennyisége, az 
elvégezett üzemviteli tevékenységek és a Duna-
vízhőmérséklet változásának mértéke meghatározza a 
számítási módszerből (hőmérséklet extrapolációból) eredő 
hibát. A program kezdeti szakaszában, az első két hétben, 
csak az X és W jelű biztonsági rendszeri TL01-03 ventilátor 
üzemelt. A mérési program második szakaszában a 
szükséges üzemviteli tevékenységek (Lépcsős Indítási 
Próba, fogyasztói átkapcsolás, biztonsági hűtővíz rendszer 
terheltség-kiegyenlítése) elvégzése miatt az üzemelő 
ventilátorok konfigurációja nem volt állandó. A program 
második szakaszában rövid ideig megengedett volt három 
üzemelő ventilátor is. A tartalék átkapcsolások és a 
végrehajtott lépcsős indítási próbák rövid ideig hatással 

voltak a kialakuló egyensúlyi hőmérsékletre, emiatt egy-egy 
mérési pont kevésbé illeszkedik a pontseregbe. Az eltérést 
okozó hatások ellenére a közelítő görbék illeszkedése 
megfelelő.  

Az órás közelítő függvények nagyon közel esnek 
egymáshoz, csak kis eltéréseket mutatnak. A mérési 
program első szakasza után a 10,20ZA0201T020-as 
mérésekhez tartozó közelítő összefüggéseket az ÜKK 
elvégzése előtt néhány mérési pontban összehasonlítottuk a 
2018-as év mérési eredményeivel. Az archív mérési 
eredmények három TL01-es és egy TL03-as ventilátor 
üzeme mellett lettek rögzítve. A valós mérési eredményeket 
és a becsült értékeket az 1. táblázat szemlélteti. Az adatok 
azt mutatják, hogy a közelítő függvények kellően pontosan 

írják le a kialakuló hermetikus téri hőmérsékleteket. 

 
1.  táblázat: Valós mérési eredmények és a becsült értékek 

1. blokk (3db TL01, 1db TL03) 

Dátum Hűtővíz (°C) 
Mérési adat becsült 

10ZA0201 T020 (°C) 0 óra 3 óra 6 óra 9 óra 12 óra 15 óra 18 óra 21 óra 

2018.04.25 01.10 16,51 56,40 56,24 56,23 56,18 56,20 56,15 56,13 56,09 56,16 

2018.05.01 01.00 17,20 56,80 56,52 56,51 56,51 56,54 56,49 56,47 56,42 56,51 

2018.05.17. 18.00 18,07 57,20 56,88 56,87 56,92 56,96 56,92 56,89 56,84 56,95 

2018.05.15. 18.00 18,90 57,70 57,21 57,22 57,31 57,37 57,32 57,30 57,23 57,37 

2018.05.24. 18.00 20,26 57,90 57,77 57,79 57,95 58,04 57,99 57,96 57,88 58,05 

2018.05.29 18.00 21,51 58,80 58,27 58,31 58,53 58,65 58,60 58,57 58,48 58,68 

2018.05.30 18.00 22,00 59,00 58,47 58,51 58,76 58,89 58,84 58,81 58,72 58,93 

… a táblázat folytatódik.  
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2. blokk (3 db TL01, 1db TL03) 

Dátum Hűtővíz (°C) 
Mérési adat becsült 

20ZA0201T020 (°C) 0 óra 3 óra 6 óra 9 óra 12 óra 15 óra 18 óra 21 óra 

2018.05.01 01.00 17,20 57,50 56,64 56,58 56,59 56,67 56,64 56,57 56,48 56,57 

2018.05.18 01.00 18,08 57,80 57,00 56,95 56,96 57,09 57,12 57,01 56,92 57,06 

2018.05.04 18.00 18,59 57,70 57,22 57,16 57,18 57,34 57,40 57,28 57,18 57,35 

2018.05.08 01.00 19,00 58,00 57,39 57,33 57,35 57,54 57,63 57,49 57,39 57,58 

2018.05.24 18.00 19,64 58,50 57,66 57,60 57,62 57,84 57,98 57,81 57,71 57,94 

2018.05.25 01.00 20,27 58,70 57,92 57,86 57,89 58,15 58,32 58,13 58,03 58,29 

2018.05.27 01.00 20,70 58,90 58,10 58,04 58,07 58,36 58,56 58,35 58,25 58,53 

 
A végső közelítő összefüggések, melyeket azonos 
módszerrel a teljes mérési program alatt rögzített adatok 
felhasználásával képeztünk, kis mértékben eltérnek a 
táblázat adatainál használt összefüggésektől. A 
meghatározott közelítő összefüggésekkel a 
*0ZA0201T020-as mérés értéke jól becsülhető magasabb 
hűtővíz-hőmérsékletek esetén is. Az ismertetett 
bizonytalanságok miatt a hőfok meghatározása során 
jelentős biztonsági tartalék alkalmazása szükséges. A 
függvények alapján a *0ZA0201T020 mérés 
hőmérsékletértékei az 1.-3. blokkon ~25 °C Duna-
vízhőmérsékelt esetén haladják meg a 60,5 °C-ot.

Eredmények 
Mérnöki megfontolások alapján 25 °C hűtővíz-hőmérséklet 
mellett, a bizonytalanságok figyelembevételével, mind a 
négy blokkon nagy biztonsággal betartható az ÜFK-ban 
meghatározott 60 °C-os és 65 °C-os hőmérsékletkorlátozás 
két-két TL01 és TL03 ventilátor üzeme esetén. 

Az ÜKK ütemezéséhez szükséges annak értékelése, hogy a 
korlátot a hűtővíz jellemzően az év mely szakaszában éri el, 
ezért az adatok elemzése során azt vizsgáltuk, hogy adott 
évben mikor haladta meg a hűtővíz hőmérséklete a 25 °C-ot. 
Vizsgáltuk továbbá azt is, hogy azokban az években, amikor 
a hűtővíz hőmérséklete meghaladta a 25 °C-ot, az év további 
részében hogyan alakult a Duna vizének hőmérsékelte. A 
vízhőmérséklet-adatok 2006-tól állnak rendelkezésre. 
A kapott eredményeket az 2. táblázat szemlélteti. 

 
2. táblázat: 25 °C-t meghaladó hűtővíz-hőmérsékletek (vízhőmérséklet-adatok 2006-tól) 

Év 25 °C-t túllépte a hűtővíz hőmérséklet Megjegyzés 

2006 2006. július 22. Augusztus végéig stabilan meghaladta a 25 °C-t. 

2007 2007. június 21. 
Másfél napra haladta meg maximálisan 0,2 °C-al. Az év további 
részében már nem haladta meg. 

2008 Egész évben nem haladta meg.  

2009 Egész évben nem haladta meg.  

2010 2010. július 14. Július végéig stabilan meghaladta a 25 °C-t. 

2011 Egész évben nem haladta meg.  

2012 

2012. június 20. Egyetlen mérési ponton haladta meg 0,1 °C-al. 

2012. július 10. 
Egyetlen mérési ponton haladta meg 0,1 °C-al. Az év további részében 
már nem haladta meg. 

2013 2013. július 28. Augusztus közepéig stabilan meghaladta a 25 °C-t. 

2014 Egész évben nem haladta meg.  

2015 2015. július 19. Augusztus végéig stabilan meghaladta a 25 °C-t. 

2016 Egész évben nem haladta meg.  

2017 

2017. június 27. Két napra haladta meg maximális 0,4 °C-al. 

2017. július 10. 
Két napra haladta meg maximális 0,25 °C-al. Az év további részében 
már nem haladta meg. 

2018 2018. július 29. Augusztus végéig stabilan meghaladta a 25 °C-t. 

2019 Egész évben nem haladta meg.  

2020 Egész évben nem haladta meg.  



Nukleon 2022. december XV. évf. (2022) 246 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2022  5 

A 2021-ben végrehajtott két ÜKK befejezésének időpontja 
július elejére esett. Ezért meg kellett vizsgálni, hogy a 
hermetikus tér hűtési viszonyai megfelelőek voltak-e. Az 
ÜKK megkezdése előtt beállították az ÜKK alatt 
rendelkezésre álló ventilátorkonfigurációt. Miután a 
hermetikus tér hőmérséklete állandósult, a közelítő 
függvények segítségével műszaki ellenőrzést végeztünk. Az 
ellenőrzés kimutatta, hogy a hűtővíz hőmérsékletének a 
függvényében kialakult hermetikus téri hőmérsékletek a 
várt módon alakultak, a korábban meghatározott 
függvények továbbra is jól közelítik hermetikus tér 
hőmérsékleti viszonyait. Az ellenőrzéssel igazolásra került, 
hogy a hermetikus tér hűtése megfelelő, rejtett 
meghibásodás nem tapasztalható, az ÜKK nagy 
biztonsággal végrehajtható. Szakmai egyeztetésen döntés 
született, hogy a nyári időszak elejére eső ÜKK végrehajtása 
előtt a fent jelzett ellenőrzést el kell végezni. 

Összegzés 
A rendelkezésre álló adatok alapján a Paksi Atomerőmű 
hűtővízének a hőmérséklete az elmúlt 15 év során 
mindössze két alakalommal, június hónap végén haladta 
meg – csak kis mértékben és rövid ideig – a hőfok korlátot. 
Az elvégzett mérnöki elemzés alapján kijelenthető, hogy az 
ÜKK-k június hónapban nagy valószínűséggel 
elvégezhetők. Belátható továbbá, hogy az ÜKK-k 
végrehajtásának ütemezése az adott év július és augusztus 
hónapjára nem javasolt. Amennyiben előre nem tervezhető 
okok miatt az ÜKK végrehajtása júliusra vagy augusztusra 
esne, egy új, aktuális elemzést kell készíteni annak 
igazolására, hogy az ÜKK elvégezhető a hűtővíz 

hőmérsékletének függvényében. 
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Hatvan éve alakult meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Sugárvédelmi Szakcsoportja 

Deme Sándor  

Energiatudományi Kutatóközpont, 
1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29–33 

 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi Szakcsoportja 1962-ben alakult meg. A Szakcsoport minden évben 
háromnapos Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot rendez (idén a 47.-et), és az évet klubdélutánnal zárja. Rendszeres 
kiadványa a Hírsugár, ami egyben a vezetőség tájékoztatója a tagság felé. Szakmai cikkeket a Sugárvédelem című online folyóirat 
közöl. A Sugárvédelmi Szakcsoport elnevezése 2021 óta Sugárvédelmi Szakosztály. 

A Szakosztály évente egy–két Sugárvédelmi Emlékérmet ad ki. Az ELFT sugárvédelmi kitüntetése a Bozóky László-díj, amit 
eddig hat tagtársunk kapott meg.  

Összefoglalva megállapítható, hogy az elmúlt hatvan évben adottak voltak a feltételek az eredményes munkához az ELFT 
Sugárvédelmi Szakosztályban. 

 

Előzmények 
A Szakcsoport megalakulásának előzményeit és a 
megalakulás részleteit az [1] ismerteti, ebből idézek néhány 

meghatározó momentumot. 

1961 folyamán a KFKI, az Izotóp Intézet, az Országos 
Onkológiai Intézet, az Országos Mérésügyi Hivatal, a 
debreceni és a veszprémi egyetem és más intézmények 
egyes, a sugárvédelem fizikájával foglalkozó munkatársai 
az ELFT hétfői előadásai alkalmából találkozva, kötetlen 
beszélgetéseken felvetették egy sugárvédelmi fórum 
létrehozását. Önálló sugárvédelmi társulat alakítása abban 
az időben nehéz lett volna, de az akkor igen aktívan működő 
ELFT jó keretnek látszott egy sugárvédelmi csoport 
létrehozására.  

1961 őszén Bozóky László és Fehér István megbeszélést 
folytatott Szigeti Györggyel, az ELFT főtitkárával a 
sugárvédelem fizikai és technikai tudományos 
problémáival foglakozó csoport létrehozásáról a társulat 
keretein belül. Ismertették az alakulóban lévő Radiológus 
Szakcsoport Sugárvédelmi Szekciójának munkatervét. Mint 
elhangzott, a két csoport jól kiegészíthetné egymást, az ELFT 
a tudományos kutatás-fejlesztés kérdéseivel, a Szekció a 
gyakorlati sugárvédelemmel foglalkozna. Szigeti György a 
Társulat egységét féltve nem támogatta a javaslatot. Ezután 
az ELFT Elnökségen belül próbáltak támogatókat keresni. 
Pál Lénárd elnökségi tag kész volt támogatni a 
sugárvédelmi csoport megalakítását. Tanácsára az ELFT 
Elnökségnek beadványt készítettek, melyben konkréten 
körvonalazták a csoport feladatait. Javasolták, hogy a 
„Fizikai Társulat Elnöksége hozzon létre egy Sugárvédelmi 
Szakcsoportot, mely keretében a sugárvédelem fizikájával és 
technikájával foglalkozó szakemberek tömörülnének a 
felmerülő tudományos problémák hathatós megoldása 
érdekében”. Az előterjesztésben a Szakcsoport induló 
programjára, az akkor a nemzetközi érdeklődés 
gyújtópontjában lévő, aktuális tudományos kérdések és 
technikai problémák körére konkrét javaslatot tettek. 

Megadták annak a harminc személynek a nevét és 
munkahelyét, akik hajlandók a megalakuló Sugárvédelmi 
Szakcsoport munkájában részt venni. A Sugárvédelmi 
Szakcsoport elnökének dr. Bozóky Lászlót javasolták, aki 
már több mint két évtizede foglalkozott sugárvédelemmel, 
és az orvosi radiológia, valamint a sugárvédelem elismert 

szaktekintélye volt. A szervezést Fehér Istvánra bízták. 

A Szakcsoport megalakulása 
Az ELFT Elnökségének 1962. februári ülésén az írásban 
beadott, a Sugárvédelmi Szakcsoport létrehozására irányuló 
előterjesztés előadója Pál Lénárd volt. Az Elnökség az 
előterjesztést elfogadta azzal, hogy a Sugárvédelmi 
Szakcsoport munkájában csak társulati tagok vehetnek 
részt. Megbízta Fehér Istvánt a szervezési munkákkal. 

Az ELFT főtitkára 1962. február végén körlevélben 
tájékoztatta a tagokat a Sugárvédelmi Szakcsoport 
megalakításának tervéről és kérte, hogy amennyiben részt 
kívánnak venni a Szakcsoport munkájában, úgy azt írásban 
közöljék. Toborzó levél ment az ionizáló sugárzással, 
radioaktív izotópokkal dolgozó olyan ismert 
szakembereknek, orvosoknak, vegyészeknek, 
elektromérnököknek, akik nem voltak tagjai a Társulatnak. 
Ezek közül számosan beléptek az ELFT-be és a Szakcsoport 
aktív tagjaivá váltak. 

Az 1962. március 26-án tartott alakuló ülésig nyolcvanöten 
jelentkeztek Szakcsoporttagnak, ők az alapító tagok.  

Az alakuló ülést – melyet a Társulat zsúfolásig telt előadó 
termében tartottak – Budapest V. kerület, Szabadság tér 17. 
szám alatt, Szigeti György, az ELFT főtitkára vezette. 
Bevezetőjében kiemelte a sugárvédelem jelentőségét és a 
Társulat működésének új irányzatát: a szakosodást! 
Ismertette az Elnökség állásfoglalását és felkérte dr. Bozóky 
Lászlót a Szakcsoportelnöki tisztére, Fehér Istvánt a 
szervezőtitkári munkára. Dr. Bozóky László a tudományos 
munka-programokról, Fehér István a Szakcsoport 
szervezeti célkitűzéseiről beszélt. 
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Ezzel megalakult a hazai sugárvédelem szakmai-társadalmi 
szervezete. Ez a szervezet nem volt önálló, hanem egy 
nagyobb szervezet része ennek minden előnyével és 
hátrányával. 

1966-ban a Szakcsoport belépett a Nemzetközi 
Sugárvédelmi Társulatba (International Radiation 
Protection Association, IRPA). Jelenleg mi vagyunk az IRPA 
egyetlen olyan társszervezete, amelyik nem önálló, hanem 
az Európai Fizikai Társaságban szintén tag nagyobb 
szervezet egyik szakcsoportja. Ennek ellenére meg tudtunk 
szervezni több IRPA rendezvényt, legutóbb idén a 6. IRPA 
Európai kongresszust (1. ábra). 

A Szakcsoportot az ELFT Elnöksége – szervezeti okokból – 
2021-ben átnevezte Sugárvédelmi Szakosztállyá. Ez vezetett 
oda, hogy a Szakcsoport nem lehet 60 éves, mert 2021 óta 
nem létezik, de a Sugárvédelmi Szakosztály sem lehet 60 
éves, mert csak második éve létezik. A cikkben az időponttól 
függően használjuk a Szakcsoport vagy a Szakosztály 
kifejezést. 

 

1. ábra: A 6. Európai IRPA Kongresszus honlapjának címoldala 

A Szakosztály tevékenysége 
A Szakosztály rendezvényeket szervez (ezek egy része 
nemzetközi rendezvény), kiadja a Hírsugár tájékoztatót, a 
Sugárvédelem online tudományos folyóiratot, támogatja a 
sugárvédelmi tárgyú könyvek kiadását, valamint felkérésre 
véleményezi a sugárvédelmi tárgyú jogszabálytervezeteket. 

A Szakosztály rendezvényei 

A Szakcsoport legfontosabb rendezvénye az évente tartott 
háromnapos Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 
amelyre először 1976. március 31 – április 2. között 
Visegrádon, az ELTE üdülőjében került sor. Az idei, 
XLVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot Szegeden 
2022. szeptember 13–15. között tartottuk meg 152 
résztvevővel.  

A Tanfolyam hagyományosan kedd délben kezdődik és 
csütörtök délig tart. Íratlan szabály, hogy Budapesten nem 
tartjuk a Tanfolyamot, hanem valamelyik vidéki 
szállodában, így van két esténk is, amikor együtt lehetünk. 
Sajnos 2020-ban a koronavírus-korlátozások miatt csak 
internetes Tanfolyam volt, de a többi alkalommal együtt 
töltöttük ezt a három napot. 

Szintén évente rendezzük a Sugármikulás-délutánt, 
amelynek az Országos Atomenergia Hivatal szokott otthont 

adni. A résztvevők száma 50-60 fő. Ezen a rendezvényen 
tartja éves beszámolóját a Szakcsoport vezetősége, amelyet 
egy szakmai előadás követ. 

A Szakcsoport kiadványai 

1962 és 1996 között alkalmanként egy–két oldalas 
tájékoztatókat küldött ki a vezetőség a Szakcsoport 
tagjainak. 1996 szeptemberében Rónaky József lett a 
Szakcsoport elnöke, aki kezdeményezte egy rendszeres 
tájékoztató, a Hírsugár kiadását. Az első szám 1996. 
szeptemberében jelent meg, a mostani szám már a 94. 

(2. ábra). 

 

 

2. ábra: A Hírsugár első és legutóbbi számának címlapja 

Mint címlapján is szerepel, a Hírsugár a Szakosztály 
(korábban Szakcsoport) tájékoztatója és egyben irattára is. 
Szerepelnek benne a vezetőségi ülések emlékeztetői, 
rendezvényeink programjai, valamint aktuális hírek. Egyes 
anyagok a rendezvény után kerülnek az évente átlagosan 
négy alkalommal megjelenő Hírsugárba. Fontos kiemelni az 
irattár szót. Az 1962 és 1996 közötti irattári anyagunk mind 
elveszett. Ezek az ELFT Fő utcai irodájának pincéjében 
voltak lerakva, és a pincét a Duna magas vízállása miatt 
elöntötte a víz, az iratok gyakorlatilag használhatatlanná 
váltak. Most a Hírsugár minden számából 10 kinyomtatott 
példányt kap az Országos Széchenyi könyvtár, emellett 
ugyanott digitálisan is archiválják az összes eddigi és 
jövendő számot. 

A Hírsugárban szeretnénk minél több cikket is 
megjelentetni. Ígéretet általában kapunk, ám a cikket már 
nehezebb „kiimádkozni” a potenciális szerzőkből (3. ábra). 
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3. ábra: Így születnek a Hírsugár cikkek 4. ábra: Egy tipikus rajz a Hírsugárból 

A Hírsugárba Déri Zsolt karikatúrái kerülnek, pl. a 3. és 4. 
ábra. Zsolt mind a 94 számba rajzolt, így igen tekintélyes 
rajzgyűjteményünk van. 

2008 óta van a Nukleonhoz hasonló, lektorált szakmai 
folyóiratunk, a Sugárvédelem online. Ebben évente 
átlagosan négy–öt cikk jelenik meg. Korábban két anonim 
lektor kapta meg a cikket, de ez nagyon lelassította a 
megjelenést, így jelenleg a három szerkesztő közül kettő nézi 

át a beküldött cikket. Így elértük, hogy a korábbi, sokszor 
több hónapos átfutás lerövidült két–három hétre. 

Fontos szerepe van a tájékoztatásban honlapunknak 
(5. ábra, https://www.elftsv.hu/). Ezen keresztül érhető el 
a Hírsugár összes korábbi száma és a Sugárvédelem online 
honlapja is. A Sugárvédelem online honlapjára felkerül a 
Továbbképző tanfolyam előadásainak összes diája és az 
előadások magyar és angol nyelvű kivonatai is. 

 

 
5. ábra: A Sugárvédelmi Szakosztály honlapjának nyitóoldala 

 

A Sugárvédelem c. on-line folyóirat honlapja: http://elftsv.hu/svonline/ 

Szakosztályunk Facebook-oldala: https://www.facebook.com/elftsv  
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6. ábra: A két sugárvédelmi tárgyú szakkönyv fedőlapja 
 

 

7. ábra: A Sugárvédelem című tankönyv fedőlapja 

 

Két szakkönyv (1983 és 1985) és egy tankönyv (2010) jelent meg a Szakcsoport támogatásával (6. és 7. ábra). 
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Elismerések 
A Szakcsoport által alapított elismerés a Sugárvédelmi 
Emlékérem (8. ábra). 

Évi egy-két Emlékérem adható ki, amelyeket a vezetőség ítél 
oda, de azt vezetőségi tag nem kaphatja. 1998-ban, az 
alapításkor 15 személy kapott Emlékérmet, azóta további 34 
kitüntetett lett. 

 

8. ábra: A Sugárvédelmi Emlékérem. 
Tervezte Kubászova Tamara 

Az ELFT 2000-ben alapította a Bozóky László-díjat (9. ábra), 
amelyre a Sugárvédelmi Szakosztály tehet javaslatot. Eddig 
hatan kapták meg ezt a díjat. 

  
9. ábra: A Bozóky László-díj 

Összefoglalás 
1961-ben Szigeti György – az ELFT egységét féltve – még 
nem támogatta a Szakcsoport alapítására 
vonatkozójavaslatot. Egy évvel később Pál Lénárd 
előterjesztését követően már megalakult a Sugárvédelmi 
Szakcsoport. 

Nos, 60 év után megállapítható, hogy a „sugárvédészek” 
beilleszkedtek a Társulatba. A Társulat sok segítséget nyújt 
a Sugárvédelmi Szakosztálynak, elsősorban az évenként 
tartott Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamok 
szervezésében és ellátja a Szakosztály pénzügyekkel 
kapcsolatos feladatait is. A Szakcsoport pedig remekül 
összefogja a hazai sugárvédelmi szakemberek 
tevékenységét. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] 50 éves a Szakcsoport. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport kiadványa, 2012 



Nukleon 2022. december XV. évf. (2022) 248 

Kontakt: vidakovicsa@npp.hu  Beérkezett: 2022. november 15. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2022  Közlésre elfogadva: 2022. november 22. 

Reaktorvédelmi rendszerrel kapcsolatos feladatok vizsgálata 
a további üzemidő-hosszabbítás lehetősége kapcsán 

Vidákovics Ármin,  Beréti Menyhért Máté 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
Karbantartási Igazgatóság, Üzemfenntartási Főosztály, Biztonsági Rendszer Osztály, 
Reaktorvédelmi Rendszer csoport 

7031 Paks, Pf. 71. 

 

A tanulmány célja bemutatni a Reaktorvédelmi Rendszer jelenlegi állapotát a Paksi Atomerőműben. Továbbá, rámutatni a 
védelmi rendszer azon elemeire, melyek rekonstrukcióra szorulnak, tekintettel a további üzemidő-hosszabbítás lehetőségére. A fő 
téma, a 2. generációs Teleperm XS hardverelemek alkalmazhatósága. Munkánk eredményeként igazolást nyert az új eszközök 
beépíthetősége, emellett hasznos tapasztalatokra tettünk szert a szükséges hardver- és szoftvermódosítások terén. 

 

Bevezetés 
2022. június 24-én a technológiai és ipari miniszter az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójával folytatott 
egyeztetés után az atomerőműben tartott sajtótájékoztatón 
kijelentette, hogy meggyőződtek arról, hogy az üzemidő-

hosszabbításnak minden feltétele adott. 

A további üzemidő-hosszabbítás megvalósíthatósága igen 
részletes vizsgálatot igényel az erőmű biztonsági 
rendszereit illetően. Jelen tanulmány a Reaktorvédelmi 
Rendszer állapotát, problémás területeit és rekonstrukciós 
lehetőségeit vizsgálja, eltérő mélységben és részletességgel. 

A Reaktorvédelmi Rendszer 
jelenlegi állapota 
A Reaktorvédelmi Rendszert (továbbiakban: RVR) alkotó 
Teleperm XS (továbbiakban: TXS) 1. generációs 
hardverelemei több mint 20 éve üzemelnek a Paksi 
Atomerőmű blokkjain nagy megbízhatósággal, arányaiban 
kevés, de növekvő tendenciájú meghibásodással. Ezeknek 
az eszközöknek a gyártása és gyártói javítása megszűnt. A 
közelmúltban készültek elemzések a rendszert alkotó 
eszközök és a tartalékalkatrész mennyiségének kockázati 
csoportokba való sorolásáról, melynek hatására több 
beszerzés történt a szlovákiai Bohunice-i, leszerelés alatt álló 
atomerőműből. Ez a beszerzési forrás korlátozott 
mennyiségben és ideig még rendelkezésre áll, innen 
azonban nem minden típusú alkatrész szerezhető be. 
Ezenkívül megjegyzendő, hogy ezek közel azonos korú 
eszközök, mint a nálunk használtak.  

A rendelkezésre álló tartalékalkatrész-mennyiséggel, illetve 
az alkatrészek rendszeres karbantartásával, esetleges helyi 
(erőművön belüli) javításával az RVR viszonylag alacsony 
kockázattal üzemeltethető a 2032-37-ig tartó üzemidő 
végéig. Kritikus pontok: a BER-panel, az S470 típusú analóg 

kimeneti kártya, a NER analóg modul. 

A BER-panel 
Az RVR megjelenítő felületét és az operátori beavatkozás 
lehetőségét biztosító BER-panelt felépítő mozaik elemek, 
7-szegmenses kijelzők, analóg megjelenítő műszerek, 
kapcsolók már nem beszerezhetők, a tartalékeszközök 
mennyisége kevés. 

A jelen állapotban rendelkezésre álló tartalékeszköz-
mennyiséggel a 2032-37-ig tartó üzemeltetés is igen magas 
kockázatú, de egy 10 esetleg 20 éves üzemidő-hosszabbítás 
esetén kijelenthető, hogy nem megvalósítható a BER 
(Biztonsági Ellenőrző Rendszer) folyamatos üzemben 
tartása. És mivel a BER egy ABOS2 besorolású, biztonsági 
funkciót ellátó berendezés, így nem megengedhető, hogy 
ilyen jelentős kockázat mellett üzemeljen. 

A BER-panel rekonstrukciója részletes vizsgálatot igényel, 
érdemes a nemzetközi tapasztalatokat, a helyi operatív 
személyzet igényeit, az EIK (Erőmű Irányító Központ) 
képernyős megjelenítéssel kapcsolatos véleményeket és 
természetesen a vonatkozó előírásokat és követelményeket 
figyelembe venni, hogy egy korszerű, megbízható HMI 
koncepció jöhessen létre. Már javaslat született egy 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére. 

S470 típusú analóg kimeneti kártya 
Az RVR állapotértékelése alapján az S470 típusú kártya 
kritikus kockázati eszköznek lett minősítve. Ebből a típusból 
a szlovákiai beszerzés sem lehetséges. Egyszerűbb hibák 
helyben javíthatók, de további üzemidő-hosszabbítás esetén 
ez problémás eset. 

Az RVR szoftver verzióváltás (TXS 2.38-ról TXS 3.6.7-re) 
eredményeképpen lehetőség nyílt a 2. generációs TXS 
hardverelemek alkalmazhatóságára. A projekt lezártakor 
beszerzésre kerültek 2. generációs I/O kártyák (köztük az 
S470 kiváltó típusa is), SVE2 típusú processzorkártyák és 
SL22 típusú L2 kommunikációs kártyák. Az új kártyák 
alkalmazásához támogató dokumentum formájában 
segítségünkre van a Framatome GmbH. 
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NER analóg modul 
Az RVR állapotértékelése alapján kritikus kockázati 
eszköznek minősül az RVR részét képző, energetikai 
tartományban üzemelő, neutronfluxus mérőláncot alkotó 
KNK-3 típusú detektor (eredeti orosz) és a hozzá tartozó 
analóg modul (KFKI Regtron). A detektor 
meghibásodásának lehetősége igen alacsony, eddig még 
nem volt rá példa, így a rendelkezésre álló tartalék elegendő 
lehet. Az analóg modul esetében a gyártó támogatása 
rendelkezésre áll, gyártása, javítása elviekben megoldott. 

Ezzel szemben a neutronfluxus ellenőrző rendszer (NER) 
szélessávú mérőlánca már problémás. Itt a CFUL-08 típusú 
detektorral nincs gond, elérhető a gyártónál. Azonban a 
Hartmann&Braun által gyártott szélessávú analóg modul 
komponensei már nem beszerezhetők, gyártói javításuk 
megszűnt, helyben javítása korlátozottan megoldható és a 
már említett szlovák beszerzés sem volt maradéktalanul 
sikeres ezen eszközök tekintetében. A probléma megoldása 
bonyolult és sok tervezést és munkát igényel, de viszonylag 
kézenfekvő. A közelmúltban lezárult ÁNEREM projekt által 
használt eszközök, és megoldások jó kiindulási alapul 
szolgálnak. Az itt alkalmazott mérőláncot az RVR 
neutronfluxus mérőrendszerben is használt CFUL-08 típusú 
detektor, az RNL-04.04D előerősítő (KFKI Regtron) és az 
NFL-04.04D illesztő egység alkotja. Ennek a mérőláncnak az 
alkalmazása előnyös lenne az RVR-ben, mivel a mérőlánc 
alkalmas a jelenlegi funkciók kiváltására (még többre is), 
ezen felül van hozzá üzemeltetési, megbízhatósági, 
karbantarthatósági tapasztalat. 

2. generációs TXS hardverelemek 
alkalmazhatósága 
A továbbiakban a 2. generációs hardverelemek 
alkalmazhatóságával foglalkozunk részleteiben, a 
fentiekben említett két másik téma a közeljövőben fog 
feldolgozásra kerülni. 

A munkánk célja, hogy a rendelkezésünkre álló 
2. generációs kártyákat a lehető leghasznosabb módon 
használjuk fel. Az RVR Reprezentatív Konfigurációjában 
(továbbiakban RC) tervezzük alkalmazni az új kártyákat. A 
munka befejeztével a következő előnyökre tehetünk szert: 

• Hasznos tapasztalatszerzés a kiváltó kártyák 
megbízhatóságával, működésével kapcsolatban, 
tekintettel a további üzemidő-hosszabbítás 
következtében szükségessé válható blokki 
hardverrekonstrukcióra. 

• Tapasztalatszerzés a szükséges szoftvermódosítások, 
hardveres átalakítások terén. 

• A kiváltandó kártyák az üzemi tartalék részévé 
válhatnak, ezáltal nő a tartalékalkatrész-készlet. 

A koncepcióterv 
Amikor felmerült a lehetőség, hogy van egy korlátozott 
keret 2. generációs kártyákat rendelni, akkor úgy határoztuk 
meg a mennyiséget, hogy legyen lehetőség tesztelni mind a 
4 fajta I/O kártyát és az új processzorkártyát, de gondolva 
az S470-es analóg kimeneti kártya kritikusságára, ebből lett 
nagyobb mennyiség beszerezve. A beszerzett és a hozzájuk 
tartozó 1. generációs (kiváltandó) kártyákat az 1. táblázat 

ismerteti. 

1. táblázat: Az 1. generációs és azokat kiváltandó 2. generációs kártyák 

Kártya típusa 
Kiváltandó kártya  
1. generációs TXS 

Kiváltó kártya  
2. generációs TXS 

Mennyiség  
(beszerelt + pótalkatrész) 

Processzor SVE1 SVE2 1+1 

Profibus SL21 SL22 1+1 

Digital IN (DI) S430 SDI1-24 1 

Digital OUT (DO) S451 SDO1-24 1 

Analog IN (AI) S466 SAI1 1 

Analog OUT (AO) S470 SAO1 8+1 

 

Az I/O kártyák esetében az átalakítás fizikai 
megvalósításának bonyolultságát az okozza, hogy bár a 2. 
generációs modulok alkalmasak az eredeti funkciók 
ellátására, de a front csatlakozókábelek más típusúak. Ezek 
a kábelek szintén beszerzésre kerültek, de a szerelés gondos 
odafigyelést és előzetes tervezést igényel. 

Az SVE2 típusú processzorkártya esetében a helyzet szintén 
bonyolult, de itt a problémát nem az eltérő kialakítású 
csatlakozó okozza, hanem az, hogy a kiváltó típus 2 helyet 
foglal el a rack-ben. Ez az egész RVR kialakítását tekintve 
csak az MSI MCR (Blokkvezénylői MSI számítógép-HQ02) 
és az MSI-MCRe (Blokkvezénylői tartalék MSI számítógép-
HQ03) esetében okozhat majd problémát (nincs szabad hely 
a rackben), de ez orvosolható többféle megoldás 

alkalmazásával is. (pl.: az összes kétállapotú kimeneti kártya 
áthelyezése az alsó rack-be vagy egy elképzelhető RVR BER 
rekonstrukció esetén a BER-en a jelenlegi megjelenítő 
funkciókat ellátó analóg műszereket és tablókat meghajtó 
analóg és digitális kimeneti kártyák megszűnnek, így hely 
szabadul fel). 

A kiváltandó kártyák pozícióját az alapján határoztuk meg, 
hogy minél kevesebb TXS szekrényben kelljen szerelni, 
átalakítani. Ezek alapján az X0HQ41 NFaX számítógép 
részét képző 4 db I/O kártyát (mind a 4 típus) és az SVE2 
processzorkártyát valamint a hozzá tartozó SL22 L2 
Profibus kártyát, és az X0HQ02 MSI MCR számítógép részét 
képző 7 db analóg kimeneti kártyát váltjuk ki. 
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Szükséges szoftvermódosítások 
Első lépésben az RC hálózati diagramját kell 
megmódosítani. A hálózati diagram egy null adatbázis, 
mely kizárólag a rendszer topológiáját tartalmazza. Null 
adatbázisból 5 darab létezik (1-4 blokk, RC), ezek az 
adatbázisok az RVR-es kódgenerálás kiinduló adatai, 
melyek blokkfüggők. Amennyiben egy hálózati diagram 
(null adatbázis) módosul, az érinti a Profisim-SPACE 
konverziós eljárást, mely már egy befejező lépése egy 
mérnöki munkának, mely a ProfiSim fejlesztői 
környezetben hajtódik végre.  

A hálózati diagram szükséges módosításának lépései: 

• A Funkció Diagram Editor (FDE) segítségével meg kell 
nyitni az ur_null SPACE adatbázist szerkesztésre 
LINUX környezetben az Engineering Unit-on. 

• El kell végezni a lecserélni kívánt kártyákat 
szimbolizáló blokkok törlését és az új típusok 
beillesztését és beállítását a támogatói dokumentum 
által leírtak figyelembevételével. 

 

1. ábra: X0HQ41 átalakítás után (forrás: Network Diagram) 

 

2. ábra: X0HQ02 átalakítás után (forrás: Network Diagram) 

Ha a hálózati diagramok bármelyike megváltozik, le kell 
futtatni a READ_UX_UR_NULL.PY programot és ennek 
eredményét át kell másolni a Win10-es környezetbe. Ez a 
program kiolvassa a hálózati diagramokat tartalmazó null 
adatbázisokból a CPU és I/O konfigurációs adatokat. A 
2. generációs kártyák miatt ki kellett egészíteni ezt a 
programot az új típusokkal. A program futtatása után az 
aktuális dátummal és idővel keletkezett egy új 
UX_UR_NULL_DATA.py állomány, melyet a konverziós 
eljárás használ. 

A következő lépésben a konverziós eljárásban 
(CONVERT_SPACE_DB) kellett elvégezni egy módosítást, 
mivel az első generálási próbálkozás hibára futott. A 
2. generációs kétállapotú bemeneti kártya (SDI1) 
komponensazonosítójának LF20-39-ra kell végződnie, míg 
az eredeti S430 típusú kártya komponensazonosítója 
LF01-19-es tartományban van. Ezáltal nem lehetett az új 
digitális input (DI) kártyának ugyanazt az azonosítót adni, 
mint az eredetinek és ez problémát okozott. Abban az 
esetben, ha az RVR implementációjának összes létező DI 

kártyáját cserélnénk ki éppen az új típusra, azt viszonylag 
egyszerűen lehetne kezelni a blokkfüggetlen, közös FFS 
adatbázisban. De a mi esetünkben egyelőre csak az RC-ben, 
azon belül is csak az NFaX számítógép 1 db DI kártyájáról 
van szó.  Ezért olyan megoldást kerestünk, ami már a 
konverziós eljárás része lehet (itt jönnek létre a blokkfüggő 
adatbázisok), és mivel az RC miatt több kivételkezelés 
alkalmazva van a konverzió során, így ez a művelet sem 
formabontó. Létrehoztunk egy új RC_PROC_05.SQL 
nevezetű SQL eljárást és ezt a CONVERT_SPACE_DB 
részévé tettük. 

Ezzel a módosítással már sikeresen lefutott a konverziós 
eljárás (Win10-es környezet) és a DB_BUILDER.PS_PY 
script (LINUX környezet) mely létrehozza a konvertált 
adatbázist. A konvertált adatbázis további ellenőrzése, a 
kód fordítása a Framatome eszközeivel történt 
(PAKS_GEN.sh). 

A PAKS_GEN program elvégzi az adatbázis ellenőrzését és 
a futtatható kód fordítását és egyéb dokumentációs célú 
műveletet. Ide tartozik többek között a hwparams nevű 
eljárás is, amely kilistázza az összes hardverelem beállítását. 
Ez alapján kell elvégezni az új, 2. generációs kártyák 
hardverbeállítását a beszerelés előtt. 

A szükséges szerelési munkák 
A TXS szekrényekben történő szerelési, huzalozási 
munkálatokat csak feszültségmentes állapotban szabad 
elvégezni, megfelelő szerszámok alkalmazásával. 

Az SVE2 típusú processzorkártya és a hozzá tartozó SL22 
típusú L2 kommunikációs kártya esetén a szerelési munka a 
hwparams és a Framatome támogató dokumentuma alapján 
egyszerűen elvégezhető. El kell végezni a kártyák 
beállításait a kártyákon található kapcsolók és jumperek 
segítségével. A kódgenerálás útján létrejött MIC fájlt és a 
rendszerszoftvert be kell tölteni a CPU-ba. 

Az I/O kártyák cseréjét megnehezíti, hogy a kártya 
frontpanelje és a belső SAE csatlakozómodul között lévő 
kábel más típusú, mint az eredeti. Ez az új csatlakozókábel 
(típus: SPC-IO01) van alkalmazva az összes 2. generációs 
I/O kártyánál. Ezeknek a kábeleknek az előkészítése és 
csatlakoztatása/bekötése nagy odafigyelést és precizitást 

igényel. 

 

3. ábra: SPC-IO01 kábel (forrás: TXS Upgrade Procedure for 
Representative Configuration) 



Nukleon 2022. december XV. évf. (2022) 248 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2022  4 

Egy SAE modul 16 csatlakozó tüskesort tartalmaz, melyek 
1-16-ig vannak számozva, és minden sor tartalmaz további 

8 oszlopot, melyek betűkóddal vannak jelölve A-tól H-ig. 

A 4. ábrán látható egy I/O kártya bekötése (SDI1), a többi 
esetben is hasonló az eljárás. A táblázat bal oldalán láthatóak 
a jelnevek és a kártya frontján lévő csatlakozópontok nevei, 
a jobb oldalon pedig az adott SAE modul csatlakozótüske 
azonosítója és az eredetileg használt jelnév. Az eredeti kábel 
méretét, szekrényen belüli elhelyezkedését, rögzítését 
alapul véve kell méretre vágni az újat és elvégezni a régi 
kábel kikötését és az új kábel bekötését. A vezetékeket a SAE 
tüskékre az úgynevezett maxi-termi-point technikával kell 
csatlakoztatni a megfelelő eszközökkel és anyagokkal. 
Szerelés közben a kötések megfelelőségét és a kábelerek 
sérülésmentességét folyamatosan ellenőrizni kell. 

Természetesen a támogatói dokumentumban lévő szerelési 
segédletek útmutatásként szolgáltak, de a szerelés az 
aktuális RC tervek alkalmazásával lett elvégezve. A tervek 
átalakítás miatti módosítását az éppen folyamatban lévő RC 
dokumentációfrissítő és tervaktualizáló munka részeként el 
kell végezni. 

Erőforrás-szükséglet 
A munka erőforrásigénye főként emberi, mivel a szükséges 
hardverelemek már rendelkezésre állnak, a szereléshez 
szükséges anyagszükséglet és eszközpark szintén. Emberi 
erőforrás tekintetében a hardver- és szoftvermódosítás 
megtervezése és végrehajtása villamosmérnöki, 
programozói és RVR szoftvermódosításban jártas 
szakértelmet igényel, mellyel a jelen dokumentum készítői 
rendelkeznek. Továbbá a fizikai kivitelezés is elvégezhető a 
készítők által, tekintettel a megfelelő tapasztalat 
rendelkezésre állására, illetve a munka még kezelhető 
mennyiségére. Természetesen egy nagyobb volumenű 
átalakítás, hardver kiváltás további emberi erőforrás 
bevonását igényelné. Ezen kívül a szükséges 
minőségbiztosítási feladatokat is el kell végezni az 
átalakítást végzőknek mely a munka közbeni, és -utáni 
validációs és verifikációs feladatokat foglalja magába.

Sikerességi igazolás 
Az átalakítás után igazolni kell, hogy az RC, amely az RVR 
szoftverében alkalmazott módosítások előzetes tesztelésére 

hivatott, ugyanúgy ellátja funkcióit. 

A processzorkártya és a hozzátartozó L2 Profibus 
kommunikációs kártya esetében, ha a ciklikus öntesztek 
sikeresen, hibamentesen lefutnak és a szerviz számítógépen 
a txsstatus nevezetű DIMAS kliensen keresztül vizsgálva 
hibamentes állapotban látjuk a processzort, akkor 
igazolható a sikeresség. 

Az analóg és kétállapotú bemeneti kártyák esetében első 
lépésként tesztjeleket kell beadni egyenként az összes 
bemeneti csatornán és ellenőrizni kell a szerviz számítógép 
segítségével a beadott tesztjeleket a funkciódiagramokon, 
ezzel igazolva a kártyák helyes működését.  

A következő lépésben a kimeneti kártyák (analóg és 
kétállapotú) jeleit kell paraméterezés által egyenként 
vezérelni, és vizsgálni a helyes működést az RC illesztő 
számítógép OPC UA felületén. A sikeresség igazolását 
dokumentált formában kell elvégezni, melyről jegyzőkönyv 
készül. 

Értékelés, összefoglalás 
Az átalakítás közvetlen, azonnali eredményeképp 
könyvelhető el a kiváltott alkatrészek blokki 
tartalékalkatrészként való felhasználása. Ezáltal 
felszabadult 1db SVE1 típusú processzorkártya, 1db SL21 
típusú L2 profibusz kártya, 1-1db S430, S451, S466 és 8db 
S470 típusú I/O kártya. Továbbá az RVR átalakítási 
folyamatokhoz kapcsolódó több szerepkörben is (RVR 
rendszermérnök, TXS karbantartó, ProfiSim fejlesztő, FFS 
tesztelő) fontos a kompetenciák fejlesztése, fenntartása.  

Az átalakítás egy jó kiindulási alap a Reaktorvédelmi 
Rendszer hardveres szintű rekonstrukciójának, amely 
abban az esetben, ha az üzemidő-hosszabbítás 
engedélyezve lesz, valamilyen mélységben 
elengedhetetlenné válik a további megbízható 
üzemeltethetőség szempontjából. Ez esetben meg kell 
határozni, hogy a kártyák meghibásodási gyakoriságát és a 
rendelkezésre álló tartalékalkatrész mennyiséget alapul 
vevő kockázati priorizálás szerint lépcsőzetesen kell a 
különböző típusú elemeket kiváltani, vagy egy komplett, 
egységes rekonstrukció végrehajtása a célravezetőbb 
hosszútávon. 
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4. ábra: SDI1 kábelezés (forrás: TXS Upgrade Procedure for Representative Configuration) 
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A Paksi Atomerőben a biztonságos villamosenergia-termelése a koordinált blokkvezénylői csapatmunkán alapszik. A 
csapatmunka sikerkritériumainak meghatározásához szükségessé vált, hogy a szervezet megalkossa a blokkvezénylői 
csapatmunka definícióját. Ennek a munkafolyamatát mutatjuk be, kiegészítve azzal a szakirodalommal, amelyet ebben a 
témakörben dolgoztunk fel. A blokkvezénylői csapatmunka sajátosságainak feltárásán túl munkánk eredménye, hogy 
létrehoztunk egy blokkvezénylői-csapatmunka kérdőívet, amely visszajelzést ad a blokkvezénylői csapatok számára arról, hogy 
melyek a csapat erősségei és fejlesztendő pontjai. A cikkünkben bemutatjuk azt a programot, amelyet a blokkvezénylői csapatok 
számára dolgoztunk ki az elmúlt két évben. 

 

Bevezetés 
A Paksi Atomerőmű négy blokkját hat-hat műszakos csapat 
üzemelteti naponta három, nyolcórás műszakban.  
Egy műszakban kb. 90-100 ember dolgozik az 
üzemeltetésben együttesen, ami jelentős koordinációt, 
összmunkát kíván meg tőlük. Az üzemirányítást 
blokkonként a vezénylőkben dolgozó öt-öt ember 
működteti, pontosabban a blokkvezénylői csapat 
(összesen 24), akik a biztonságos üzemeltetést valójában 
csapatmunkában valósítják meg. Ezért nagyon fontos, hogy 
alapjaiban megismerjük és feltárjuk a blokkvezénylői 
csapatmunka működési jellegzetességeit, mert ezen 
ismeretek alapján tudjuk őket munkájukban támogatni, és 
fejleszteni [16].  

Egyes eseménykivizsgálások feltárták, hogy az adott 
„tevékenység végrehajtásában együttműködő személyzet 
csapatmunka hatékonyságában hiányosságok mutatkoztak.”  
De mindez mit jelent ebben az üzemviteli, pontosabban 
blokkvezénylői környezetben? Ezt szerettük volna feltárni 
és erről szól ez a tanulmány. Azt vizsgáljuk meg, hogy 
milyen kritériumok húzódnak meg, amelyek mentén a 
csapatokat teljesítményük, hatékonyságuk, 
eredményességük, összességében sikerességük alapján meg 

lehet különböztetni. 

A sikeres csapatmunka kritériumai 

Kutatásunkat azzal kezdtük, hogy interjúkat készítettünk 
gazdasági és operatív vezetőkkel egyaránt. Az interjúban a 
24 blokkvezénylői csapatot kellett jellemezniük saját 
szempontrendszerük alapján és ezt, mint hangos 
gondolkozást elemeztük, valamint összegyűjtöttük a 
jellemzés mögött meghúzódó vezetői szempontrendszert. 
Mivel az interjúban részt vevő gazdasági és operatív 
vezetők reprezentálják magát a szervezetet, így jelentős 
hatásuk van a vezetők és a beosztottak által kialakított 

szervezeti kultúrára [5] [28] [29].  

Alapvetően a termelés alapján nem lehetne a teameket 
rangsorolni, hiszen mindegyik üzemviteli, blokkvezénylői 
csapat közel egyforma teljesítményt nyújt a biztonsági és 
működési követelmények elvárt betartása szempontjából. A 
teljesítményen túl azonban számos tényező van, amelyek 
mentén a teamek egyedivé válnak, és ezek összességében 

befolyásolják a hatékonyságukat [40] [41]. 

Az interjúkat elemezve a blokkvezénylői csapatmunka 
sikerkritériumait két jellemző kategóriába csoportosítottuk: 
1) a feladatok végrehajtásával és a munkavégzéssel 
kapcsolatos jellemzők, és 2) a tagok közötti kapcsolati 
jellemzők. 

1. A feladatok végrehajtásával, a munkavégzéssel 
kapcsolatos teammunka jellemzői: 

• Mindenki jól ismeri a saját szakterületét.  

• Betanítás során a team-tagok minden apró információ-
részletet átadnak az új kollégának.  

• Ha valaki valamit elront a szimulátoron végzett 
gyakorlatok során, akkor tanulásjelleggel hívják fel a 
hibákra egymás figyelmét. 

• Az emberek mernek kérdezni, mert olyan hangulat van, 
amelyben lehet kérdezni. 

• Amennyiben hibázás előfordul, azt jól kezelik: vállalják 

a felelősséget, elismerik és egyben kiállnak egymásért.  

• A feladatokat jó minőségben hajtják végre, 
teljesítményükben nincsenek nagy amplitúdók.  

• A munkavégzést megelőzően átbeszélik a feladatokat: 
megfontoltak, mérlegelnek, és csak ezután állnak neki a 
feladat végrehajtásának.  

• Ha sok a feladat, jól tudnak priorizálni, mert van 
szakmai rálátásuk a folyamatra.  

• Közösen átbeszélik a történéseket a műszak után, 

levonva a tanulságokat.  
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• A csapat tudása folyamatosan fejlődik, és együtt alakul, 
formálódik.  

• A csapattagok megosztják egymással a rendelkezésükre 
álló információkat. 

• A csapattagok motiváltak arra, hogy megoldják az 
előttük álló feladatokat.  

• A csapatban nyílt kommunikáció működik a 

hiányosságokkal és a teljesítménnyel kapcsolatban. 

2. Kapcsolati jellemzők a teammunkában: 

• A hatékony blokkvezénylői csapatban az emberek jól 
ismerik egymást, tisztában vannak egymás tudásával. 

• Tisztában vannak egymás gyengeségeivel és ezzel 

együtt fogadják el egymást.  

• Elfogadják egymás értékeit.  

• Úgy viselkednek, hogy mindenki önmaga tud lenni, és 
magabiztosan tud viselkedni a csapatban.  

• Nem barátai egymásnak, de korrekten kezelik egymást, 

és tisztelettel vannak egymás iránt.  

• Összeszokottak, ismerik egymás válaszreakcióit, 
képességeit, és tisztában vannak azzal, hogy egymástól 
mire számíthatnak. 

• A csapat minden egyes tagja tisztában van a csapatban 
betöltött szerepével, feladatával, felelősségi körével.  

• A csapattagok között folyamatos oda-vissza 
kommunikáció működik vertikálisan és horizontálisan 
is. 

Nem minden csoport team, de minden team 
csoport 

Sokszor használjuk szinonimaként a csoport (group) és a 
team (vagy csapat) kifejezést (angolul szakterületenként 
eltérően: crew, brigade) kifejezést. A csoport általában alulról 
kezdeményezve alakul ki, amelyet a közös cél tart életben, 
valamint a tagok közötti hasonlóság, értékrend és szimpátia. 
Teamről sokszor munkahelyi kontextusban beszélünk, 
ebből adódóan a csapat jellemzően felülről irányítottan 
alakul ki, amelyben mindenkinek megvan a maga 
funkcionális feladata és felelősségi köre, és e mellett a közös 

cél tartja össze a csapatot.  

A gyors technológiai változás és a szervezetek 
komplexitásának növekedése elmozdulást eredményezett 
az egyéni, individuális munkavégzéstől a teammunka 
irányába, mivel a működést biztosító szakértői teamek 
olyan szakemberekből állnak, akiket több évig képeznek, 
szocializálnak arra, hogy a kitűzött feladatokat a lehető 
legjobb tudásuk szerint oldják meg. Önmagában a feladatok 
megoldásához szükséges tudás azonban nem elegendő a 
biztonságos működéshez, ennél sokkal többre van szükség. 
A teameknek össze kell hangolniuk az individuális szinten 
nyert tudásukat ahhoz, hogy hatékony döntéseket 
hozzanak, és alkalmazkodjanak a dinamikusan változó 
környezeti feltételekhez. Az összehangolt 
együttműködéshez képesnek kell lenniük az olyan szociális 
folyamatok kezelésére is, mint a vezetés, kommunikáció és 
koordináció. A szervezeti kultúra arra készíti fel ezeket a 
teameket, hogy adekvátan reagáljanak a nem várt 
eseményekre és a komplex problémákra. Ilyen helyzetekben 
szinte „élet-halál” kérdése, hogyan tudnak a teamekben a 

tagok együttműködni, hogyan osztják meg egymás között 
az információkat, hogyan hangolják össze a 
rendelkezésükre álló információ-darabokat, hogyan 
kommunikálnak egymással, mennyire értik egymás 
kommunikációját, mennyire bíznak egymásban, mennyire 
fogadják el egymás nézőpontját vagy egymás személyét. 
Ezek a váratlanul felbukkanó, sokszor kétértelmű, 
információhiányos helyzetek jelentősen hatnak a teamek 
működésére, amit leginkább a tagok viselkedésében és 
kommunikációjában figyelhetünk meg [11] [10] [37] [38] 
[33]. 

Mit jelent a veszélyes 
munkakörnyezetben a teammunka? 
A magas kockázatú munkakörnyezetben nemcsak a tágabb 
nemzeti kultúra, de maga a szervezeti kultúra is nagyon 
sokat vár el és a munkavégzésre nagy hatással van, ezért 
jelentős nyomás és felelősség hárul a teamekben dolgozó 
emberekre. Magas kockázatú munkakörnyezet az, 
amelyben veszélyes technológiával dolgoznak, és az 
átlagnál nagyobb az esélye a saját és/vagy mások életének 
veszélyeztetésére vagy jelentősebb anyagi kár okozására. A 
veszélyforrások származhatnak kívülről, a környezetből és 
magából a csapatból, a diszfunkcionális 
csoportműködésből.  

Külső forrásból származó veszélyforrások: normál működés 
közben váratlanul felbukkanó esemény, amely esemény 
nem egyértelmű, esetleg bonyolult, komplex; 
párhuzamosan futó események; időnyomás alatti 
döntéshozás; kétértelmű vagy egymásnak ellentmondó 
információk vagy éppen információhiányos állapot; 
dinamikusan változó - sokszor nagyon alacsony 
(monotónia) vagy nagyon magas - feladatterhelés; 
feladatból adódó (objektív) terhelés (taskload), például 
munkaidő-beosztás, műszakozás, továbbá egyéni észlelés a 
feladatterheléséről (workload), amit a szubjektivitás befolyásol 
(pl. fáradtságból, kimerültségből adódóan a reálisnál is 
nagyobbnak észlelitek a terhelést) vagy a leszabályozott, 
protokolláris működési mechanizmusok, sztenderdizált 
folyamatok, amiből adódóan alacsony a munkaköri 

autonómia, alacsony a kreativitás lehetősége.  

Belső, magából a teamből származó veszélyforrások: a teamben a 
tagok egymással kölcsönös függésben (interdependencia) 
vannak, csak együttműködve tudnak üzemeltetni, ami azért 
lehet fárasztó, mert vannak emberek, akikben nincs meg 
vagy alacsony az együttműködési hajlandóság és képesség, 
így az együttműködés elvárása nagyon sok energiát igényel 
tőlük. Előfordul, hogy nem minden tag számára világos a 
cél, ami értetlenséghez vagy egyet nem értéshez, esetleg 
konfliktushoz vezet. Teammunka során a 
feladatkonfliktusok származhatnak abból, hogy nincs 
egyetértés abban, hogyan oldják meg az adott feladatot, 
hogyan rangsorolják a feladatvégrehajtás lépéseit. 
Amennyiben nem alakult ki a konfliktuskezelés kultúrája a 
csapatban, a feladatkonfliktus könnyen átcsúszhat a 
nehezebben kezelhető kapcsolati konfliktusba. További 
veszélyforrást jelent a csapat működésében a 
diszfunkcionális vezetés, amikor olyan blokkügyeletessel 
kell együtt dolgozni, aki a csapatával nem illik össze vagy a 
csapat nem illik össze a blokkügyeletessel: például 
tekintélyelvű vezetőtől való félelem miatt nem tudják 
önmagukat kifejezni, nem mernek kérdezni és nem képesek 
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asszertívan kommunikálni. A jellemzően túlzott mértékű 
hierarchikus struktúra is generálhat veszélyforrásokat: 
gondoljunk csak olyan helyzetekre, amikor a beosztott nem 
meri kifejezni ellenvéleményét a vezetőjének még akkor 
sem, ha egyértelmű számára, hogy az hibát követ el [35] [36].  

A sokszor veszélyes munkakörülmények között működő 
teamek és a nagy felelősséggel járó munkafeladatokat, 
tevékenységeket végző csapatok igen leszabályozott, 
protokolláris munkakörnyezetben dolgoznak, amelyhez a 
team belső struktúrája is igazodik. Az orvosi teamek 
általában hierarchizáltak, szemtől szembeni az interakció, a 
kommunikáció folyamata nincs leszabályozva, a figyelem a 
team tagjai között igen megosztott. A pilótáknál szintén 
erősen hierarchizált a team struktúrája, szemtől szembeni az 
interakció, és a kommunikáció folyamata nagyon 
leszabályozott. Az erőművek operátori teamjeire már nem 
jellemző annyira az erős belső hierarchizáltság, mindenki 
egyenrangú tagja a teamnek, aki egy-egy szakterületet 
képvisel, azonban a köztük lévő kommunikáció itt is nagyon 
leszabályozott [6]. A hierarchia – definíció szerint – 
legitimizált hatalmi távolságot jelent a vezető és a 
beosztottak között, amelyben a hierarchia csúcsán lévő 
vezető hatalmánál fogva több privilégiummal rendelkezik, 
amit a beosztottak elfogadnak és viselkedésükkel fenn is 
tartanak [10]. Az ilyen struktúrában a beosztottak függenek 
a vezetőktől, önállótlanokká válnak, mert minden döntést 
felülről várnak el, így ebben a rendszerben az egyén 
megtanulja a tanult tehetetlenséget, azt, hogy róla 
gondoskodnak mások. Ebből adódóan idővel kikopik a 
kérdező magatartás, az önálló gondolkodás és a kreativitás, 
valamint ez aláássa a proaktív, kezdeményező 
magatartásformákat. 

Ha a különböző szakértői teamek működésének legrosszabb 
kimeneteit vesszük alapul, akkor a műtőorvosok viszonylag 
közepes mértékű kárt okozhatnak a team 
dezorganizáltságából kifolyólag, hiszen esetükben 
„legfeljebb” meghal a beteg, de nem keletkezik országos 
szintű katasztrófa. Ennél nagyobb bajt okoznak az 
utasszállító gépek pilótái akkor, ha belső működésük csorbát 
szenved és vészhelyzetben nem értik meg egymást, és nem 
talál célba a kommunikáció, hiszen lezuhanhat a repülőgép, 
fedélzetén a személyzettel és több száz utassal. Mindehhez 
képest a nukleáris erőművek operátorteamjei okozhatják a 
legnagyobb kimenetelű katasztrófát, mivel ennek 
bekövetkezése nagymértékben veszélyezteti az emberek 
életét és a környezetünk ökológiai egyensúlyát [9] [13]. 

Minél jobb a csapat, annál biztonságosabb 
a világ 

„Better the Team Safer the World” írja a [35] publikáció 
szerzője. Ahhoz, hogy a teamek összehangoltan 
működjenek, a tagok által külön-külön birtokolt szakmai 
tudáson túl képesnek kell lenniük az olyan szociális 
folyamatok kezelésére is, mint a vezetés, kommunikáció és 
koordináció, mert ezekkel a szociális folyamatokkal tudják 
alakítani működésmódjukat és adaptálódnak a különböző 
környezeti tényezőkhöz. Az erőműben a blokkvezénylői 
csapatok helyzeti tényezői jellemzően a normál üzemvitel, 
az üzemzavari vagy ahhoz közeli állapot és a főjavítás [14] 

[15]. 

A blokkvezénylői csapatokban, mint „szakértői teamekben” 
a tagok egy-egy szakterületet képviselnek, akik egy közös 

cél érdekében végeznek komplex tevékenységet, miközben 
jelentős kognitív erőfeszítést tesznek: folyamatosan 
monitorozzák a kijelzőket, észlelik az ingereket és a 
bekövetkező változásokat, előre feltételeznek potenciálisan 
bekövetkező helyzeteket, „ha…, akkor…” 
összefüggésekben gondolkodnak. A sikeres teamek képesek 
összehangolni a tagok által birtokolt tudásukat, a 
birtokukban lévő információkat, valamint a figyelmi 
fókuszukat, azaz a kognitív folyamataikat, ezáltal tudnak 
létrehozni egy platformot (lásd: „to be on the same page”, [27]; 
common ground, [9]). Ilyen módon a tagok rendelkeznek 
egyrészt egyéni szintű mentális modellel (individual mental 
model), amely hosszú távú, stabil, a feladatra és a teamre 
vonatkozó deklaratív, procedurális és stratégiai 
tudáselemeket és ezek szemantikai szerveződését 
tartalmazza, amelyek a tagok közötti interakciók, a 
különböző team- folyamatok során teamszintű mentális 
modellé érnek össze [7] [8]. A team mentális modell (team 
mental model) jól működő, hatékony teamek jellemzője, akik 
rendelkeznek egy szervezett megértéssel, egy közös 
értelmezéssel, mentális reprezentációval a feladatról (task-
related mental model) és önmagukról, mint teamről (team-
related mental model). A feladattal kapcsolatos mentális 
modell olyan tudáselemeket tartalmaz, mint az elvégzendő 
feladat jellemzője, például annak strukturáltsága; a kitűzött 
cél ismerete, egyértelműsége; a végrehajtás módja, 
sorrendje, prioritása; szükséges eszközigény, szükséges 
információ; annak tudása, hogy ki rendelkezik a releváns 
információval [18]. A teammunkával kapcsolatos mentális 
modell pedig olyan elemeket tartalmaz, mint a tagok 
szerepe és felelősségköre; a másik tudásának mélysége, 
képessége, felkészültsége, tapasztaltsága; a másik tipikus 
reakciómódja normál üzemviteli helyzetben és 
vészhelyzetben; a másik tipikus viselkedési mintái, 
kommunikációja, motivációja [2] [3] [4] [25] [26] [32] [33].  

A teammunka során tartott stratégiai megbeszélések, az 
információk cseréje egymással, a nézőpontok ütköztetése, 
mind-mind olyan helyzetek, amelyekből lehetnek kisebb-
nagyobb viták is, de arra szolgálnak, hogy a tagok 
megismerjék egymás reakcióit, és egymásról is kialakítsanak 
egy közös tudást. Ugyanez történik a feladattal 
kapcsolatban is, azaz a feladat elemeiről, a probléma 
megoldásáról egyénileg kialakítanak egy mentális 
reprezentációt, amit olyan teamfolyamat révén, mint a 
kommunikáció, megosztanak egymással, miközben 
konvergál a tudásuk, és kialakul egy a teamre jellemző 
feladatmegoldási mód. Ezek a teamfolyamatok arra 
szolgálnak, hogy az egyéni szintű reprezentációk 
összeforrjanak, és egy teamszintű reprezentációba 
integrálódjanak [7]. Amennyiben egy teamet 
megakadályoznak abban, hogy a működésük stratégiáját 
megbeszéljék, vagy esetleg ők maguk ezt nem gyakorolják, 
akkor sérül a mentális modell kialakulása, ami adott esetben 
túlterheléshez, energiaveszteséghez vezet a team 
működésében, amely végül hibázásba torkollhat.  

A team mentális modelljének kialakulásában az explicit 
kommunikációnak és koordinációnak van elsősorban jelentős 
szerepe, amely egyértelmű, direkt, világos céllal rendelkező 
kommunikáció, ezért nem hagy kétséget a tagokban: 
mindenki számára tiszta a kép, hogy a másik közlése mögött 
milyen szándék, motiváció húzódik. Erre főleg új 
feladatokban, új helyzetekben van szükség, amikor még a 
mentális modell nem alakult ki, vagy nem elég pontos, vagy 
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nem elég megosztott a tagok között, ezért konszenzust kell 
létrehozniuk a tevékenységük megszervezésének 
érdekében. Ez a folyamat extra erőfeszítést igényel a team 
részéről, amely tele van intenzív és nyílt, explicit 
kommunikációval, ami mindaddig tart, míg ki nem alakul 
köztük egy stabil modell [10] [17] [18]. Az explicit 
koordinációban meghatározó szerepe van a team 
vezetőjének, aki mintegy karmester összehangolja a 
csapattagokat és az általuk birtokolt információt. Ez a 
többletenergiát igénylő explicit kommunikáció alacsonyabb 
feladatterhelés alatt lehetséges, mint például a normál 
üzemvitel, amikor a team időt és figyelmet tud szentelni 
egymásra és a stratégia megvitatására. Ilyenkor lehet 
felkészülni egy esetleges vészhelyzetre, amikor nagyobb 
megterhelés alatt kell összpontosítva, energiatakarékos 
üzemmódban dolgozniuk. A szabályok, a szabályok pontos 
ismerete és kétségek nélküli betartása szintén serkenti a 
teamben a tagok közös gondolkodását. Ez személytelen 
koordináció, mint például a szervezeti szintű szabályok, 
protokollok, sztenderdizált folyamatok, eljárásrendek, 
szabályzatok, kézikönyvek.  

A hatékony teameknél ezekben a vészhelyzetekben lehet 
megfigyelni az implicit kommunikációt, amikor mindenki 
tudja a dolgát, a feladatát és a cselekvések jól harmonizálnak 
egymással, gördülékeny, zökkenőmentes az összmunka. 
Ezek alig észlelhető viselkedési és kommunikációs 
megnyilvánulások a teamben, amelyek viszonylag alacsony 
erőbefektetéssel működnek. Ehhez az kell, hogy a tagok 
ismerjék és értsék egymást, a célok és a szerepek tiszták és 
világosak legyenek számukra, azaz előzetesen kialakuljon 
egy közös kép a feladatról, a helyzetről és egymásról, 
egymás tudásáról, képességéről. Az implicit koordináció 
akkor jellemző, amikor a team már rendelkezik egy 
megosztott mentális modellel, és erre támaszkodva, 
relatívan kevés energiával össze tudja hangolni a 
tevékenységét. Azok a teamek kezelik hatékonyabban a 
váratlan eseményeket, amelyek képesek erőforrás-takarékos 
üzemmódban összehangolni a munkájukat. Amikor a team 
rendelkezik a feladatról, önmagukról és az időütemezéséről 
egy megosztott mentális modellel, kevésbé van szüksége az 
explicit kommunikációra, mert a modell lehetővé teszi 
számára, hogy előre ismerjék egymás igényeit, 
szükségleteit, tudják, hogy az adott pillanatban ki, mit fog 
tenni anélkül, hogy ezt expliciten megbeszélnék [34] [32] 
[39]. Implicit koordinációban a team tagjai spontán és 
önkéntesen informálják a bekövetkező eseményről egymást 
és a vezetőt anélkül, hogy erre direkt kérés hangozna el. A 
teamek megfigyelése és elemzése során kidolgozott 

anticipációs ráta (AR) azt a hányadost jelöli, amely az önként 
nyújtott információk száma és a kért információ arányából 
adódik. Minél nagyobb az AR, annál inkább jellemző az 
implicit kommunikáció a teamre, amelyet leginkább nagy 
időnyomásban lehet megfigyelni, amikor a tagok direkt 
kérés nélkül informálják a vezetőt [10].  

A jól teljesítő teamek jellemzője, hogy struktúrájukat, 
döntési és koordinációs stratégiájukat jól tudják igazítani a 
változásokhoz, ezáltal rugalmasan alkalmazkodnak a 
stresszhelyzetekhez [28]. Ezekben a helyzetekben kell a 
teameknek tudásukat a lehető legjobban kihasználni a 
biztonság kockáztatásának minimalizálása mellett. 
Mindennek a jelentősége a hirtelen megváltozott helyzetben 
(pl. krízishelyzetben, vészhelyzetben) nyer értelmet, amikor 
magas feladatterhelés és időnyomás alatt már nincs 
lehetőség megvitatni, megbeszélni a stratégiát, hanem 
ilyenkor kell a közösen kialakított mentális modellre 
támaszkodva az implicit kommunikációt alkalmazni, amely 
egy energiatakarékos üzemmódot jelent. Ha például 
üzemzavari helyzetben azt tapasztaljuk a szimulátoron, 
hogy a csapat teszi a dolgát, gördülékenyen dolgoznak, 
mindenki a feladatára fókuszálva dolgozik, miközben 
koordináltan együttműködnek, akkor feltételezhetjük, hogy 
a csapat már előzetesen kialakította a team mentális 
modelljét. Ilyenkor észlelhetően kissé elcsendesednek, nincs 
hangos, káoszra utaló bekiabálás, helyette, aki nyújtja az 
információt tudja, hogy éppen az adott pillanatban kinek, 
mire van szüksége, valamint a tagok kérés nélkül is adják 
egymásnak az adott pillanatban szükséges információt. 
Eredményesen működő teameknél észlelhető az implicit 
koordináció és kommunikáció, ami a váratlan vagy 
abnormális események kezelésének a leghatékonyabb 
módja, mert ilyenkor csökken a nyílt kommunikáció, 
csökken az erőfeszítés és ezzel a felszabadult energiával a 
feladat megoldására tudnak koncentrálni [23] [21] [30] [35] 

[18] [10].  

A fentiek alapján ezért nem szabad az időt és energiát 
sajnálni a megbeszélésektől, a vitáktól, a konfliktusoktól, a 
nyílt véleménycserétől, a visszajelzés adásától, mert ezek 
mind-mind hozzájárulnak az egyéni szintű gondolatok 
teamszintű gondolatokká éréséhez. A csapat vezetőjének 
kezdeményezni és bátorítani kell a nyílt és tudatos 
kommunikációt, amely ahhoz kell, hogy később minél 
kevesebb energiapazarlással tudja a team feladatát véghez 
vinni és önmagát fenntartani. Az alábbi 1. táblázat példákat 
mutat az explicit és az implicit kommunikációra. 

 

1. táblázat: Az explicit és az implicit kommunikációs megnyilvánulások a teamben 

Explicit kommunikáció jellemzői Implicit kommunikáció jellemző  

A feladatvégrehajtása előtt a lépések átbeszélése, priorizálása 

Információ nyílt kérése és nyújtása 

Konkrét kérdésfeltevések, amelyeket megvitatnak 

Az információk összegzése valaki által 

Utasítás kiadása, utasítás vételének visszaigazolása, az utasítás 
végrehajtásának visszacsatolása (3-utas kommunikáció). 

Nyílt segítségkérés 

A történések megbeszélése és feldolgozása.  

Előre meghatározott, sztenderd kommunikációs elemek, szabályok 
létrehozása 

Nem kért információ nyújtása: amennyiben valaki a teamben úgy 
észleli, hogy társának további információra van szüksége, akkor azt 

megadja anélkül, hogy a másik azt kérné 

Nem kért akciók, cselekvések a gördülékenyebb működés 
érdekében, pl. spontán segítségnyújtás, informálás 

Cselekvési szándék kifejezése (pl. gesztussal, arckifejezéssel) 

Csend: a munka gördülékenyen halad és ezzel vannak a tagok 
elfoglalva Megkülönböztetendő a tanácstalanságot jelentő csendtől 

Csevegés: a munkával szorosan nem összefüggő beszélgetés, amely 
a személyes kapcsolattartást szolgálja 

Tudnak egymástól nyíltan segítséget kérni, és ezt nem szégyellik 



Nukleon 2022. december XV. évf. (2022) 249 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2022  5 

 

A teammunka jellemzői a Paksi 
Atomerőműben 
A fentiekben bemutattuk a szakértői teamek általános 
jellemzői közül a team mentális modell szerepét, amely 
biztosítja a team számára a gördülékeny, hatékony 
együttműködést és feladatmegoldást. Mint a legtöbb 
szervezet, amelyben a termelés teammunkán alapszik, 
meghatározza a teammunka modelljét, így a Paksi 
Atomerőmű Üzemviteli Igazgatóságának menedzsmentje is 
kidolgozta a blokkvezénylői (BV) teamek működési 

jellemzőit, a teammunka kultúraspecifikus definícióját. 

A blokkvezénylői team meghatározása 

 

1. ábra: Blokkvezénylői személyzet 

(ÜM: ügyeletes mérnök, BLÜGY: blokkügyeletes, ROP: 
reaktoroperátor, TFG: turbinafőgépész, TOP: turbinaoperátor, 

VEL: vezető elektrikus, PG: primerköri gépészek, TG: 
turbinagépészek, EL: elektrikusok) 

A blokkvezénylői személyzet olyan operatív irányítói 
csapat, amelynek a vezetője a blokkügyeletes, tagjai a 
reaktoroperátor, a turbinafőgépész, a turbinaoperátor és a 
vezető elektrikus. Munkájukat fizikailag meghatározott 
helyen, a blokkvezénylőben végzik. A csapatok folyamatos, 
nyolcórás műszakos munkarendben dolgoznak; 
munkahelyüket csak a váltás beérkezése és a műszak 
átadása után hagyhatják el.  

Irányítói csapatként, minden egyes szakterületet képviselő 
csapattag, egyben vezetője is a saját szakterületét képviselő 
személyzetnek, akik csoportként a vezénylőn kívül látják el 
feladataikat az egész blokkon. Az INPO (Institute of Nuclear 
Power Operations) 2015-ös ajánlása szerint az erőművekben a 
blokkvezénylői csapat minden tagját egyben vezetőnek is 
kell tekinteni, nem csak a blokkügyeletest [12]. Ilyen módon 
minden tagnak meg kell értenie saját vezetői szerepét, amely 
hozzájárul a csapatmunka sikerességéhez. A BV személyzet 
az általuk működtetett további alcsoportokkal együtt, 
„többszörös teamet” (multiteam system) alkot [22]. Mivel 
minden team-tag egyben saját szakmai csoportjának 

vezetője, nemcsak végrehajtják a blokkügyeletes utasítását, 
de ők maguk is adnak utasítást az általuk irányított 
személyzet számára. Ilyen értelemben képesek végrehajtói 
és irányítói feladatokat is ellátni, képesek koordinálni a 
szakterületi feladatokat. A blokkvezénylőben dolgozó 
csapat és az általuk működtetett csoportok együttesen, mint 
műszakos operatív személyzet működtetik az 
atomerőművet, amely során az egy műszakban dolgozók 
vezetője az ügyeletes mérnök (ÜM). A műszak tagjai 
munkájuk együttes eredményeként összességében több 
értéket teremtenek, mint csupán a tagok munkája 

eredményének számszerű összege. 

A BV csapattagok egy-egy szakterületet képviselnek, jól 
definiálható szakmai kompetenciákkal rendelkeznek. Az 
egyes szakterület képviselői által birtokolt tudás egyedi, 
egymástól jól elkülöníthető, de egymásnak komplementerei, 
azaz a tudásuk egymást kiegészítve alkot egységes 
tudásbázist, amely birtokában csak együttesen képesek a 
blokkot üzemeltetni. A tagok a rendelkezésükre álló 
információk és tudás birtokában egymásra vannak utalva, 
kölcsönösen függenek egymástól, de a saját szakterületén 
mindenki képes önállóan végezni a munkáját. 

A 2. ábra mutatja, hogy az egyes szakterületek milyen 
mértékű átfedésben dolgoznak egymással a 
blokkvezénylőben. Az ábrán az egyes szakterület által 
birtokolt tudást vettük figyelembe, de az átfedésben lévő 
területek nagysága és specifikuma nagyon eltérő. A 
blokkügyeletes tudása átfogóan minden szakterületet érint, 
de az egyes szakterületek felelőse hajtja végre a rá 
vonatkozó feladatokat saját szakmai kompetenciái 
birtokában. Azonban a szakterületek közötti átfedés mellett 
megjelennek azok a „fehér foltok”, amelyek adott esetben 
egyik szakterület által sincs lefedve és ezek, mint 
hiányosságok, vagy mint „kontamináció” jelennek meg a 
csapat működésében. Például a tagok nem ismerik egymást 
eléggé, ezért nem ismerik egymás reakcióit vagy 
kommunikációs stílusát, amelyből különböző zavarok, 

anomáliák következhetnek be.  

 

2. ábra: A blokkvezénylői csapatmunka Team 
Mentális Modellje 

A blokkvezénylői csapatmunka – annak ellenére, hogy 
maga a szervezeti struktúra hierarchikus felépítésű – 
egyenrangú kapcsolatot feltételez az ott dolgozók között. A 
blokkügyeletes vezetői szerepe azonban meghatározott 
feladat- és felelősségi kört jelent, amelyről terjedelem 
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hiányában ebben a cikkben nem írunk, mint ahogy arról 
sem, hogy a blokkvezénylőbe bekerülő dolgozóknak milyen 

kompetenciával kell a szaktudáson túl rendelkeznie. 

Blokkvezénylői csapatmunka feltárása 

A cikkünk elején bemutatott interjúk és a 
szakirodalomkutatásunk alapján létrehoztunk egy erre a 
teammunkára szabott „BV teammunka-kérdőívet”, amely 
érvényes visszajelzést ad a csapatoknak az 
együttműködésükről. A kérdőívet kétszer vettük fel a 
személyzettel (2020-ban és 2022-ben) és ennek megfelelően 
alakítottuk ki a megbízhatósági mutatókat, amelyeket a 
skálák mellett zárójelben közlünk. 

A kérdőív első része „Ki vagyok én?” címet kapta, mely 
bevezető kérdőív egyéni szinten méri fel a tagok 
„pszichológiai tőkéjét”, amely egy összetett fogalom. A 
pszichológiai tőke részei egymást erősítve járulnak hozzá a 
munkahelyi eredményességhez, a pszichés jólléthez, az 
elégedettséghez. Ez, mint pszichológiai erőforrás fejti ki a 
hatását a csapatban. Olyan elemekből áll, mint az 
énhatékonyság, magabiztosság (.77), remény, 
leleményesség (.66), reziliencia, rugalmas 
alkalmazkodóképesség (.60) és optimizmus, pozitív 
gondolkodás (.68) [19] [20], melyet még kiegészítettük az 
ambíció (.86) és az autonómia (.64) skálákkal [24] [1].  

A kérdőív második részének „Tisztán a cél felé” nevet adtuk, 
mert ebben arról van szó, hogy az egyén hogyan látja a 
csapatát munkavégzés közben, amikor egy feladattal 
vannak elfoglalva, illetve hogyan látja azt az időt, amikor a 
feladatra való felkészüléssel foglalkoznak. Észleli-e a csapat 
összetartó erejét munkavégzés közben, mennyire tudnak 
gördülékenyen átállni a normál munkavégzésről a hirtelen 
megváltozott munkavégzésre, pl. üzemzavarra. A kérdőív 
továbbá rákérdez arra is, hogy mennyire észleli az egyén azt, 
hogy létezik egy „közös alap”, amelyre építenek, és amely 
összetartja őket munkavégzés közben, és segíti azt, hogy 
„energiatakarékosabb” üzemmódban dolgozzanak, vagy 
inkább azt éli meg, hogy koordinálatlanok, és emiatt 
energiákat veszítenek el. A kérdőív skálái: pozitív 
csoportműködés kialakítása (.85); csapatösszetartás (.85); 
feladattudat (.85); alkalmazkodás (.85); közös mentális 

modell (.77).  

A kérdőív harmadik része az „Összekötő kapcsok” nevet 
kapta, amely azt méri, hogy az egyén hogyan észleli a 
csapatban a tagok közötti kapcsolatot, milyennek ítéli meg a 
csoport légkörét, amely körülveszi és amely nagymértékben 
meghatározza a mindennapjaik hangulatát. Arról tudunk 
meg információt, hogy a tagok mennyire észlelik a pozitív, 
elfogadó légkört, amelyben bizalom uralkodik köztük, és 
amelyre építeni lehet; mennyire tisztességes a bánásmód, 
ahogyan kezelik egymást, számíthatnak-e egymás 
odafigyelésére, segítségére; továbbá mennyire 
elkötelezettek a csapatnak, amelyben dolgoznak és a 
szervezetnek magának. A kérdőív skálái: pozitív, elfogadó 
légkör (.95); bánásmód, egymásra való odafigyelés (.83); 
bizalom a csapat szakmai tudásában (.88); egymásra való 
odafigyelés hiánya (.77); csoportnak való elköteleződés (.63); 
elégedettség a szervezettel (.92); elégedettség a műszakkal 
(.85).  

A kérdőív utolsó, negyedik része a „Vezető(m) a 
blokkügyeletes” címet kapta, amelyben a tagok értékelik a 
blokkügyeletesüket vezetői tulajdonságai alapján. Arra 

kérdez rá, hogy hogyan észlelik a blokkügyeletes vezetői 
viselkedését, mennyire foglalkozik a tagokkal, a tagok 
egyedi kérésével, mennyire képes inspirálni, ösztönözni 
egy-egy feladat előtt, törekszik-e arra, hogy kihozza a 
legjobbat és a legtöbbet a tagokból és tesz-e azért, hogy egy 
jobb és értékesebb csapat alakuljon ki. Továbbá a 
blokkügyeletes is kitölti ugyanezt a kérdőívet önmagáról, 
csak a kérdések ez esetben egyes szám első személyben 
vannak megfogalmazva. A kérdőív skálái: példamutatás 
(.91); egyedi bánásmód (.82); inspirálás, motiválás (.87); 
fejlesztés, monitorozás (.81); irányelvek meghatározása 
(.62).  

A kérdőív kialakítása során olyan skálákat igyekeztünk 
létrehozni, amelyek összességében képesek lefedni a 
hatékony teammunka jellemzőit. A kérdőívet a csapat 
minden tagja online töltötte ki a program során, amelyet 
2020-ban kezdtünk el. A programban minden csapattal 
találkoztunk kezdetben személyesen, majd a pandémia 
miatt online térben folytattuk a közös munkát. A tagok 
online kitöltötték a kérdőívet, majd az öt tag eredményét 
grafikonos formában azonnal visszajeleztük így 
megalapozva a beszélgetést. Az eredményeket bemutattuk 
a blokki átlaghoz és a teljes állomány átlagához viszonyítva 
is. Az adott csapat eredményei mentén SWOT-elemzést 
végeztünk, közösen feltártuk az erősségeiket és a 
fejlesztendő pontokat, majd megbeszéltük, hogy milyen 
lehetőségeik vannak, és milyen veszélyek leselkedhetnek 
rájuk, ami alááshatja törekvéseiket. A következő évben, 
2021-ben megbeszéltük, hogy mit sikerült a kérdőív 
eredménye alapján 2020-ban kitűzött célokból elérni. Majd 
idén, 2022-ben ismét kitöltötték a kérdőívet, és megnéztük a 
2020-as évhez képest a változásokat. A program fontos 
része, hogy a csapatoknak nem csak szóban, hanem írásban 
is adtunk visszajelzést. 

Jövőbeli tervek 
Kétségtelen, hogy a mai gazdasági és társadalmi helyzethez 
igazodva a Paksi Atomerőműnek is alkalmazkodnia kell. A 
szervezet méretéből és a szervezeti kultúrából adódóan a 
változáshoz való alkalmazkodás lassabban megy a végbe, 
legalábbis az elvárásokhoz képest. Az Üzemviteli 
Igazgatóságon, a blokkvezénylőkben is generációváltás 
zajlik: jönnek a fiatal betanuló munkatársak, akiknek 
teljesen más elvárásuk van a munkával és a munkahellyel 
szemben. Az a régi beállítódás, hogy akkor jó egy csapat, ha 
évekig, évtizedekig együtt van, ma már nem állja meg a 
helyét, mert nem életszerű. A csapatösszetétel jelenleg 
gyakran változik a betanulások, az előléptetések és a 
nyugdíjba vonulások miatt. A blokkügyeleteseket arra 
készítjük fel, hogy tudatosabban irányítsák a csapatot és 
törekedjenek arra, hogy ebben a változásban is a 
szakterületek értsék egymást. Ehhez az kell, hogy tartsanak 
eligazításokat, fogalmazzák meg elvárásaikat, azt, hogy 
milyen munkamódban szeretne dolgozni, hogyan képzeli el 
a tagok közötti együttműködést, és tudatosan alakítsa ki a 
teamre jellemző mentális modellt. Célunk, hogy a 
blokkügyeleteseket segítsük ebben az átmeneti helyzetben, 
és erősítsük vezetői kompetenciáikat. Mindezt azért, mert a 
blokkügyeletes vezetési stílusa meghatározza a csapatban a 
tagok viselkedését.  

További célunk az, hogy a blokkvezénylői csapatmunka 
diagnosztizálását követően induljunk el olyan irányban, 
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amely támogatja a csapatok kialakulását, működési 
normáinak meghatározását, és induljon el egy olyan 
fejlődés, hogy a csapatok tudatosan képesek legyenek a 
teamre jellemző mentális modellt kialakítani. Ennek 
érdekében nem időnként megjelenő programokban kell 
gondolkodnunk, hanem olyan támogatásban, amely 

folyamatosan jelen van a csapatok életében. Ilyen 
csapaterősítő tevékenységre példa lehet a 
szimulátorközpontban a gyakorlatok megfigyelése, videóra 
rögzítése, majd ezek közös visszanézése és megbeszélése. 
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