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Előzmények: 

 

• Vietnam – nukleáris kapacitásának a sokszorozását tervezi 

• Együttműködési program kidolgozása 

• oktatás cél – a BME NTI vezetőivel közösen – egyeztetése a 
vietnami féllel  

• a tartalom részletes meghatározása, az oktatók felkérése, a 
foglalkozástervek és az oktatási anyagok kidolgozása 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 

A képzés célja: 

 

• A nukleáris villamosenergia-termeléssel kapcsolatos műszaki 
ismeretek átadása 3 hetes képzés (BME NTI)  

• Az atomerőmű felépítésének, működésének részletesebb bemutatása 

• Az elmúlt 30 év legfontosabb üzemeltetési tapasztalatainak rövid 
ismertetése, átadása 

• Nélkülözhetetlen üzemeltetési/biztonsági kultúra hangsúlyozása, 
átadása 
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Első csoport:  
2012. október 1 - 19  

Második csoport: 2012. november 19 – december 7  

Harmadik csoport: 
2013. április 2 - 19  

Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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A képzés fontosabb témakörei: 
 

• Az atomerőmű üzemeltetés nemzetközi/hazai előírásai 

• A VVER-440 típusú blokk felépítése, berendezései (alapok) 

• Technológiai fejlesztések a paksi atomerőműben 

• Atomerőművi biztonsággal kapcsolatos kérdések 

• Fűtőanyagkezelés a paksi atomerőműben 

• Vegyészeti tevékenység a paksi atomerőműben 

• Karbantartási munkák a paksi atomerőműben 

• Sugárvédelem a paksi atomerőműben 

• Veszélyhelyzet-kezelés rendje a paksi atomerőműben 

• Súlyos balesetek kezelésének rendje a paksi atomerőműben 

• Műszaki háttértámogatás a paksi atomerőműben 

• A paksi atomerőmű humán és oktatási rendszere 

• Gyakorlati foglalkozások szimulátoros és valós primerköri berendezéseken  

Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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A képzés fontosabb témakörei: 
 

Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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A sugárvédelmi  előadások kicsit részletesebben: 

Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 

Témakörök: 

• Sugárvédelmi jogszabályi háttér, hatósági kapcsolat- 

        tartás rendje 

• Munkahelyi és technológiai sugárvédelmi ellenőrzés  

• Személyi dozimetria 

• Kibocsátás- és környezetellenőrzés 

• Hulladék minősítés 

• A Környezetellenőrző Laboratórium és a telepített  

       monitoring  hálózat megtekintése, sugárvédelmi  

       mérőeszközök bemutatása 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 

„A” és „V” 

tip. állomás 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 

„Nukl. környezetell. 
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A képzés legfontosabb adatai: 
• A végrehajtás módja: csoport bontásban 

• Résztvevők: Σ 117 fő (első csoport –  40 fő; második csoport – 35 fő; harmadik csoport – 42 fő) 

• Időtartam: 3 hét, 120 óra 

• Előadások, bemutató foglalkozások:  64 óra 

• Üzemlátogatások, gyakorlati foglalkozások: 40  óra 

• Egyéb események (előkészítés, résztvevői visszajelzések, ismeretellenőrzés , ): 16 óra 

• Előadók: 59 fő atomerőművi szakember 

• Igazgató: 3 fő 

• Főosztályvezető: 10 

• Osztályvezető: 9 

• Szakértő: 19 

• Főállású  instruktor: 14 

• Egyéb: 4 

• Előadások száma: 59 

• Prezentációk terjedelme : 1947 oldal,  file mérete: 431 MB 

Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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Vizsga eredmények: 
Első csoport:  jó (79%), második csoport: kiváló (98 %),  

harmadik csoport: jó (86%):  
 

Visszajelzések: 
Elégedettségi szint (átlag): 

  Első csoport : 94%, második csoport : 95 %, harmadik csoport: 97% 

Vélemények (kulcsszavak):  egyedi környezet, hasznos, érdekes, jól felkészül szakemberek, jól  
                   szervezett képzés, jó előadók, nyitott légkör, jó kapcsolat az előadókkal 

Tapasztalatok a képzés indításakor: 

 nyelvi, kommunikációs nehézségek  –  nem jellemző 

 eltérő hátterű (előzetes szakismeretek,  készségek stb.) hallgatóság  –  a képzés célját nem 
 veszélyeztette 

Kapott javaslatok:  még több gyakorlati foglalkozás, témakör specifikus  blokkok, még több írásos     
               útmutató, az előadások írásos anyagának teljes körű előzetes átadása  

Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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A nukleáris együttműködés jövőbeli lehető- 

ségei a paksi atomerőmű közreműködésével: 
 

• További oktatói csoportok fogadása (2013-2014) 

 

• Posztgraduális, PhD és szakmai gyakorlatukat végző egyetemisták fogadása 

• Atomerőművi erőforrások felajánlása gyakorlati tréninget megtartásához (üzemi laboratóriumok, 
workshopok stb.) 

• Részvétel a NAÜ műszaki együttműködési (IAEA TC) programokban  

• Az atomerőmű különböző területein felhalmozott szakértelem/ismeretek felajánlása: 

• atomerőmű üzemeltetési tapasztalatok 

• konzultáció HR menedzsment kérdésekben 

• képzési rendszer/képzési infrastruktúra létrehozása 

• képzési programok fejlesztése 

• projektmenedzsment stb. 

   

 

Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben 
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


