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Tekintettel a koronavírus miatt kialakult járványügyi hely-
zetre Magyarország Kormánya visszavonásig elrendelte az 
ország egész területére kiterjedő veszélyhelyzetet. A Paksi 
Atomerőmű – mint azt a sajtónak eljuttatott közleményben 
is hangsúlyozta – felkészült a vírus okozta veszély kezelé-
sére. A megalakult pandémiás vezetési csoport a kollektíva 
egészségének megőrzése érdekében számos intézkedést 
hozott már, amelyeket az intraneten az e célra létrehozott 
aloldalon folyamatosan kommunikál. A Heti Hírlevél mos-
tani számában is megtalálhatóak az aktuális információk, 
illetve hétről hétre tájékoztatjuk az olvasókat. További infor-
mációk a 2. oldalon.

Fotó: Juhász Luca



6

MINŐSÍTETT BESZÁLLÍTÓINK
Az étkezésre vonatkozó szabályok a 
legkényesebb terület, ha az illemről 
beszélünk. Sok mindenre kell odafi-
gyelni, de ugyanakkor sok, nagyon 
egyszerű és kézenfekvő szabály is 
van, amit valószínű már mindenki is-
mer. Ilyenek, hogy nem könyökölünk 
az asztalra étkezés közben, nem 
csámcsogunk, az asztaltársaság 
többi tagjával egy időben kezdünk 
enni, és próbáljuk tartani a többség 
tempóját. 

Emellett azonban van néhány ke-
véssé ismert szabály is, amiket jó, 
ha betartunk:
• Az étterembe belépve mindig a 

hölgy választ ülőhelyet, és ő ül 
le először, a férfi pedig segédke-
zik ebben. A pincér az étlapot a 
nőnek nyújtja először, azonban 
az itallapnál fordított a helyzet. 
Miután mindenki kiválasztotta 
az ételt a férfi dolga a rende-
lés leadása a pincérnek. És ha 
már itt tartunk, az asztalnál csak 
egyetlen dolgok olvasása meg-
engedett, az étlapé. Telefont az 
asztalra kitenni tilos. 

• A hölgyek már biztosan jól isme-
rik azt a szabályt, miszerint a ké-
zitáskát még az étteremben sem 
szabad letenni a földre. Viszont 
az asztalra sem lehet tenni, így 
a legjobb megoldás, ha a mellet-
tünk lévő székben helyezzük el 
azt. 

Cikksorozatunkban szeretnénk 
röviden bemutatni az atomerőmű 
minősített beszállítóit, tevékeny-
ségi körüket, illetve az atomerőmű 
területén elvégzett jelentősebb 
munkáikat. Beszélgetőtársam 
Varga Zoltán ügyvezető igazga-
tó, aki bemutatja röviden a 13 éve 
alapított Agriapipe Kft.-t.

Kérem, röviden mutassa be cégét, 
annak főbb tevékenységi köreit!
Az Agriapipe Kft. 2007-ben csalá-
di vállalkozásként alakult. Fő cél a 
különböző csővezetékek vizsgá-
latához, tisztításához és feltárás-
nélküli felújításához használatos 
technológiák, eljárások hazai al-
kalmazása volt. Az alapítók és az 
alkalmazott szakemberek ezen a 
területen a korábbi időszakban je-
lentős tapasztalatokra tettek szert. 
A cég tulajdonosai magyar jogi és 
természetes személyek. A cég szék-
helye Észak-Kelet Magyarországon 
található. A Kft. elsődleges működé-
si területe Magyarország, de a kör-
nyező országokban is vállal kivitele-
zéseket. A cég a kezdeti időszakban 
oroszországi piacon is projekteket 
valósított meg, később vegyes válla-
latot hozott létre Kazahsztánban.

Melyek voltak a legjelentősebb pro-
jektmunkáik?
Az Agriapipe Kft. elsősorban csőve-
zetékek vizsgálatával, mechanikus 
tisztításával és kitakarás nélküli re-
konstrukciójával foglalkozik. A felújí-
tásoknál modern feltárás nélküli tech-
nológiákat alkalmazunk, számos új 
japán, ausztrál és német technológi-
át vezettünk be a hazai piacon. Az 
eljárások előnye, hogy a csővezeték 
bélelésénél nincs, vagy csak mini-
mális földmunka szükséges. Ezáltal 
a vezeték a lakó- és üzleti környezet 
zavarása nélkül, gyorsan, környe-
zetbarát módon felújítható. Széles 
körű beszállítói és megrendelői kap-
csolattal rendelkezünk, a kivitelezé-
sek mellett tanácsadással is üzleti 
partnereink (üzemeltetők, tervezők 
stb.) rendelkezésére állunk. A feltá-
rás nélküli csőfelújításokhoz a leg-
több esetben egyedi, speciális gépe-
ket és berendezéseket használunk. 
A berendezéseink többségét saját 

magunk terveztük és gyártottuk le, 
beépítve a kivitelezések során szer-
zett tapasztalatainkat. Ezeket a be-
rendezéseket a külső megrendelők 
részére is elkészítjük és leszállítjuk. 
Példaként említhető az oroszorszá-
gi Jekatyerinburgba és Romániá-
ba szállított csőfelújítási komplett 
géplánc építése, ahol a személyzet 
képzése is feladatunk volt.  Partne-
reink között kiemelt szerepük van a 
közmű üzemeltetőknek, a különböző 
ipari üzemeknek és építőipari vállal-
kozásoknak.

Hogyan kerültek kapcsolatba az 
atomerőművel, és milyen területre 
szerezték meg a minősített beszál-
lítói elismerést az atomerőmű részé-
ről?
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben 
korábban több csőtisztítással és 
csőbéleléssel kapcsolatos munkát 
végeztek el munkatársaink. Ilyen 
munkák voltak pl. a tűzoltó vízrend-
szer csővezetékeinek bélelése, a 
biztonsági hűtővízrendszer udvartéri 
vezetékeinek tisztítása, vagy a csa-
padékcsatornák bélelése.
A tavalyi évben az MVM OVIT Zrt. 
alvállalkozójaként, a BHV rekonst-
rukciós projekt keretében elkészítet-
tük azoknak a próbadaraboknak a 
bélelését, amelyek vizsgálati ered-
ményei alátámasztják a technológia 
- atomerőművi ABOS 2 biztonsági 
osztályba sorolt rendszereken való - 
alkalmazhatóságát. Készülve a BHV 
rekonstrukciós projektben történő 
további részvételünkre cégünk meg-
szerezte az atomerőművi minősítést 

az „ABOS 2, 3 biztonsági osztályba 
sorolt gépész technológiai rendsze-
rek és rendszerelemek átalakításá-
val, javításával és karbantartásával 
összefüggően ipari csővezetékek 
felújítása, bélelése” szakterületre.

Más hasonló profillal működő cégek 
közül miben látja cégük egyedisé-
gét, erősségét?
Munkatársaink Magyarországon 
elsők között kezdtek közművek és 
csővezetékek feltárás nélküli felújí-
tásával foglalkozni. Azóta is folya-
matosan képezzük magunkat, úgy 
gondoljuk, hogy munkánk során a 
speciális, magas szintű szaktudás 
versenyelőnyt jelent.
A technológiai innováció, a műszaki 
fejlődés alapvető fontosságú. Törek-
vésünk, hogy a legújabb, legkorsze-
rűbb és leghatékonyabb eljárásokat 
alkalmazzuk, illetve ajánljuk part-
nereinknek. Úgy gondoljuk, hogy 
az adott feladathoz, problémához 
kell megkeresni a legmegfelelőbb 
műszaki megoldásokat és abból 
– a megrendelő igényihez igazod-
va – kiválasztani a legmegfelelőbb 
technológiát. Sikeres innovatív tevé-
kenységünk eredménye, hogy Ma-
gyarországon jelenleg az Agriapipe 
Kft. rendelkezik a legszélesebb körű 
technológiai palettával a kitakarás 
nélküli cső felújítások területén.

Milyen jövőbeni tervekkel, munkák-
kal kapcsolódnak az atomerőmű-
höz, és mi a cégük jövőképe?
Jelenleg a sikeres átalakítási enge-
dély megszerzésére koncentrálunk 
és reméljük, hogy részt tudunk ven-
ni a BHV rekonstrukciós projektben. 
Az engedély birtokában az elsők kö-
zött tudnánk alkalmazni az általunk 
javasolt CIPP-technológiát az ABOS 
2 biztonsági osztályba sorolt rend-
szereken. Egy ilyen referenciával 
további hasonló munkákat szeret-
nénk elnyerni, mind az MVM  Pak-
si Atomerőmű Zrt.-ben, mind pedig 
más atomerőműben is. Mindennek 
alapján a közműszektorban betöltött 
vezető szerepünk mellett erősíte-
ni kívánjuk az ipari szektorban való 
részvételünket is. 
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