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Mozgalmas esztendőre készülnek a Nyugat-Mecsek települései

Kovács Győző az idei esztendő kapcsán hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is a körzetben élők teljes tájékoztatása mellett zajlik a kutatási tevékenység minden eleme. A társadalmi kontrollt megkönynyíti, hogy a megalakult és jól működő ellenőrző
bizottság tagjainak folyamatos az együttműködése a
kutatási tevékenység felelőseivel. Így munkájukat
hatékonyan és elfogadottan végzik mind az RHK
Kft., mind pedig a társulás településein élő emberek
megítélésében.

munkánk során tudatosan és következetesen kell
megcéloznunk a felnövekvő generációt, hiszen a
most még iskolába járó fiatalok később felelős döntéshozók lesznek körzetünkben. Ennek a célkitűzéseknek a keretében a már kialakított és jól működő
hagyományainkhoz ragaszkodva programjainkkal
folyamatosan ott leszünk a települések iskoláiban,
az ifjúsági programokon, hogy el tudjuk juttatni a
hiteles tájékoztatáshoz szükséges információt a fiatalokhoz is – mondta Kovács Győző.

– Az idei év feladatairól szólva elmondhatom, hogy
nagyvonalakban összeállt a munkatervünk, amelyben a hagyományokhoz hűen a kutatások folytatásával tovább erősítjük a munkálatokhoz kapcsolódó
tájékoztatást. Az RHK. Kft. vezetőinek tájékoztatása szerint ennek során a második félévben várható
három kutatófúrásra, illetőleg a 3D technológiára
alapuló tektonikai mérések folyamatára kell majd
fókuszálnunk. Vezetésemmel 1996 óta tart ez a folyamat, amiben mindig a hiteles szakmaiságot és az
objektív tájékoztatást tartjuk a legfontosabbnak.
Örömmel számolhatok be róla, hogy siker koronázza azt a célkitűzésünket, hogy tájékoztatási
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A közös szakmai
munka keretében idén is több hazai és
nemzetközi rendezvényen, szakmai fórumon vesz részt a Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési
Önkormányzati
Társulás több tagja is. Ezek az események segítenek abban, hogy minél szélesebb körben tájékozódhassanak a társulás képviselő a nukleáris, azon belül a
radioaktívhulladék-kezelő ágazat legfrissebb híreiről, eredményeiről. A társulás tagjai ebben az évben is részt
vesznek egy szakmai tanulmányúton,
Folytatás az 1. oldalról

NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP
amelynek tematikája még egyeztetés
alatt áll.
Az idei évre kitérve az elnökpolgármester kiemelte, hogy 2020-ban
is számos közösségi program színesíti a
települési közösség életét. Ezek közül
kiemelkedik a hagyományos Niels Bohr
fizika-kémia tanulmányi verseny, amin
tradicionálisan nagy lelkesedéssel indulnak a társulás tagtelepülési iskoláinak
diákjai. Ugyancsak hagyományosan
nagy a várakozás a Tájoló Nap iránt,
amelyen a helyi résztvevőkön túl ta-

2020.
pasztalataikat megosztó, az itteni sajátosságokkal ismerkedő külföldi látogatókat is fogadhat az NYMTIT. Külön
öröm, hogy az elmúlt időszakban valamennyi tagtelepülés új közösségi helyszínekkel, bemutatóterekkel gyarapodott, amelyek mozgalmas élettel megtelve megannyi emlékezetes közös programoknak adhatnak otthont. Mint Kovács
Győző kihangsúlyozta, a falvak fejlesztése a lehetőségekre tekintettel ebben az
esztendőben is megkülönböztetett figyelmet kap majd.

Társulási ülés – 2020-ban is folytatjuk a tájékoztatást

2020. január 31-én, Bodán tartotta idei első ülését a NyugatMecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT). A napirendi
pontok tárgyalása során áttekintették a 2020-as év költségvetését, a társulás munkatervét, valamint módosították a Szervezeti és Működési Szabályzat több pontját. A társulás tagjai az
önkormányzati ciklus végéig alelnöknek választották Sándor
Tibor, Kővágószőlős és Wágner Antal, Hetvehely polgármesterét.

tott, nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló létesítésére vonatkozó kutatási tevékenységét, megalapozva és fenntartva a
lakosság irányába történő hiteles és objektív tájékoztatást.
Az RHK Kft.-vel történő együttműködés a lakosság és egyben
a jövő generáció irányába megvalósuló hiteles és naprakész
tájékoztatás elősegítésében, szakmai információk átadásában
nyilvánul meg. A tájékoztató tevékenység során továbbra is
nagy hangsúlyt kap a tagtelepüléseken élő gyermekek részére
összeállított programok Niels-Bohr fizika és kémia verseny,
játékos szellemi vetélkedő eredményes megvalósítása.

Az NYMTIT mindig is nagy hangsúlyt fektetett a jogszabályban előírt tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettségeinek teljesítésére. A lakossági bizalom építése és fenntartása rendkívül
komoly és felelősségteljes feladat, melyet legjobb tudásuk,
valamint az évtizedek alatt szerzett tapasztalataik szerint igyekeznek a legmagasabb színvonalon ellátni.

Az NYMTIT célja változatlan. A térségben folyó kutatási
munkálatokkal kapcsolatosan, az Ellenőrző Bizottság működtetésével továbbra is képviseli a lakosok érdekeit, hiteles és
közérthető módon ellátja a tájékoztatási feladatait, továbbá
együttműködik a szakma, a hatóság és az illetékes minisztérium képviselőivel.

A lakossági Ellenőrző Bizottság működtetése folyamatosan
biztosítja az egyik legfőbb célt és egyben jogszabályi kötelezettséget: ellenőrizni a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) Társulás területén folyta-

Kérjük, hogy munkánkat a társulási lapunkon és a honlapunkon keresztül, továbbra is kísérjék figyelemmel!
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RHK Kft. évértékelője
Szakmai megalapozottsággal, ütemesen zajló munkálatok
A paksi atomerőműből származó sugárzó hulladékok és elhasznált fűtőelemek,
valamint a különböző oktatási, egészségügyi, mezőgazdasági tevékenységek során keletkező radioaktív hulladékok szállítása és tárolása 2019-ben is
nagyfokú biztonság mellett valósulhatott meg Magyarországon. Annak érdekében, hogy ez a jövőben, hosszú távon
is biztosítva legyen, a 2020. évben is
további fejlesztéseket hajt végre a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. az
általa üzemeltetett létesítményekben.
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban – a kis és közepes
aktivitású, atomerőműből származó
hulladékot fogadja – a biztonságos üzemeltetés mellett, 250 méterrel a felszín
alatt, jelenleg a harmadik kamra vasbeton medencéjének kialakítása zajlik. A
már elkészült II. kamrába a jövő évben
kezdődhet meg az új, úgynevezett kompakt hulladékcsomagok (KHCS) betárolása. A KHCS vékony merevített acélkonténer, amelybe 4 darab radioaktív
hulladékkal teli hordó kerül, és a hordók
között fennmaradt üres teret már folyékony radioaktív hulladékból készített
cementpéppel töltik ki. A szilárdítás
fontos mozzanat a radioaktívhulladékkezelésben, hiszen a hulladékot nem
lehetséges folyékony halmazállapotban
véglegesen elhelyezni. Az új technológiának köszönhetően helytakarékosabban, így kevesebb költség mellett valósítható meg a radioaktívhulladékkezelés Bátaapátiban. A most készülő
harmadik kamra szintén az új technológiának megfelelően lesz kialakítva.
A nem atomerőműből származó, úgynevezett intézményi eredetű – az oktatásból, kutatásból, egészségügyből, mezőgazdaságból, iparból származó – hulladékok tárolására szolgáló, Püspökszilágy és Kisnémedi határában üzemelő
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban idén is folytatódott a biztonságnövelő program, amelynek keretében
elkészült a hulladéktároló medencék
lefedését biztosító csarnoképület és a
benne lévő acélszerkezetű védőépítmény, azaz konténment. Erre azért van
szükség, hogy biztonságosan elvégezhető legyen az a munkafolyamat, amelynek keretén belül az RHK Kft. megalakulása előtt, nem a jelenlegi szabályozás
szerint eltárolt hulladékokat termelik ki,
válogatják, tömörítik, újracsomagolják.

A paksi atomerőműtől néhányszáz méterre található Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában jelenleg mintegy 9577
elhasznált fűtőelem „pihen” az erre a
célra kialakított acél tárolócsövekben.
Tavaly összesen 270 db fűtőelemet szállítottak át ide az erőműből. Ebben a
modulszerűen bővíthető létesítményben
négy újabb, a tárolócsöveket körülölelő
vasbeton kamra kialakítása kezdődhet el
még idén, a meglévő 24 mellé. A folyamatos bővítéseknek köszönhető, hogy
Magyarországon hosszú évtizedekre
megoldott az elhasznált üzemanyagkazetták biztonságos, átmeneti tárolása.
„A munkánkat felügyelő hazai és nemzetközi szakmai szervezetektől sok pozitív visszajelzést kaptunk tárolóink üzemeltetése kapcsán. Azonban fontos látni, hogy az általunk végzett munka sikere akkor tud teljes lenni, ha a telephelyeink környezetében élők is elfogadják,
sőt támogatják tevékenységünket. Ezt a
célt szolgálják lakossági tájékoztató
napjaink, kiadványaink és az érintett
településeket tömörítő információs és
ellenőrző társulásokkal fenntartott szakmai kapcsolat” – nyilatkozta Dr. Kereki
Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazga-

tója a társaság évzáró eseményén.
További fontos fejlemény, hogy a társaság a 2020-as esztendőben is folytatni
kívánja a geológiai kutatómunkát a
Nyugat-Mecsekben, annak érdekében,
hogy minél megalapozottabb és pontosabb információi legyenek az itt található aleurolit kőzetről. A következő évek
feladata, hogy kiderüljön, alkalmas lehet-e földtanilag ez a terület arra, hogy
később más szempontok alapján is itt
vizsgálják tovább egy, a század második
felére tervezett nagy aktivitású hulladék
-tároló megépítésének lehetőségeit. A
társaság tavaly nyáron kapta meg az
Országos Atomenergia Hivataltól azt a
telephely
kutatási
keretprogramengedélyt, amely alapján 2032-ig több
szempont (pl. a földtani környezet, a
vízföldtani viszonyok,
természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzők) alapján is vizsgálni tudják azt a
jelenleg 87 négyzetkilométeres területet,
amelyet a következő több mint 10 éves
kutatási szakaszban próbálnak majd
egyre kisebbre szűkíteni. A tervek szerint, a következő évben 3 mélyfúrással
folytatódik a munka.

Első negyedéves tájékoztató a nyugat-mecseki kutatásról

Bodán tartotta meg a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. az idei év első tájékoztatóját február 19-én, amely során az Nyugat-Mecseki Információs Ellenőrzési és
Településfejlesztési Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek polgármesterei hallgatták meg az aktuális információkat a nyugat-mecseki kutatásról.
Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a
társaság idei tervezett munkáiról, rövid összefoglalást adott a telephelyek tevékenységéről, a közeljövő feladatairól.
Honti Gabriella Önálló Kommunikációs osztályvezető az idei év tájékoztatási feladatiról, a Niels Bohr verseny időpontjáról egyeztetett a település vezetőkkel.
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Ötletekkel, fejlesztési elképzelésekkel indul a 2020-as esztendő
Beruházásokról, új programokról nyilatkoztak a társulás településeinek polgármesterei
Kovács Győző (BODA): – Örömmel számolhatok be róla, hogy jól és eredményesen alakultak a Magyar Falu programba benyújtott
pályázataink. Ennek köszönhetően nemcsak
járdaépítési munkálatainkat tudjuk folytatni,
hanem új eszközökkel gyarapodhat a háziorvosi ellátás a faluban, és újra cserélhetjük
falubuszunkat. Utóbbi kapcsán jó hír, hogy
az eddig használt járművünket erdélyi testvértelepülésünknek, Csíkrákosnak adjuk át szolgálatra. Az
önkormányzati hivatalban a vizesblokkot újítjuk meg pályázati forrásból, és új parkolóhelyeket is kialakítunk. Forrásaink
biztosítják a 11 helyi szakkör további tartalmas működését,
ami a bodai közösségi élet fontos elemét adja.

Hegedűs Zsolt (CSERKÚT): – Új helyzet
nekünk, hogy közös hivatalt váltott településünk, a jövőben Orfűhöz tartozunk majd.
Örömmel számolhatok be róla, hogy ennek
kapcsán semmilyen kiesés nem volt, az átállás rugalmasan történt, történik. A Magyar
Falu programban elnyert támogatásból a
temető felújítására koncentrálunk, új pályázatokat nyújtunk be útfelújításra, közterületeink gondozását segítő gépekre. Két Leader programunk is
sikerrel fut a települési játszóház gyarapítására, illetőleg a
horgász tavi pihenő kialakítására. A falunk életében kiemelkedő esemény a közelmúltból, hogy a volt italbolt épületében
közösségi összefogásban családi bölcsődét alakítottunk ki.
Szeretném hangsúlyozni, hogy Cserkút a továbbiakban is elkötelezett, jó tagja kíván lenni a társulási közösségnek. Nagy
szükségünk van az innen származó forrásokra, amit jellemzően működési költségekre fordítunk.

Janz Anikó (BAKONYA): – Idén új irányt
szeretnénk adni a faluban zajló fejlesztéseknek. A Magyar Falu programban elért sikereinknek köszönhetően mi is forrást nyertünk
orvosi eszközbeszerzésre, illetőleg a település zöldterületeinek minőségi karbantartására, de nem szeretnénk itt megállni. Terveink
szerint önkormányzati ingatlanok hasznosításával szeretnénk bekapcsolódni a vidéki turizmus, a falusi vendéglátás hálózatába. A közmunkaprogramra úgy készülünk, hogy szeretnénk kimeríteni a teljes ránk eső
keretet. Falunkban nagyon élénk a közösségi élet. Polgáraink
aktívak a faluszépítésben, információs csoportot alakítottak,
készülünk látogatócsoportok fogadására, idegenvezetésre is.

Szabó Tibor (DINNYEBERKI): – Három
komolyabb fejlesztésre is készülünk ebben
az esztendőben. Régóta tervezzük, és most
lehetőség szerint meg is valósítjuk a települési játszótér felújítását. Ugyancsak szép
feladat lesz a temető ravatalozójának felújítása. A harmadik nagyobb munka pedig az
önkormányzati hivatal előtti komplett területrendezés lesz. A feladatok megvalósításába szeretnénk bevonni közmunkás brigádunkat is, terveink
szerint hat főt foglalkoztatunk majd idén. Ami a társulási tagságunkból fakadó forrás felhasználását illeti, a pénz kétharmadát fejlesztéseink finanszírozására, a fennmaradó részt pedig
működési költségekre fordítjuk majd.

Homann János (BÜKKÖSD): – Stabil, kiegyensúlyozott működésre készülünk ebben
az esztendőben. Sajnos benyújtott pályázatink zömét elutasították, így idén újra beadjuk igényeinket. Elképzeléseink között szerepel az összekötő utak felújításának programja, ami nagyban elősegítené a falvak
közötti együttműködés erősödését, illetve azt
a hosszabb távra szóló tervet, hogy közös
turisztikai programmal vonzzuk a látogatókat a térségbe. A
belterületi főút felújításához kapcsolódóan szeretnénk a rákötéseket saját forrásból rendbe tenni. Ami a társulási forrást
illeti, azt a feszes gazdálkodás keretében idén javarészt működési költségek finanszírozására fordítjuk majd.

Benes László (IBAFA): – Visszafogott
programmal készülünk erre az évre. Jó hír,
hogy a Magyar Falu program keretében forrást nyertünk orvosi eszközök vásárlására,
ennek megvalósítása folyamatban van. Gépberuházási és útfejlesztési igényünket elutasították, idén újra benyújtjuk. A közmunka
nálunk egy jelentős foglalkoztatási program,
a földprogramban és a falugondozásban tizenhárom főnek lesz feladata idén is a terveink szerint.
Az NYMTIT tagságunkból fakadó forrásaink több mint felét
fejlesztésre, a fennmaradó részt működésünk finanszírozására
fordítjuk ebben az évben.

Bogdán László (CSERDI): – Számunkra a
legnagyobb kihívást a szociális földprogramunk kiteljesítése, illetőleg a rá épülő feldolgozó komplexum beruházásának folytatása jelenti. Örömmel mondhatom, hogy Cserdiben mindenki elkötelezett a program sikere mellett. A helyi fiatalokat helyben tartó
kezdeményezéseink – óvoda, bölcsőde –
mellett én személy szerint folytatom a rasszizmus és a kirekesztés ellen folytatott küldetésemet. Településünk is hozzájárul a klímaválság elleni küzdelemhez, aminek
keretében háztartásonként valósítjuk meg a szelektív hulladékgyűjtést, és hosszabb távon annyi fát ültetünk, ahány lakója
van a falunak.

Horváth Rudolf (HELESFA): – A Magyar
Falu program keretében elnyert forrásból az
önkormányzati hivatal nyílászáróit újítjuk
fel. Sajnálatos módon a közterületek karbantartását segítő gépek beszerzésére írt
pályázatunkat nem támogatták, így ezt az
igényt idén is benyújtjuk. Régi igény településünkön, hogy egy rendezett közösségi
teret hozzunk létre. Nos, idén egy régi pince
felújításával, féltető, kemence és főzőhely építésével megvalósulhat a helesfaiaknak ez az álma. A társulási támogatást részben fejlesztésre, részben pedig működési költségekre fordítjuk.
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Wágner Antal (HETVEHELY): – A stabil
működés és gazdálkodás igényével vágtunk
neki ennek az esztendőnek. Ennek szellemében az NYMTIT-tagságunk gyümölcseként
folyósított forrásokat az iskolánk, óvodánk,
orvosi rendelőnk és szociális ellátó hálózatunk zavartalan működésére fordítjuk a testület döntése értelmében. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a Magyar Falu program keretében a szolgáltató házunk konyhájának felújítására, a
berendezés korszerűsítésére, illetőleg a közterületeink gondozását segítő gépi eszközök megvásárlására benyújtott pályázatunkat is támogatták. Készülünk továbbá a közmunkaprogram lehetőségeinek kimerítésére is, ennek keretében 10 fő
foglalkoztatását tervezzük.

2020.

ve a Petőfi utca aszfaltozására összpontosítjuk. Az elmondottakból fakadóan a társulási tagság kapcsán érkező forrás zömét működési költségekre fordítjuk. Falufejlesztési Egyesületünk aktívan dolgozik, programokat, kirándulásokat szervez.
A farsangi mulatságok, összejövetelek után már a március 15i ünnepségre készül a csoport.
Sándor Tibor (KŐVÁGÓSZŐLŐS): – Cserkút és Bakonya váratlan kilépését követően
településünk a Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott. Kirendeltségként sikerült elérnünk, hogy minden eddigi
ügyintézést helyben tartottunk, hivatali dolgozóinkat megtartottuk. A kényszerű váltás
miatt kiadásaink megnőttek, de sikerült rendezni gazdálkodásunkat. Buszbeszerzésünk sikeres volt, így idén teljes figyelmünk az új pályázatokra fókuszál. Szeretnénk befejezni játszótereink felújítását,
folytatni belterületi útjaink megerősítését, és ha marad rá
pénz, parkolóhelyeket alakítanánk ki. Társulási támogatásunkat részben működésre fordítjuk, illetve önerőt teremtünk belőle fejlesztési elképzeléseinkhez.

Vizslár Irén (KŐVÁGÓTÖTTÖS): –
Örömmel számolhatok be róla, hogy települési tájházunk elkészült, ennek berendezésén és működtetésén fáradozunk. Mivel a
Magyar Falu program keretében nem nyertünk beruházási támogatást, ezért szerény
lehetőségeinket a temető rendezésére, illet-

Kolbásztöltő verseny Kővágószőlősön - Jövőre folytatjuk…
célja az NYMTIT Önkormányzati Társulás településeinek és
más civil egyesületeknek az együttműködése, illetve ennek
megerősítése. Kezdeményezésünkre az eseményen a
bakonyai, bodai, helesfai, kővágószőlősi, kővágótöttösi önkormányzatok és a helyi civil egyesületek – a Nemzetiségi Önkormányzat, a Boros Garázs, Kővágószőlősi Sportegyesület,
Kővágószőlősi Nyugdíjas Klub, Zsongorkő Baráti Kör, Bodai
Kertbarát Kör illetve a Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Tagintézményének- 3-5 fős csapata vett részt.
A kővágószőlősi iskola sportcsarnoka adott otthont most is a
rendezvénynek. Itt a rendelkezésre álló létesítmények lehetővé
tették a mai elvárásoknak megfelelő körülményeket.
Bár nem mindenki tudott részt venni, akikre számítottak a
szervezők, de így is több mint százan élvezték a hangulatot és
egymás társaságát. Sikerült egy jó, családi jellegű, hangulatú
rendezvényt tartani. A csapatok jól felkészültek voltak, eszközeik és vendégváró falatjaik, italaik példás rendben felsorakozva várták a startot.

A magyar ember évszázadok óta, télen disznót vágott. A falusi
lét egyik kiemelt eseménye volt. Fogópálinka, sültkolbászhurka, toroskáposzta emléke élénken él még emlékeinkben,
említette Varga Géza a Zsongorkő Baráti Kör elnöke. Ez nem
véletlen, hiszen összejött ilyenkor a szélesebb család aprajanagyja, a friss hús feldolgozáshoz, tartósításához előkerültek a
féltve őrzött hagyományos családi ízek, receptek. Egyben közösségi esemény is volt, felelevenedtek, megerősödtek a rokoni kapcsolatok is.

Az adott mennyiségű alapanyagot a szervezők biztosították, a
töltelék darálása, fűszerezése, töltése hagyományos módon, a
„nagyik” titkos receptúrája szerint készült. A rendezvény fővédnöke, dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő a megnyitón kiemelte, hogy ezek a rendezvények segítik megőrizni a
helyi gasztrokulturális hagyományokat, egyben erősítik a régió közösségeinek identitás tudatát is.

Ennek a feledésbe menő hagyománynak megőrzését, továbbvitelét vállalta az elmúlt években a Zsongorkő Baráti Kör, a
kezdetekben „Hagyományos disznóvágás” nevű rendezvényével, ahol a vágás minden momentumát végigvitték, viszonylag
szűkebb körben – tagságok és családjuk részvételével.

A csapatok kész „termékét” sütés után a Királyi Főszakácsok
csapata bírálta, értékelte. A kolbásznál első helyezett a
Kővágótöttösi Önkormányzat csapata lett. Természetesen a
sültkolbász értékelve lett a vendégsereg által is, ízlett és fogyott is rendesen – lekísérve a jófajta kővágószőlősi olaszrizlinggel. Fogópálinkákkal is lehetett nevezni a csapatoknak,
ezeket állandó szakértőink bírálták el – első helyezett a Kővágószőlősi Nyugdíjas Klub csapata lett. A napközbeni éteksorból nem hiányozhatott a hagyományos kocsonya, szalagosfánk
és házi lekvár, a hájastészta, rétes, valamint a sokféle pogácsa
sem.

Varga Géza a Zsongorkő Baráti Kör elnöke megnyitó beszédében kiemelte, idén már második alkalommal rendezzük
meg, a Kővágószőlősi Önkormányzattal közösen, a napjaink
igényének jobban megfelelő rendezvényünket, (az előzményekkel együtt) az 5. Kővágószőlősi Kolbásztöltő Versenyt.
Célunk egy olyan közösségi esemény létrehozása, melynek
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Munkák és engedélyek
Telephelyi körkép az RHK Kft.-nél
Amikor a radioaktív hulladékokról van szó, mindig a biztonság hosszú távú szavatolása az egyik legfontosabb kérdés, a
kezelési tevékenységben éppúgy, mint a tárolókat érintő beruházások során. Emiatt utóbbiaknál a tervezés és előkészítés
fázisai – beleértve a sokféle hatósági engedély megszerzését,
a közbeszerzések lebonyolítását – mindig legalább olyan időigényesek, mint a megvalósítás. A Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft. telephelyeinek idei feladatai között ugyancsak
szerepelnek ilyenek is.

mentes betárolása, a biztonságos üzemeltetés tavaly is megvalósult.
– Feladatainkat idén is meghatározott ütemterv szerint végezzük. Ebben az évben négy beszállítás lesz, az atomerőművel
egyeztetett időpontokban. Idén változott a karbantartás rendje,
mostantól nem negyedévente, hanem fél évente kerül sor
ezekre a munkálatokra. Mivel tíz év alatt, amióta az úgynevezett öregedéskezelési program folyik, összegyűlt annyi adat,
hogy pontosan tudni lehet, mikor melyik alkatrész, berendezés
javítására, cseréjére kell sort keríteni. Az átszervezéssel munkaerőt, időt, pénzt tudunk megtakarítani. Most két nagy átalakítás előtt állunk, egyrészt a sugárellenőrző rendszert kell
korszerűbbre cserélnünk, másrészt az egyik megfogó berendezés átalakítása is időszerű. Tervezzük a száz tonnás daru rekonstrukcióját is, amit várhatóan év vége felé végzünk majd
el, amikorra már biztos lezajlik az utolsó beszállítás, és végére
jutunk a bonyolult, hosszadalmas közbeszerzési, engedélyeztetési eljárásoknak is.

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló esetében, Bátaapátiban
például két fontos engedély is napirenden van. Bertalan Csaba, az NRHT fióktelep-vezetője arról tájékoztatott, hogy áprilisban kerül sor a K2-es jelű, második föld alatti kamra hatósági komplex próbájára, és csak ennek sikeres lebonyolítása
után kezdődhet meg az új tárolótér használata.
– A technika beüzemelése, az előzetes próbák rendben lezajlottak, úgyhogy mi készen állunk arra, hogy a hatósági jóváhagyás után, az atomerőművel egyeztetett ütemben áthozzuk
Paksról a kis és közepes aktivitású hulladékot tartalmazó
kompakt hulladékcsomagokat, végleges tárolásra. Mint arról
sokszor beszéltünk már, az új tárolási elképzelés szerint készülő konténerek, valamint a kamrák újfajta kialakítása hatékonyabb elhelyezést tesz lehetővé. Így összességében kevesebb kamrát kell majd kialakítani Az idei feladatainkról szólva ki kell még emelnem, hogy folyik a K3-as jelű kamra kialakítása – nemrég készült el az aljzat-beton. A medence kiépítése várhatóan még idén befejeződik. Mindeközben az előírt karbantartások, illetve a szabályozó dokumentumok hatóságok által előírt frissítése is ütemezetten folyik.

A KKÁT további bővítéséről Tokaj Sándor, az RHK Kft.
beruházási főmérnöke adott tájékoztatást.
– A 25-28. kamrákat tartalmazó új modul építésére a megfelelő engedélyek birtokában tavaly folytattuk le a közbeszerzési
eljárást, év elején pedig megkötöttük a szerződést a nyertes
pályázóval a bővítés kivitelezésére. Ebben az évben elkészül a
modul vasbeton alaplemeze, és megkezdjük a gyártási engedélyek beszerzését. A gépésztechnológiai rendszerek,
tárolócsövek esetében a hatósági engedélyeknek a kiadását
nagyjából fél éves – esetenként még hosszabb – eljárás előzi
meg. Mindezeket figyelembe véve a modul átadása 2023 végén várható.

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban, Püspökszilágyon, az intézményi kis és közepes aktivitású hulladékoknak
fenntartott létesítményben elkészült a biztonságnövelő program megvalósításához szükséges üzemcsarnok, a sugárzásárnyékolást biztosító konténmenttel együtt. Mint Hák Viktor, a
fióktelep vezetője elmondta, most a sugárvédelmi ellenőrző
rendszer kiterjesztése van soron, ha elkészül, azt is engedélyeztetni kell.

Új szakasz kezdődött tavaly a nyugat-mecseki kutatásokban,
amelyek a nagy aktivitású hulladékok végleges tárolóhelyének
kijelölését célozzák. Mint Molnár Péter, az RHK Kft. kutatási
osztályvezetője elmondta, a telephely-kutatásról készült keretprogramot előző év július 5-én hagyta jóvá az Országos
Atomenergia Hivatal.
– A keretprogram 2032-ig szól, a föld alatti kutatólabor kialakításának tervezett időpontjáig. Az első kutatási fázis, aminek
a tervét most tavasszal küldjük be jóváhagyásra, a következő
négy évet öleli fel, de már van engedélyünk három kutató
fúrás (két 800 és egy 1600 méter mélységig történő) kivitelezésére. A munka várhatóan ősszel indul, mivel az erre kiírt
közbeszerzési eljárást meg kell ismételnünk. Új tendert írtunk
ki a nagyfelbontású 3D szeizmikus felmérésekre is. Mivel a
vizsgálandó közel 50 négyzetkilométer terület mezőgazdasági
művelés alatt van, a pályázat sikere esetén is a mérésekkel
meg kell várnunk az őszt. Közben izgalmas vizsgálatsorozatot
indítottunk: egy német és egy skóciai laboratóriumnak küldtünk ki Abaliget és Orfű környéki mészkőbányákból és barlangokból begyűjtött karsztmintákat, izotópos kormeghatározásra. Ennek eredménye az év végére várható, és újabb adalékkal szolgál majd arra, mennyire stabil a nyugat-mecseki
terület egy nagy aktivitású tároló létesítéséhez.

– Jelenleg a közbeszerzési pályázati eljárás zajlik a sugárvédelmi rendszer kibővítésére, hogy a tárolómedencék megnyitását megkezdhessük. A biztonságnövelő program célja, hogy
az RHK Kft. megalakulása előtt idekerült hulladékot átválogassuk, tömörítsük, újra csomagoljuk. A biztonságos munkavégzést szolgálja a kettős védelmi rendszer: a külső, könnyűszerkezetes csarnok a szükséges berendezések és a belső épület időjárás elleni védelmére készült, míg az úgynevezett
konténment a nyitott medencék környezettől való elszigetelését és a megfelelő munkakörülményeket biztosítja majd. Most
a hulladékválogatás és -tömörítés kerül előtérbe, és megindult
a vízkezelő, illetve cementező technika szükséges áttervezése.
Közben a karbantartási munkálatok, a hulladékkezelési és
tárolási tevékenységek, valamint a szabályozó dokumentumok
megfelelő frissítése, illetve a beszállítások folyamatosan zajlanak. Az idei évben várhatóan harminc-negyven alkalommal
érkezik majd intézményi hulladék.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának vezetője,
Bara László kiemelte, hogy a kiégett fűtőelemek probléma-
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Reagálás a bodai kutatásokkal kapcsolatban
megjelent téves információkra
biztosító mélységi geológiai tároló nukleáris biztonsággal összefüggő engedélyezési lépései a következők:
A már kiadott telephely kutatási
keretprogram engedély azt tartalmazza,
hogy milyen részletes vizsgálatoknak
kell alávetni a területet (Bodai Agyagkő
Formáció).
A keretprogram megvalósítását
célzó minden kutatási fázishoz az OAH
telephely kutatási engedélye szükséges.
Az eljárások mindegyikéhez közmeghallgatás is kapcsolódik majd.
A telephely kutatási fázisokból
álló keretprogram sikeres végrehajtása
után, de még a következő engedélyezési
lépést – a telepítésről szóló hatósági
döntést – megelőzően (a jelenlegi ütemezés szerint 2032-ben) szükséges az
Országgyűlés előzetes elvi hozzájárulása a további előkészítő tevékenységek
megkezdéséhez.
A telepítési engedély birtokában
egy felszín alatti kutatólaboratóriumot
kell üzemeltetni (a jelenlegi ütemezés
szerint a 2050-es évekig) a részletesebb
vizsgálatok elvégzéséhez.

Az elmúlt időszakban számos téves információ jelent meg a nagy aktivitású
hulladékok végső elhelyezésére vonatkozó kutatásokkal kapcsolatban, amelyekre az Országos Atomenergia Hivatal
saját honlapján reagált az alábbi tartalommal:
„Egyfelől tényleges felszíni kutatások
valóban csak ebben a térségben folynak,
azonban a tevékenységek megkezdése
előtt két alkalommal folytattak le, először a Nyugat-Mecsek területeire, majd
az egész országra vonatkozó szűrési
programot a szakemberek, amely geológiai, környezetvédelmi és társadalmi
szempontokat is figyelembe véve rangsorolta a lehetséges helyszíneket. Mindkét esetben a bodai térség tűnt a szakmai szempontok alapján a legalkalmasabbnak.
Másrészről egyelőre nem született döntés a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló

mélygeológiai tároló létesítéséről. Az
Országos Atomenergia Hivatal – a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kérelméhez kapcsolódó eljárásban – kizárólag a bodai térségre vonatkozó telephely kutatási keretprogramot fogadta el.
A tároló létesítésére vonatkozó engedélyezési eljárás a kutatási fázisok sikeres
befejezése esetén is még több évtizedes
távolságra van, mivel most még nem
tudható biztosan, hogy a Bodai Agyagkő Formáció valóban alkalmas-e a tároló létesítmény befogadására.
A nyitottság és átláthatóság követelményeinek, valamint a jogszabályoknak
megfelelően az OAH közmeghallgatást
tartott az említett telephely kutatási keretprogram engedélye kapcsán is,
ahol részletesen tájékoztatta a megjelent
lakosságot, a civilszervezeteket, valamint a politikusokat.
A jogszabályok alapján a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését
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Az alkalmasságot igazoló kutatási
eredmények, az Országgyűlés előzetes
elvi hozzájárulása, valamint a felszín
alatti kutatólaboratórium által szolgáltatott megfelelő eredmények alapján kezdődhet csak el a létesítésre vonatkozó
engedélyezési eljárás, a 2050-es években.
Az OAH az engedélyezési eljárásaiban
a nukleáris biztonsági követelmények
teljesülését felügyeli.
A radioaktív hulladékok elhelyezésére
vonatkozóan – összhangban az európai
uniós szabályozással – az Országgyűlés
által elfogadott „A kiégett üzemanyag
és a radioaktív hulladék kezelésének
nemzeti politikája” az irányadó. A nemzeti politikát és az ezen alapuló nemzeti
programot rendszeresen felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatok egyik célja,
hogy a mindenkori magyar gyakorlat
kövesse a technológiai fejlődést és a
radioaktívhulladék-kezeléssel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok tanulságait
(a jelenlegi ismeretek szerint a nagy
aktivitású hulladékok végső elhelyezésére a legbiztonságosabb és legmodernebb megoldást a mélygeológiai tároló
jelenti).”
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