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Több mint húsz éve kezdte meg tájékoztatási tevékeny-

ségét az NYMTIT önkormányzati társulás, hogy a Nyu-

gat-Mecsekben folyó kutatásokat megismertesse a hely-

beliekkel. Mint ismeretes, a Radioaktív Hulladékokat 

Kezelő Kft. (RHK Kft.) hosszú ideje vizsgálja a bodai 

agyagkő alkalmasságát a kiégett fűtőelemek és a nagy 

aktivitású radioaktív hulladék végleges tárolójának befo-

gadására, és a társulás két évtizede azt vállalta, hogy 

erről a munkáról rendszeresen tájékoztatja az érintett 

lakosságot. Hogy ezt minél hatékonyabban tehesse – a 

törvényi előírásoknak megfelelően – évente megkötendő 

szerződés alapján állami támogatásban részesül. Az erre 

vonatkozó megállapodást idén is, ahogy 2014. óta min-

den évben, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 

(NFM) kötötte meg az NYMTIT, az RHK Kft. közremű-

ködésével. 

Az atomtörvény értelmében a Magyarországon keletke-

ző radioaktív hulladék biztonságos elhelyezésének, és az 

erről folyó tájékoztatásnak az anyagi hátterét a Központi 

Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) teremti meg. Ez a 

pénzösszeg azoknak a cégeknek az éves befizetéseiből 

tevődik össze, amelyeknek a tevékenysége radioaktív 

hulladék keletkezésével jár. A törvény alapján a hulla-

dék kezeléséért és tárolásáért felelős RHK Kft. kötele-

zettsége, hogy tevékenységéről tájékoztassa a lakossá-

got, ám ezt ellenőrzési és információs célú önkormány-

zati társulások – így például az NYMTIT – segítségével 

is megteheti. Az eltelt két évtized alatt az RHK Kft. és a 

nyugat-mecseki kilenc önkormányzat alkotta Társulás 

között szoros kapcsolat alakult ki, az információk folya-

matos átadása révén hiteles és naprakész tájékoztatás 

folyik a térségben, és a Társulás segítségével kiépült a 

bizalom az érintett tagtelepülésekkel, illetve a lakosság-

gal is.  

Miután az NYMTIT aláírta az NFM-mel a támogatási 

szerződést, a tagtelepülések önkormányzatai is megkö-

tötték alszerződésüket a Társulással. Így az idei évben is 

biztosítottá vált, hogy az NYMTIT környezetében élő 

emberek idén is hiteles és naprakész tájékoztatást kapja-

nak a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett 

fűtőelemek végleges tárolójával kapcsolatos kutatások-

ról. Mindeközben a tagtelepülések a támogatási szerző-

dés értelmében megvalósítják kitűzött településfejleszté-

si céljaikat is. 

Idén sem marad támogatás nélkül az NYMTIT 

A tartalomból: 
 
 

A kutatások értékelése lesz a feladat                                 2. o.  

Tájékoztatunk, tehát vagyunk                                             3. o. 

Épül a világ első nagy aktivitású hulladéktárolója           4. o.                     

Radioaktívhulladék-kezelés biztonságosan                     5. o. 

Tájékoztatás az NYMTIT települések iskoláiban              6. o. 

Új év - új munkaterv                                                             7. o. 

Háttérsugárzás mérő készüléket kapott az NYMTIT      8. o. 

Társulási ülés Bodán az NYMTIT településeinek, az RHK Kft. képviselőivel 
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- Társaságunk egy jól átgondolt és a 

biztonságot elsődleges szempont-

ként kezelő programterv szerint ha-

lad évről évre a radioaktívhulladék-

kezelésben. Ez teremti meg a biztos 

hátteret a hazai nukleáris ipar szá-

mára – összegezte a cég tevékenysé-

gét a Tájképnek Dr. Kereki Ferenc, 

az RHK Kft. ügyvezető igazgatója. 

Bár ez a beszélgetés még januárban 

készült, és idei első lapszámunk 

eléggé későn jelenik meg, fontosnak 

tartottuk közreadni. 

-  A Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Kft. telephelyeinek működését, léte-

sítményfejlesztési és tároló-bővítési 

programjait a hazai és nemzetközi 

szakértők is sikeresnek ítélik. Ho-

gyan jellemezné a Társaság 2016-os 

évét? 

-  Új kamramodullal bővült a paksi 

atomerőmű elhasznált fűtőelemei-

nek tárolására szolgáló Kiégett Ka-

zetták Átmeneti Tárolója - így a lé-

tesítményben hosszú távon is lesz 

elegendő hely a kiégett üzemanyag 

számára. Ugyanis több mint 2000 

további kazetta betárolására nyílik 

majd lehetőség. Az elmúlt évben 

360 darab elhasznált fűtőelemet he-

lyeztünk el itt, biztonságos körülmé-

nyek között. Mindemellett jelentős 

fejlesztéseket hajtottunk végre a tá-

roló irányítástechnikai rendszerén. 

Bátaapátiban, az atomerőmű kis és 

közepes aktivitású hulladékainak 

végleges tárolójában,  2016 év végé-

ig közel négyezer-négyszáz darab, 

Paksról származó hulladékos hordót 

helyeztünk el a felszín alatt, vasbe-

ton konténerekben.  Tavaly folytat-

tuk a második föld alatti kamra ki-

építését, a bányászati kialakítást kö-

vető betonozási munkákkal. Az 

NRHT 2012-ben átadott első kamrá-

ja idén májusban betelik, tehát időre 

kész kell lennie az újabb felszín 

alatti tárolótérnek. Püspökszilágyi 

telephelyünkön, az RHFT-ben, az 

intézményi eredetű radioaktív hulla-

dékok kezelése, tárolása, illetve a 

korszerűsítési munkák, ugyancsak 

terv szerint zajlanak. 

-  Mit tudhatunk a Társaság elmúlt 

évi, térségünket illető tevékenységé-

ről? 

- Az RHK Kft. nagy aktivitású hul-

ladékok végleges elhelyezését célzó 

nyugat-mecseki programjában újabb 

fontos részfeladatot zártunk le ta-

valy. A múlt nyáron befejeződött 

egy kutatóároknak a kialakítása, 

majd a vizsgálatok és mintavételek 

után a visszatemetése. Ennek segít-

ségével a geológusok hasznos infor-

mációkat kaptak arról, hogy a tér-

ségben az elmúlt évezredekben vol-

tak-e felszín alatti mozgások. A ta-

valyi év során begyűjtött adatok 

elemzése jelenleg is zajlik. Ennek a 

vizsgálatnak nagy jelentősége van, 

mivel a kőzet stabilitása ugyanolyan 

fontos egy radioaktív hulladékoknak 

építendő mélygeológiai tároló létesí-

téséhez, mint a vízzáró tulajdonság. 

Az egész kutatási projekt arra irá-

nyul, hogy a szakemberek több évti-

zeden át tartó vizsgálatok segítségé-

vel és a kutatási terület folyamatos 

leszűkítésével megtalálják azt a he-

lyet, amely minden kétséget kizáró-

an befogadhat egy mélységi geoló-

giai tárolót. Egyelőre a bodai agyag-

kő megfelel a várakozásoknak, és 

ígéretesnek látszik a paksi atomerő-

mű kiégett fűtőelemeinek, illetve az 

erőmű lebontása során keletkező 

nagy aktivitású hulladéknak építen-

dő végleges tárolóhoz. 

-  Az Önök tevékenységét árgus sze-

mekkel figyelik itthon és külföldön 

egyaránt.  

- Kicsit túlzó a megfogalmazás, de 

tény, hogy létesítményeink működé-

sét a lakossági ellenőrző csoportok-

tól kezdve, az Országos Atomener-

gia Hivatalon keresztül, a Nemzet-

közi Atomenergia Ügynökségig szá-

mos szervezet felügyeli. Büszkén 

mondhatom, hogy a visszajelzések 

pozitívak. Talán nem hangzik di-

csekvésnek, de sokszor mondják 

külföldi vendégeink, hogy a létesít-

ményeink műszaki színvonala, biz-

tonsága, illetve hulladékkezelő tevé-

kenységünk példaértékű lehet az ő, 

hasonló feladattal megbízott szerve-

zeteiknek is. Az átláthatóság jegyé-

ben fenntartunk Pakson és Bátaapá-

tiban is egy látogatóközpontot, ahol 

bemutatjuk, mit, hogyan csinálunk. 

Bátaapátiban 2005-ös megnyitása 

óta több mint kilencvenezer szakmai 

és laikus vendég fordult meg. 

-  Milyen tájékoztató eseményeket 

emelne ki az elmúlt évből? 

-  Az RHK Kft. számára, tevékeny-

ségéből adódóan, igen fontosak a 

lakossági kapcsolatok.  

Éppen ezért szakembereink 2016-

ban is számos ismeretterjesztő prog-

ramot szerveztek az érintett térsé-

gekben, együttműködésben az érin-

tett településeket tömörítő társulá-

sokkal. A nyugat- mecseki régióban 

a legjelentősebb számunkra is a Tá-

joló Nap volt, de ugyanígy nagy 

izgalommal készültek a kollégák a 

Niels Bohr általános iskolai vetélke-

désre, és a pécsi Leőwey Gimnázi-

umban megtartott rendhagyó fizika 

órára is. Fontosnak tartom a 

bátaapáti térség nagyrendezvényét, a 

TETT-re Kész Napot, illetve a 

KKÁT és az RHFT vonzáskörzeté-

ben lezajlott középiskolai tájékozta-

tó napunkat éppúgy, mint a másik 

Jelenleg is folyik a munka a Nyugat-Mecsekben 
Beszélgetés Dr. Kereki Ferenccel, az RHK Kft. ügyvezető igazgatójával 

A koncepcióterv szerint a kazettákat  a végleges 

elhelyezés előtt réztokba helyezik 

Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető 
igazgatója 
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Immár nagykorú éveit tapossa a 

Nyugat-Mecseki Társadalmi In-

formációs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati 

Társulás (NYMTIT), amely idén is 

készül kötelezettségeinek maradék-

talan teljesítésére. 

Kovács Győző, Boda polgármestere, 

a tavaly 20 éves NYMTIT elnöke, 

az előkészületek kapcsán emlékezte-

tett arra: a társulás 1996-tól kíséri 

figyelemmel a nagy aktivitású 

radioaktívhulladék-tárolóval kap-

csolatos kutatásokat,  és erről rend-

szeresen tájékoztatja a környék la-

kóit. Az 1996-ban alakult önkor-

mányzati szerveződés  - amely hat 

településsel kezdte meg működését, 

majd 2003-ban, a kutatási terület 

növekedése miatt három új taggal 

bővült - nem csak az információcse-

rét, hanem a települések érdekeinek 

képviseletét is szem előtt tartja. A 

szervezet központja Bodán van. 

A társulás annak idején azt a célt 

tűzte maga elé, hogy a Paksi Atom-

erőmű és a radioaktívhulladék-

kezeléssel foglalkozó társaság kuta-

tási tevékenységével összefüggő 

munkálatokról objektív tájékoztatást 

nyújtson, ehhez megfelelő eszközö-

ket biztosítson, erősítse a civil társa-

dalmi kontrolt, valamint közremű-

ködjön a területfejlesztésben.  

-  Ezek a célok ma is fontosak, mi-

ként az emberek biztonsága, egész-

sége, környezete, ennek érdekében 

végezzük tevékenységünket. Az 

érintett településeken élők folyama-

tos tájékoztatást kaptak eddig is a 

kéthavonta megjelenő Tájkép című 

információs kiadványunkon és a 

video hírlevélen keresztül, a helyi 

kábeltelevíziós csatornákon, a tele-

pülési újságok hasábjain, egyéb ki-

adványokban, prospektusokban, 

illetve a Társulás honlapján 

(www.nymtit.hu). Ezek a fórumok 

továbbra is rendelkezésre állnak – 

hangsúlyozta Kovács Győző. 

Hogy a tájékoztató munka mennyire 

hatékony, a kétévente végzett köz-

vélemény-kutatás mutatja meg. Az 

RHK Kft.-vel közösen megszerve-

zett felmérést független cégek vég-

zik, az eredményeket pedig nyilvá-

nosan is megjelenteti a társulás. 

Mint az elnök elmondta, évek óta 

működik a Bodai Információs Park, 

ahol magyar és angol nyelvű tablók 

mutatják be a 260 millió éves Bodai 

Aleurolit Formációt. Ezt a kivételes 

tulajdonságokkal rendelkező agyag-

követ vizsgálják az RHK Kft. szak-

emberei. A tájékoztatást szolgálja az 

is, hogy minden tagtelepülésen in-

formációs pontok működnek, illetve 

különböző programok keretein belül 

(pl.: road-show) juthatnak in-

formációhoz mind az idősebb, mind 

a fiatalabb generáció tagjai.  

A Társulás idei első ülésén elfogad-

ta az idei programtervet. Ebben az 

elnök elmondása szerint az eddigi 

tájékoztató tevékenység mellett ki-

emelt szerepet kapnak a tagtelepülé-

sek rendezvényei - ezekre a megál-

lapodás alapján rendszeresen elláto-

gatnak majd a társulási közösségben 

érintett más falvak képviselői is. 

Ugyancsak kiemelt figyelmet kap-

nak a civil szervezetek – klubok, 

baráti körök – rendezvényei, meg-

mozdulásai is. 

Kovács Győző azt is kifejtette, hogy 

a tavalyi év tapasztalata alapján a 

társulás még inkább növekvő súlyt 

fektet a fiatal generáció tájékoztatá-

sára, a programokba való bevonásá-

ra. Ezt a célt már nemcsak a hagyo-

mányos Niels Bohr fizika-kémia 

tanulmányi verseny megrendezése 

szolgálja, hanem a társulás és a Ra-

dioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 

képviselőinek iskolai tájékoztató 

programjai is. 

A településfejlesztés is fontos része 

a NYMTIT tevékenységének, hiszen 

a Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alapból a törvény alapján erre is 

kaphatnak támogatást a társuláshoz 

tartozó önkormányzatok. Az erre 

szánt pénzösszegekből általában a 

helyi intézmények, közösségi épüle-

tek, önkormányzati úthálózat fenn-

tartását, felújítását, bővítését fede-

zik, ez várhatóan idén sem változik. 

A társulás elnöke arról is beszélt, 

hogy a helyi tájékoztatás és lakossá-

gi kapcsolatok mellett a radioaktív 

hulladékok tárolásában érintett más 

hazai és külföldi településekre is 

odafigyelnek. A máshol – itthon 

vagy külföldön – szerzett tapasztala-

tokat ugyanis sikerrel hasznosíthat-

ják, beépíthetik programjaikba az 

NYMTIT társulás települései is. 

Tájékoztatunk, tehát vagyunk 
Az NYMTIT elnöke a 2017-es feladatokról 

általános iskolai programot, a Szi-

lárd Leó vetélkedőt.  A rendszeresen 

megszervezett közvélemény-kutatá-

sok eredményei iránymutatóak az 

RHK Kft. tevékenységének társadal-

mi megítélésében, hiszen megmutat-

ják a rendszeres tájékoztató munka 

hatékonyságát és a tárolók biztonsá-

gos működésének elfogadottságát. 

-  Mi várható itt a következő hóna-

pokban?   

– Ebben az esztendőben fő felada-

tunk az eddigi fúrások és a beszélge-

tés elején említett felszíni árok mé-

réseinek, adatainak kiértékelése lesz, 

illetve az, hogy az eddigi munka 

összefoglalásaként egy zárójelentést 

készítünk. Ezen kívül további fúrá-

sok előkészítésén is dolgozunk. 

Március végén a 2014 évben 

megkezdett kutatási tevékenységét 

fúrás létesítésével folytatta tovább a 

Társaság. 

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke 

http://www.nymtit.hu/
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Mint korábban hírt adtunk róla, a 

finn szakhatóságok jóváhagyásá-

val az elmúlt év végén az északi 

országban a világon elsőként 

kezdhettek hozzá egy végleges 

nagy aktivitású radioaktív-

hulladék-tároló építéséhez. 

Visszatérő téma, hogy a nagy aktivi-

tású radioaktív hulladék és a kiégett 

fűtőelemek végleges elhelyezése 

egyelőre még világszerte megoldat-

lan kérdés, ez a nukleáris ipar legna-

gyobb kihívása. Ezért az RHK Kft. 

is folyamatosan figyelemmel kíséri 

a nemzetközi kutatások, munkafo-

lyamatok alakulását. A finnek ered-

ményeire különösen figyel minden-

ki, hiszen ők járnak legközelebb a 

kérdés megoldásához (elképzeléseik 

nagyban hasonlítanak a hazai ter-

vekhez). 

 Azt is sokszor hangsúlyoztuk, hogy 

a szakemberek világszerte egyetérte-

nek abban: csak egy megfelelő szi-

lárdságú, vízzáró kőzetben, megfele-

lő mélységben épített végleges táro-

lóban lehet a fent említett hulladék-

típust és elhasznált üzemanyag-

kazettákat biztonságosan elhelyezni. 

A lehetséges befogadó kőzet illetve 

a legalkalmasabb terület kijelölése 

sokévnyi kutatómunkával jár. A fin-

nek 1983-ban kezdték az ilyen irá-

nyú vizsgálatokat, és 2015 novem-

berében kapták meg a létesítési en-

gedélyt a tároló megépítésére 

Eurajokiban. Azonban a finn törvé-

nyek értelmében a munka megkez-

déséhez a szabályozó hatóság enge-

délye is szükséges. A STUK (a finn 

nukleáris és sugárbiztonsági ható-

ság) egy év alatt tanulmányozta át a 

létesítési tervdokumentáció több 

ezer oldalas anyagát, ezt követően 

adta hozzájárulását ahhoz, hogy a 

POSIVA (a radioaktívhulladék-

kezelésért felelős társaság) meg-

kezdje az építési munkálatokat. Eh-

hez többek között alaposan ellenő-

rizték a cég rendelkezik-e megfelelő 

számú és képzettségű szakembergár-

dával, minőségbiztosítási és tervezé-

si tevékenysége, biztonsági kultúrája 

megfelel-e az elvárásoknak, biztosít-

va lesz-e az építés megfelelő moni-

torozása, a létesítmény fizikai védel-

me, sugárbiztonsága.  

Az építkezés 2016 decemberében 

kezdődött meg, és a tervek szerint az 

első szállítmány 2023-ban érkezik 

majd. Vagyis hat év múlva kész le-

het az első létesítmény a világon, 

amely kiégett fűtőelemek és nagy 

aktivitású radioaktív hulladék végle-

ges tárolására alkalmas.  

Épül a világ első nagy aktivitású hulladéktárolója 

A társadalmi ellenőrök a testületeket is látogatnák 
A lakossági tájékoztató munka egyik 

fontos eleme, hogy a társulás lakos-

sági ellenőrei személyesen informá-

lódnak és informálnak az RHK Kft. 

térségben zajló tevékenységéről. Az 

NYMTIT Ellenőrző Bizottsága, 

amely a települések képviselőiből 

alakult, 2016. második félévében is 

végzett ellenőrzéseket a kutatási 

területen, és beszámolt tapasztalatai-

ról a lakosoknak. Az Ellenőrző Bi-

zottság felelős működése igen fon-

tos, mert a települési közösségek, a 

térségben élők rajtuk keresztül is 

megismerhetik a kutatásokkal kap-

csolatos fejleményeket. 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai rend-

szeresen látogatják a kutatási terüle-

teket, így biztosítva a munkálatok 

felett a civil kontrollt, és azt, hogy a 

térség településeinek polgárai első 

kézből kapjanak tájékoztatást az 

elvégzett feladatokról, a szükséges 

fejlesztésekről. 

Teendőkben és sikerekben bővelke-

dő időszakot tudhatunk magunk mö-

gött – említette Papp Gizella, az El-

lenőrző Bizottság elnöke, a Bodai 

önkormányzat jogi osztályvezetője. 

A kilenc település – Bakonya, Boda, 

Bükkösd, Cserdi, Cserkút, Helesfa, 

Hetvehely, Kővágószőlős, 

Kővágótöttös – alkotta szervezet 

igyekszik hozzájárulni a társulás 

tevékenységéhez, aminek keretein 

belül a lakosság több mint húsz éve 

kap rendszeres tájékoztatást a törté-

nésekről, a kutatásokról, mind a tár-

sulás honlapján, újságján, videó-

hírlevelén, eseményein keresztül, 

mind pedig közvetlenül a szakembe-

rektől. 

-  Fontosnak tartjuk, hogy a helyszí-

nen tájékozódhatunk a munkálatok-

ról, és első kézből kapunk informá-

ciót számos aktuális kérdésről – fog-

lalta össze tapasztalataikat az Elle-

nőrző Bizottság elnöke, Papp Gizel-

la. 

Az Ellenőrző Bizottság 2017-re vo-

natkozó munkatervében szerepel, 

hogy tagjai felkeresik az NYMTIT 

kilenc önkormányzatát, és a képvi-

selőtestületi-üléseken, illetve köz-

meghallgatáson is beszámolnak elle-

nőrzéseik tapasztalatairól.  

Kelenfiné Barics Rita és Varga Géza Ellenőrző 
Bizottsági tagok az ülésen 
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Radioaktívhulladék-kezelés biztonságosan 

Mint arról több ízben szó volt, ta-

valy nyáron sikeresen lezárult a nyu-

gat-mecseki földtani kutatások egy 

szakasza, amit azért folytat a Radio-

aktív Hulladékokat Kezelő Kft., 

hogy a bodai agyagkőben megtalálja 

a legalkalmasabb területet egy föld 

alatti tárolóhoz, a kiégett fűtőelemek 

és a nagy aktivitású radioaktív hulla-

dék biztonságos elhelyezésére. Már 

a legutóbbi vizsgálatok előzetes ér-

tékelésekor igazolódott, hogy a kő-

zet nem csak kiváló vízzáró tulaj-

donságokkal rendelkezik, de igen 

stabil is. Az idei év feladata, hogy az 

eddigi kutatásokat a szakemberek 

részletesen értékeljék, és zárójelen-

tést készítsenek. Persze az RHK Kft.

-nek a meglévő radioaktívhulladék-

tárolóiban is akadnak bőven felada-

tai. Ezeket vesszük sorra ebben a 

cikkben. 

 A Társaság nemzetközi hírű telep-

helye, a bátaapáti Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 

az atomerőmű kis és közepes aktivi-

tású radioaktív hulladékának végle-

ges elhelyezésére szolgál. Az idei 

feladatokról Bertalan Csaba, az 

NRHT fióktelep-vezetője beszélt. 

-  Idén az első kamra feltöltését, 

majd lezárását, illetve a második 

kamra teljes kiépítését kell elvégez-

nünk. Május közepéig 50 

monolitblokkot szállítunk még le a 

föld alatti tárolóba, ami így 537 kon-

ténerrel tele lesz. A második felszín 

alatti tárolótér már egy másfajta hul-

ladékcsomag fogadására készül - ezt 

a munkát júliusra szeretnénk befe-

jezni. Az új tárolási elképzelések 

szerint megnő a kamrák helykihasz-

náltsága, gazdaságosabb lesz a táro-

lás. Mostantól nem a konténerek 

készülnek vasbetonból, hanem a 

kamra falazata. Az egész hulladék-

kezelés és tárolás más lesz, a meg-

szokott magas szintű biztonság fenn-

tartásával. Ehhez meg kell szerez-

nünk az üzemeltetési engedélyt, új 

eszközök (például új szállítókonté-

ner) beszerzése, illetve a daru, a föld 

alatti szállító jármű átalakítása is 

szükséges. Közben a második kamra 

betonmedencéjének kiépítését is 

befejezzük, és persze a tároló műkö-

dése is folyamatos lesz.  

Hák Viktor, az intézményi eredetű 

hulladékokat kezelő és tároló 

püspökszilágyi létesítmény, az 

RHFT vezetője, arról számolt be 

lapunknak, hogy a tavaly befejező-

dött rekonstrukciós munkák nyomán 

idén elindul a tavaly beszállított hul-

ladék kezelése is.  

  - Az üzemi épület légtechnikai 

rendszerének teljes felújítását most 

tavasszal fejezzük be, és az elörege-

dett villamos rendszer rekonstrukci-

óját is folytatnunk kell. Beszerez-

tünk egy új, nagyobb teherbírású 

targoncát, tartalék sugárzásmérő 

műszereket, illetve egy környezeti 

sugárzásmérő állomást is. Megújult 

a telephely telefonhálózata, és új 

készülékekkel bővült a belső rádió-

rendszer is.  Mindezeket a fejleszté-

seket a hamarosan induló biztonság-

növelő program előkészítésére vé-

geztük. Bár a rekonstrukciós mun-

kák alatt a hulladékkezelési tevé-

kenység szünetelt, a radioaktív hul-

ladékok beszállítása, átmeneti táro-

lása folyamatos volt. 2017 áprilisá-

tól, a légtechnikai rekonstrukció be-

fejezését követően, újraindul a hul-

ladékkezelés, a felügyelő hatósággal 

egyeztetett ütemterv alapján. 

A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolójának vezetője, Tóth Róbert 

hangsúlyozta, hogy idén is a kiégett 

fűtőelemek problémamentes betáro-

lása, és a már ott lévő több mint 

8700 kazetta biztonsága a legfonto-

sabb.   

- 2017-ben 300 darab elhasznált 

üzemanyag-kazetta átszállítását és 

elhelyezését tervezzük. A biztonsá-

gos üzemelés szempontjából kiemelt 

szerepe van a gépész-, villamos- és 

irányítástechnikai, illetve mérési 

rendszerek, rendszerelemek karban-

tartási munkálatainak. A biztonság 

szempontjából ugyancsak fontos, 

hogy az emelő berendezések rend-

szeres vizsgálatát, karbantartását és 

a teherpróbát idén is több ízben el-

végezzük, miként a tárolócsövek 

korróziós vizsgálatát is. Munkánkat 

a hazai és külföldi szakhatóságok 

idén is többször ellenőrzik majd.  

A szállítókonténer 3 réztokban 36 kazettát tartalmazna 

A réztokokat bentonit foglalat védi a víztől 

A felszín alatti tárolókamrák tervezett kialakítása 
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Legalább három évig biztos a munka 
Sikeres a szociális szövetkezet Hetvehelyen 

Január elsején kezdte meg működését a Hetvehelyi Építő 

és Szolgáltató Szociális Szövetkezet, amely már nyere-

séget is termelt. 

-  Létrehoztunk egy önkormányzati tagsággal rendelkező 

szociális szövetkezetet, hét alapító taggal – számolt be a 

kezdeményezésről Wágner Antal, a település polgármes-

tere. Célunk, hogy a közfoglalkoztatásból a nyílt munka-

erő piacra jutást elősegítsük, és biztos megélhetést kínál-

junk a benne résztvevők számára. Feltérképeztük a helyi 

sajátosságokat, és ennek figyelembevételével építettük 

fel a projektet.  

A Hetvehelyi Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 

nyolc főt foglalkoztat. Hárman az építőiparban tevé-

kenykednek, öt fő pedig erdészeti, erdőápolási munkákat 

végez. A foglalkoztatás piaci alapon működik, vagyis a 

nagyobb teljesítmény- magasabb bér elven. Wágner An-

tal kiemelte, hogy a projektet Kelenfiné Barics Rita hi-

vatalvezetővel együtt készítették elő, és a döntéshozók 

60 millió forint támogatásban részesítették. A pályázatá-

ban az önkormányzat kötelezettséget vállalt a fenti lét-

szám 36 hónapos foglalkoztatására, valamint 18 hónapos 

továbbfoglalkoztatására. A nyolc munkavállaló január 

elsején kezdett dolgozni, és már termeltek bevételt. A 

szövetkezet megvásárolt egy ingatlant, kialakította a 

telephelyét, traktort és egyéb, gépeket vásárolt. Jelenleg 

egy terepjáró autó vásárlása van folyamatban. A szövet-

kezet további célja, hogy minél nagyobb számban fog-

lalkoztassa azokat, akik tudnak és akarnak piaci alapon 

dolgozni.  

Tájékoztatás az NYMTIT települések iskoláiban 
Minden korosztályhoz a saját nyelvén kell szólni – ezt 

szem előtt tartva állította össze a Nyugat-Mecseki Társa-

dalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési 

Önkormányzati Társulás új tájékoztató anyagát, amit az 

általános iskolásoknak szán. A szóbeli előadást vetített 

ábrák, illetve animációs kisfilm színesíti. A térség diák-

jainak Kovács Győző, az NYMTIT elnöke tartja a tájé-

koztató előadásokat. 

A társulás vezetője elsőként a Víz Világnapja márci-

us  22-i rendezvényéhez kapcsolódóan látogatta meg az 

intézményeket, a következő előadás-sorozat pedig az 

április 22-i Föld Napján zajlik majd. 

-  Habár még évtizedek választanak el minket attól, hogy 

a kedvező kutatási eredmények és a helyi lakosság támo-

gatása esetén elindulhasson egy tároló építése, már most 

fontos a rendszeres tájékoztató munka, és az itt élő em-

berek érdekeinek képviselete – hangsúlyozta Kovács 

Győző, Boda polgármestere, a társulás elnöke. Elmondta 

azt is: elengedhetetlen, hogy az információk mindenki 

számára elérhetőek legyenek. 

-  Társulásunk rövid, illetve hosszú távú működési stra-

tégiájában első helyen szerepel a folyamatos párbeszédre 

épülő tájékoztatás – emelte ki az elnök. Polgármester-

társaimmal azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a telepü-

lések ne veszítsék szem elől az utat, amely az ott lakók 

életminőségének javításához vezet. A célok megvalósí-

tását a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból érkező 

forrás teszi lehetővé, ezt pedig – a feladatainkhoz hason-

lóan – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött 

támogatási szerződés rögzíti.  

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke Kővágószőlősön és Hetvehelyen az iskolások gyűrűjében 

A Szociális Szövetkezet dolgozói megkezdték a termelést A Szociális Szövetkezet telephelye 
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Megtartotta idei első ülését a Nyugat-Mecseki Társadal-

mi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Ön-

kormányzati Társulás. A Bodán tartott rendkívüli ülésen 

Kovács Győző elnök beszámolt az elmúlt időszak esemé-

nyeiről, az elvégzett feladatokról. Ezt követően a társu-

lás településeinek képviselői elfogadták az idei költség-

vetést, illetőleg az erre az évre szóló támogatási szerző-

dést, valamint kommunikációs tervet.  

A társulás 1996-tól kíséri figyelemmel a nagy aktivitású 

radioaktívhulladék-lerakóval kapcsolatos kutatásokat, és 

segíti a környék lakóinak tájékoztatását. A közösség hat 

településsel kezdte meg működését, majd a Bakonya, 

Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös 

alkotta önkormányzati szervezet 2003-ban - a kutatási 

terület növekedése miatt - három új taggal, Cserdi, He-

lesfa, Bükkösd, településekkel bővült. A társulás köz-

pontja Bodán van. Megalakulásakor azt a célt tűzte maga 

elé, hogy a Paksi Atomerőmű és a Radioaktív Hulladé-

kokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kutatási tevé-

kenységével összefüggő munkálatokról objektív tájékoz-

tatást nyújtson. 

Új év - új munkaterv 

Műhelytitkok 

MÉDIA TRÉNING - Tapasztalatcsere és kölcsönös segítségnyújtás 

Azért írjuk, hogy minél többen ol-

vassák, és ehhez fontos a pontos 

fogalmazás – ez lehet az egyik tanul-

sága annak a műhelytalálkozónak, 

amit az RHK Kft. munkatársai szer-

veztek  március 21-ére a társasággal 

kapcsolatban álló települési társulá-

sok újságíróinak, szerkesztőinek. 

Paks-Boda  -  Jó barátként üdvözöl-

ték egymást az RHK Kft.-vel kap-

csolatban álló négy társulás tájékoz-

tatásért felelős szakemberei a Pak-

son rendezett programon, amelynek 

legfőbb célja a tapasztalatcsere és a 

kölcsönös segítségnyújtás volt. Az 

újságírás és a lapkészítés finomsága-

iról szóló eszmecsere megteremtette 

a lehetőséget egy olyan 

„műhelybeszélgetésre” is, amely 

során a résztvevőknek alkalmuk 

nyílt saját szemszögükből megvilá-

gítani a náluk alkalmazott kommu-

nikációs stratégiát, miközben közö-

sen próbáltak megoldást keresni a 

fölvetett problémákra. 

A szakmai kérdésekről az RHK Kft. 

tanácsadó cégének két munkatársa 

beszélt, rávilágítva: jóllehet formai-

lag és tartalmilag különböznek egy-

mástól a térségi újságok, abban 

megegyeznek, hogy mindegyik 

hangsúlyos szerepet játszik a saját 

társulásának tájékoztatási tevékeny-

ségében. Épp ezért fontos, hogy az 

információk minél közérthetőbben, 

minél olvasmányosabban jelenjenek 

meg a lapokban. A szakemberek 

külön kitértek arra, hogy az RHK 

Kft. tevékenységéről, a hazai nukle-

áris ipar működéséről szóló infor-

mációk mellett az adott térség hírei, 

eseményei is minél hangsúlyosab-

ban kapjanak helyet a kiadványok-

ban. Hiszen a hulladékkezelő társa-

ság e téren is a lakosság minél széle-

sebb körű, naprakész, hiteles tájé-

koztatását tartja szem előtt.  
A tapasztalatcsere résztvevői Pakson, az RHK Kft. irodájában  

Kovács Győző, az NYMTIT elnöke beszélt az elvégzett feladatokról 
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 TÁRSULÁSI LAP  

Kiadja az NYMTIT, 7672 Boda, Petőfi Sándor u. 28.  
Felelős kiadó: az NYMTIT 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság:  
Kaszás Endre, Rónai Tibor, Perjés Krisztina  

Nyomás: DUPLEX-ROTA Pécs, Északmegyer dülő 4.  

Sievert értéket mér a precíziós műszer 

Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. 

kommunikációs igazgatója dr. Ko-

vács Antal a hiteles tájékoztatás-

hoz szükséges eszközt juttatott a 

Nyugat-Mecseki Társadalmi In-

formációs Ellenőrzési és Telepü-

lésfejlesztési Önkormányzati Tár-

sulásnak. 

 

A támogatásként átadott készüléket 

március 22-én Dohoczki Csabától a 

PA Zrt. Tájékoztató és Látogatóköz-

pontjában vehette át Kovács Győző 

az NYMTIT elnöke. Ez a műszer a 

háttérsugárzás pontos mérésére szol-

gál. Segítség a hiteles tájékoztatás-

ban a Társulás tagtelepüléseinek 

lakossága, apraja-nagyja részére.  

A sievert (jele: Sv, kiejtve: szívert) 

az ekvivalens sugárzási dózis vagy 

másképpen dózisegyenérték SI szár-

maztatott egysége, amely az ionizáló 

sugárzás mennyiségét annak biológi-

ai hatása alapján értékeli. A fizikai 

aspektusokat a grayben mért elnyelt 

sugárdózis jellemzi. A mértékegység 

a nevét Rolf Sievert svéd orvosi fizi-

kusról kapta, aki a sugárzási dózis 

mérésével kapcsolatos munkáiról és 

a sugárzás biológiai hatásainak kuta-

tásáról ismert. 
Forrás: Wikipédia 

Dohoczki Csabától veszi át Kovács Győző a mérőeszközt 

Az eszközt már a helyszínen kipróbálták 

Hiteles mérés - Ellenőrző Bizottság mért a Főtéren  
Kővágószőlősőn, március 27-én 

tartott tájékoztatót Kovács Győző az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től 

kapott eszköz használatáról.  

A polgármesteri hivatalban Sándor 

Tibor, az NYMTIT elnökhelyettese, 

Kővágószőlős polgármestere és az 

Ellenőrző Bizottság tagjai is 

érdeklődve hallgatták végig az is-

mertetőt.  

Elsajátították a legfőbb funkciókat, 

mint például a mérés indításának 

módját.  

A kijelzőn megjelenő adatok jelen-

tését szintén bemutatta az elnök.  A 

teremben a bekapcsolt számítógépek 

és mobiltelefonok környezetében a 

műszer 170 nanosievert/óra értéket 

mért. 

Kovács Győző minden résztvevőnek 

átadta a szerkezet dokumentációját, 

mely részletesen tartalmazza a hasz-

nálatát és karbantartását. 

Az Ellenőrző Bizottsági tagok - Dr. 

Jocskov Annamária, Papp Gizella és 

Varga Géza - elvégezték az első 

szabadtéri mérést a település főte-

rén. A mért érték 210 nanosievert/

óra. Ezek az érték normál értéknek 

számítanak. Az Ellenőrző Bizottság tagjai mérnek a műszerrel 


