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Süli János tárca nélküli miniszter
ként irányítja a Paks II. projektet

Biztonságot – gazdaságosabban

Az új paksi atomerőművi blokkok létesítése kapcsán márciusban lezárult 
az utolsó uniós eljárás is, a projekttársaság megszerezte a telephelyenge-
délyt, áprilisban jogerőre emelkedett a környezetvédelmi engedély, 
májusban pedig letette esküjét a Paks II. beruházásért felelős miniszter.

Közel 5 évvel az első vasbetonkonténer elhelyezése után, májusban megtelt a  
Nemzeti radioaktívhulladék-tároló első föld alatti kamrája, miközben a má-
sodik kamra kialakításának munkái is hamarosan véget érnek. folyt. 6. old.

folyt. 2. old.

Süli János 2017. április 26-án vette át Áder János köztársasági elnöktől miniszteri megbízólevelét

A vasbetonkonténerekbe 9 hordó kerül
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Orbán Viktor miniszterelnök április 
10-én jelentette be az Országgyűlés 
előtt, hogy tárca nélküli minisztert 
nevez ki a Paks II. beruházás irányí-
tására, illetve az azzal kapcsolatos tér-
ségfejlesztési feladatok koordinálására. 
Utóbbi kapcsán Lázár János Minisz-
terelnökséget vezető miniszter a Paksi  
Társadalmi Tanács április 13-i ülésén 
közölte, hogy a kormány 1,5 milliárd 
forintos keretet biztosít 2017-ben a 
telephely közelében lévő térség fejlesz-
tésére.
A miniszteri posztra a miniszterelnök  
Süli Jánost, Paks város polgármeste  r ét,  
a Paksi Atomerőmű korábbi ve zér-
igazgatóját kérte fel, akit az Ország-
gyűlés Gazdasági Bizottsága, illetve 
a Fenntartható Fejlődés Bizottsága is 
támogatott meghallgatását követően. 

Süli János április 26-án vette át meg-
bízólevelét Áder János köztársasági 
elnöktől a Sándor-palotában, minisz-
teri esküjét pedig május 2-án tette le 
az Országgyűlés előtt. 
Süli János villamosmérnök végzett-
séggel rendelkező szakember, aki 31  
éven keresztül dolgozott a Paksi Atom-
erőműben. A több mint 3 évtized  
alatt számos pozíciót töltött be a tár-
saságnál, 2009 és 2010 között ve-
zér igazgatóként irányítva az atom-
erőművet. 2014-ben a paksi választók 
78%-ának támogatásával a város pol-
gármestere lett. Miniszteri kinevezését 
követően Pakson időközi polgármes-
ter-választásra kerül sor, várhatóan 
2017 őszén. A polgármesteri felada-
tokat a választásig Szabó Péter, alpol-
gármester látja el.

Az Európai Unió zöld utat adott a 
Paks II. projekt számára
Magyarország és az Európai Unió 
közötti egyeztetés a Paks II. projekt 
kapcsán 2013 óta folyamatos. Az 
uniós szabályoknak megfelelve hazánk 
már 2013-ban tájékoztatta az Európai 
Bizottságot (EB) arról, hogy két új 
atomerőművi blokk létesítésére vonat-
kozó megállapodást kíván aláírni 
Orosz országgal, amelyre azt követően 
került sor, hogy az EB közölte, nem 
emel kifogást ez ellen. Szintén fon-
tos EU-s mérföldkő volt, amikor az 
üzemanyag-ellátási szerződést az unió 
Euratom Ellátási Ügynöksége har-
madik félként 2015 áprilisában aláír-
ta. Az EB továbbá 2015 szeptemberé-
ben kijelentette, hogy a Paks II. pro-
jekt teljesíti az Euratom Szerződés biz-
tonsági, műszaki, környezetvédelmi és 
energiapolitikai célkitűzéseit.
Az EB környezetvédelmi főigazgató-
sága 2016 májusában lezárta a Paks 
II. projekttörvényre vonatkozó vizs -
gálatát. Az atomerőmű technoló-
giája kiválasztásának folyamatára 
vonatkozó vizsgálatot 2016 novem-
berében fejezte be az EB. Az Eu-
rópai Bizottság utolsó vizsgálata 
2017 márciusában zárult le, amely  
során az EB megállapította, hogy a 
projekt állami támogatást tartalmaz, 
ami ugyanakkor megfelel az uniós 
szabályoknak, nem okoz indokolat-
lan torzulást a hazai energiapiacon 
és arányos a célokkal. Magyar ország 
a villamos energia értékesítése, illetve 
a profit felhasználása kapcsán számos 
garanciát vállalt. A Paks II. projekt 
megvalósításának tehát nincs uniós 
akadálya.

Süli János tárca nélküli 
miniszterként irányítja a  
Paks II. projektet
Folytatás az  1. oldalról

A miniszteri eskütételre 2017. május 2-án került sor a Parlamentben
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Fontos engedélyeket kapott a projekt-
társaság
Az új blokkok létesítéséhez több ezer  
engedély megszerzésére van szükség. 
Ezek közül kiemelt jelentőséggel bír – 
többek között – a telephelyengedély,  
amelynek 2017. március 30-i meg-
szerzését mélyreható szakértői vizsgá-
latok alapozták meg. A projekttár-
saság azonosította a természeti és em-
beri tevékenységből eredő valamennyi  
körülményt, illetve jellemezte azok 
mértékét. Ezeket az eredményeket az új 
blokkok tervezéséhez és a létesítmény  
biztonságának igazolásához is felhasz-
nálják majd. Megállapítást nyert to-
vábbá, hogy a telephelyre jellemző 
körülmények és veszélyek a hatá-
lyos biztonsági követelményeknek 
megfelelően jól kezelhetőek a tervezés 
során, a paksi telephely alkalmas új 
atomerőművi blokkok létesítésére. 
Az ugyancsak nagy jelentőséggel bíró 
környezetvédelmi engedély 2017 ápri-
lisában emelkedett jogerőre. Az il-
letékes környezetvédelmi hatóság, 
a Baranya Megyei Kormányhivatal 
2016. szeptember 29-én a 2200 olda-
las Környezeti Hatástanulmányt ér-
tékelve, a hazai és nemzetközi lakossá-
gi konzultációs folyamat tapasztalatait 
is figyelembe véve adta ki az elsőfokú 
környezetvédelmi engedélyt, amely  
szerint a projekt teljesíti az Európai 
Unió és Magyarország környezetvédel-
mi és természetvédelmi előírásait. A 
Greenpeace Magyarország Egyesület,  
valamint az Energiaklub Szakpolitikai  
Intézet és Módszertani Központ Egye-
sület 2016 októberében fellebbezést 
nyújtott be a határozattal szemben. A 
másodfokú környezetvédelmi eljárás 
eredményeként az illetékes hatóság, 
a Pest Megyei Kormányhivatal 2017. 
április 18-án közzétette határozatát, 
amelyben részletes indoklás mellett 
jóváhagyta a Paks II. projekt elsőfokú 
környezetvédelmi engedélyét.

A közeli jövő feladatai
A kapcsolódó engedélyek megszer-
zését követően, már a kivitelezési 
munkák előtt megkezdődik a szük-
séges infrastruktúra – így többek közt 
raktárak, kiszolgáló műhelyek és utak 
– kialakítása. A közeljövő fő feladata-

it a műszaki tervek elkészítése, a léte-
sítésiengedély-kérelem összeállítása,  
vala mint az engedély megszerzése, 
majd ennek birtokában a konkrét ki-
vitelezési munkák megkezdése jelenti.

Az utolsó, Madocsához közeli mélyfúrás helyszíni munkái 2016. május végén fejeződtek be

Közmeghallgatás Pakson a környezetvédelmi engedélyezési folyamat részeként (2015. május 7.)
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Érdemi különbség és a legfontosabb a védelmi bizottság 
munkája szempontjából, hogy az új blokkok 3+ generációs 
blokkok lesznek, dupla falú hermetikus védőépülettel, egy 
nagyon robusztus vasbeton épületszerkezetben, aminek a 
benne lévő aktív és passzív biztonsági rendszerekkel együtt 
az a feladata, hogy garantálja: nagy mennyiségű radioaktív 
anyag ne tudjon kijutni a környezetbe még komplex üzemza-
var esetén sem – mondta dr. Aszódi Attila a Tolna Megyei 
Védelmi Bizottságnak tartott tájékoztatóján. A kormánybiz-
tos hangsúlyozta: az erőmű nyolcszáz méteres körzetén kívül 
nem lehet szükség sem sürgős, sem kései óvintézkedésekre, 
ami jelentősen leegyszerűsíti a katasztrófavédelem munkáját. 
Tájékoztatójában kiemelte: jóval kisebbek ennél a blokk-
típusnál a potenciális balesetek potenciális hatásai, mint a 
második generációs blokkok esetében.
Dr. Aszódi Attila elmondta, hogy a régió, amely érintett a 
létesítmény kapcsán, nagyon befogadó. Ez jó bázis arra, hogy 
az új blokkok felépüljenek. Jelenleg Paks Tolna megye és a 
magyar villamosenergia-rendszer szíve, egészen biztosan az 
marad az évszázad végégig, ezt a régióban élők tudják, el is 
ismerik – hangsúlyozta a kormánybiztos azon a sajtótájékoz-

tatón, amit a Tolna Megyei Védelmi Bizottság ülése után dr. 
Horváth Kálmánnal, a bizottság elnökével, Tolna megye kor-
mánymegbízottjával közösen tartott. Horváth Kálmán em-
lékeztetett arra: figyelemmel kísérik a beruházást, akárcsak az 
atomerőmű működését.

Vida Tünde

A tolna megyei Védelmi Bizottságot tájékoztatta a Paks II. projekt aktuális szakaszáról dr. Aszódi Attila, a 
Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos. Szerinte a biztonsági rendszerek 
garantálják, hogy még komplex üzemzavar esetén se tudjon a környezetbe kiszabadulni nagy mennyiségű 
radioaktív anyag. 

„Robusztus vasbeton épület
szerkezet, duplafalú hermetikus 
védőépület”

Dr. Horváth Kálmán és dr. Aszódi Attila

TudTA-e
hogy ...
Szilárd Leó 1933. szeptember 11-én hallgatóként 
részt vett, Lord rutherford professzor előadásán? 
rutherford (az atommag Nobel-díjas felfedezője) 
nem látta megvalósíthatónak az atommagban 
rejlő hatalmas energiák gyakorlati felhasználását.
“Ahogy ma látom, kutatónak születtem. Azt 
hiszem, a legtöbb gyerek kíváncsian kutakodó fej-
jel jön világra. talán azért lettem tudós, mert vala-
milyen értelemben gyermek tudtam maradni.” 

(Szilárd Leó, 1960)
(kép: A gyermek Szilárd Leó)
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Dr. Kovács Antal kommunikációs 
igazgató a bejárás végeztével el-
mondta: a nukleáris energiával kap
cso latosan még mindig sok tévhit él a 
köztudatban. A tény viszont az, hogy 
nélküle ma Magyarországon nem le
het megfelelő mennyiségű és árfekvésű 
karbonmentes energiát biztosítani. 
Kitért arra is, hogy minden más jós
lattal szemben az energiafogyasztás 
növekedésével számolnak – az oszt
rákok például körülbelül két és fél
szeresét fogyasztják, mint mi – illetve 

arra is, hogy az elektromobilizáció 
miatt tovább nő az igény, amit 
véleménye szerint leghatékonyab-
ban atomerőművel lehet kiszolgálni.
Az erőmű szakemberei elmond-
ták, hogy a VVER 440-es blokkok 
(a reaktorblokk típusjelzésében a  
szám a reaktorblokk MW-ban 
megadott teljesítményére utal) már 
csak nevükben 440-esek, ugyanis 
teljesítményüket több lépcsőben 
megemelték. Az atomerőmű ezért 
a fejlesztésért innovációs nagydíjat 
kapott. Idén a Nemzeti Fejlesztési  
Minisztérium jutalmazta innová-
ciós díjjal a céget a C15 projektért, 
aminek lényege, hogy 15 hóna-
pos üzemeltetési ciklusban, tehát 
a korábbi gyakorlattal szemben 
hosszabb ideig használhatják az 
üzemanyag-kazettákat, így ritkáb-
ban kell karbantartásra leállítani 
a blokkokat. Ennek köszönhető, 
hogy rekordtermelést ért el tavaly 
az atomerőmű. 
A Paksi Atomerőmű innovációs 
képessége kiemelkedő, eredménye-
inek hátterében a kollektívát jel-
lemző elköteleződés mellett a 
fo lyamatos fejlődés áll – hangsú-
lyozta a látogatóközpontban tartott 
sajtóbeszélgetésen Czibula Mihály, 
kiemelt projektvezető. Kifejtette, 
hogy az atomerőmű stratégiájának 
négy alappillére a biztonság, a 

környezetvédelem, a gazdaságosság 
és a társadalmi elfogadottság. Az 
innováció mind a négy területen 
tud hozzáadott értéket teremteni. A 
kollektívát jellemző innovatív gon-
dolkodásnak köszönhetően folya-
matos a fejlődés az atomerőműben. 
A projektvezető elmondta: az újítást 
az atomerőmű reaktorfizikai osztá-
lyának kollektívája kezdeményezte. 
Erre alapozva, a Pakson működő 
blokktípusok közül, először tér-
tek át új típusú üzemanyagra és 
hosszabbították meg az üzemanyag-
ciklust.
A magyar innováció eredményeként 
gyártott új típusú fűtőanyagra épülő 
C15 projekt kevesebb mint egymil
liárd forintos befektetéssel évi 3,2 
milliárd forint pluszbevételt jelent 

– mondta el dr. Kovács Antal kom-
munikációs igazgató. Mint rámuta-
tott, az elért 2 százalékos termelés-
növekedés egy 80 ezer fős város 
áramellátását fedezi.
Arra is kitért, hogy a biztonság 
és a hatékonyág növelése érdeké-
ben végzett munka nem ér véget, 
folyamatosan keresik a fejlesztési 
lehetőségeket. Jelenleg turbina-
felújítás zajlik, de az üzemanyag-
fejlesztésben is látnak további 
lehetőségeket.

Vida Tünde

mivel felfokozódott az érdeklődés az atomenergia, főként az építeni tervezett új blokkok iránt, ezért 
az mVm Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs stábja különleges túrára hívta a sajtó munkatársait. 
Az újságírók, média szakemberek számára lehetőséget biztosítottak arra, hogy a vízkivételi műtől a 
reaktorblokkig bejárják az erőmű területét, és láthatták a két tervezett blokk számára kijelölt helyet is.

Biztonság, környezetvédelem, 
gazdaságosság, társadalmi  
elfogadottság

Czibula Mihály kiemelt projektvezető:  
A kollektívát jellemző innovatív  

gondolkodásnak köszönhetően folyamatos  
a fejlődés az atomerőműben.
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– A kormány eltökélt abban, hogy megépí
ti az atomerőművet és én erre szegődtem 
– fogalmazott Süli János, aki elsőként 
azt jelentette be, hogy dr. Aszódi Attila, 
aki kormánybiztosként koordinálta az 
előkészületeket a telephely- és a jogerős 
környezetvédelmi engedély megszüle-
téséig, államtitkárként fog mellette 
dolgozni.
Bemutatkozásként elmondta, hogy 
mindig is villamos mérnök szeretett 
volna lenni, több mint harminc évig 
volt munkahelye az atomerőmű, a négy 
blokk indításának különböző stádiu-
maiban vett részt. 2011-ben megújuló 
energiaforrások felhasználásával foglal-
kozott a magánszférában. 
A kormány új tagja a határidőket 
illetően bizakodó, annak ellenére, hogy 
Brüsszel, ahonnan csak márciusban jött 
meg az utolsó döntés, tizenhat hónapig 
késleltette a beruházást. Jövőre szeret-
nék elkezdeni az építést, 2026-ra pe-
dig befejezni azt. Süli János elmondta: 

miniszteri teendőit, leltárral és csapat-
építéssel kezdi, a szükséges apparátus 
és forrás rendelkezésre fog állni. A Paks 
II. projekthez tartozó feladatkör hozzá 
kerül, Lázár János a Brüsszellel való 
kapcsolattartást végzi majd. Süli János 
első dolga lesz felmérni, hogy hol tar-
tanak az előkészületek, amiről jelentést 
készítenek a kormány számára. 
Az apparátusnak igen sokrétű lesz 
a feladata. Süli János lett ugyanis a 
koordinátora, szakmai irányítója a 
blokkok tervezéséről, beszerzéséről, 
kivitelezéséről, valamint az üzemelte-
tési és karbantartási támogatásáról, 
illetve a nukleárisfűtőanyag-ellátás 
biz to sításáról szóló megállapodások 
vég re hajtásának. Lázár János, Minisz-
ter elnökséget vezető miniszter felel 
továbbra is a Brüsszellel való kapcso-
lattartásért, az alapítói feladat viszont 
teljes terjedelemben az új tárca nélküli 
miniszterhez kerül. 
Süli János kitért arra is, hogy a 

brüsszeli elvárásoknak eleget téve 
gazdaságilag függetlennek kell len-
nie a két erőműnek, de a munkaerő 
biztosítása terén elengedhetetlen az  
együttműködés. Mint kifejtette, elő-
nyös, ha már a létesítés idején bekap-
csolódnak az erőmű majdani munka-
társai, de megfelelő jövőképet kell 
garantálni a Paks I dolgozóinak is. Fon-
tosnak nevezte a tárca nélküli minisz-
ter a magyar cégek felkészítését, hogy 
megfelelő beszállítói lehessenek majd az 
orosz kivitelezőnek. Mindez azért fon-
tos, mert szerződésben kikötött elvárás 
a 40 százalékos hazai részarány. Az pe-
dig európai uniós követelmény, hogy a 
beszerzések 55 százaléka közbeszerzés, 
azaz nemzetközi tender útján történjen. 
A főberendezéseket várhatóan nem, de 
például a turbinaszigetet meg fogják 
versenyeztetni, több nyugati-európai 
cég, ismert gyártó részvétele várható.
A miniszter kitért arra is, hogy a 2021-
22 körüli csúcsidőben várhatóan 8-10 
ezer ember dolgozik majd a beruházá-
son. Mint mondta, Paks autópályán 
Budapestről, Pécsről, Székesfehérvárról 
is elég jól elérhető, s ha a híd megépül, 
Kalocsáról is. A dolgozókat megújuló 
energiát is hasznosító elektromos 
buszokkal kívánják szállítani, jelezvén, 
hogy az atom és a megújuló energia 
nem egymás konkurenciái. Beszélt 
arról, hogy a jelenleg érvényben lévő 
energiastratégiának megfelelően van-
nak törekvések a megújuló energia 
hasznosítására. Arra – mint mondta – 
nem lát esélyt, hogy hazánkban tározó 
erőművek épüljenek, az elektromos 
mobilitás viszont szerinte jó eszköz 
arra, hogy „kiküszöböljék” a villam-
osenergia-felhasználás és megújuló e -

Az atomenergiának magyarországon jelenleg nincs alternatívája, szögezte le Süli jános, aki a paksi 
atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszterként tartott első sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy a kormány szándéka a megújuló energia-
források hasznosítása is.

Fontos a magyar cégek felkészítése, 
hogy megfelelő beszállítók lehessenek 

fotó: Vida Tünde
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ner  giaforrások rendelkezésre állásának 
in gadozását.
A paksi atomerőmű tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszter buda-
pesti sajtótájékoztatóján azt mondta, 
az atomenergiának – amely mellett a 
megújuló források is jól megférnek – 
nincs alternatívája. 
A finanszírozást, esetleges hitelkiváltást 
firtató kérdésre dr. Aszódi Attila kifej-
tette, hogy az államközi finanszírozási 

szerződés szerint, Magyarországnak 
bármikor joga van az előtörlesztésre 
további díjak és kamatok nélkül. Az 
államtitkár azt mondta, az orosz hitel-
keretet megnyitották, ebből hamarosan 
megtörténhetnek az első kifizetések az 
orosz fővállalkozónak. Arról is beszá-
molt, hogy nagyon komoly követelmé-
nyeket fogalmaztak meg a beszállítóval 
szemben. Paks II célja, hogy kiváltsa 
Paks I-et, tehát alaperőműként kell 
működnie, ugyanakkor most nem 

tudjuk, hogy 30-40 év múlva milyen 
villamosenergia-rendszer lesz majd, 
ezért elejétől követelmény volt, hogy 
a blokkok menetrendtartásra legyenek 
képesek, szélesebb tartományban le-
hessen változtatni a teljesítményüket, 
a karbantartási, üzemeltetési költségek 
pedig a lehető legalacsonyabbak legye-
nek.

Vida Tünde

A ConvEx-3 gyakorlatot előkészítő 
bizottság paksi ülése után az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal (OAH) 
osztályvezetője, Vincze Árpád tájékoz-
tatott arról, hogy a fukusimai baleset 
óta először szerveznek ilyen széles 
körű tevékenységet igénylő, rend-
kívül komplex gyakorlatot. Egy olyan 
atomerőművi balesetet modelleznek 
majd, ami több országot érintő kibo-
csátással jár. Fontos szempont lesz an-

nak értékelése, hogy egyes országok 
hogyan tudják harmonizálni az álta-
luk bevezetett intézkedéseket kon-
fliktushelyzet kialakulása nélkül. A 
döntés-előkészítést, a döntést fogják 
gyakorolni, a végrehajtást csak limi-
táltan, így abból a lakosság, sőt még 
az atomerőmű dolgozói sem fognak 
túl sokat érzékelni, mondta Vincze  
Árpád. Hozzátette, hogy nemcsak a  
balesetet követő azonnali, hanem 

hosszabb távú intézkedések szimu-
lálására is sor kerül. Mint mondta, 
elvárás, hogy a rendező ország teljes 
nemzeti rendszere bekapcsolódjon a 
gyakorlatba, beleértve a helyi – ez eset-
ben a Pakson és az érintett megyék-
ben működő – védelmi bizottságokat, 
a Paksi Atomerőmű balesetelhárítási  
szervezetét is. 
Az OAH osztályvezetője rámuta-
tott, hogy komoly előkészítést igé-
nyel egy ilyen gyakorlat, aminek meg-
szervezésére több ország jelentkezett, 
de hazánk nyerte el a rendezés jogát. 
A ConvEx gyakorlat első 27 órá-
ja valós időben fog zajlani – mondta 
még el Vincze Árpád hozzátéve, hogy 
minderre júniusban kerül sor. Nagy 
érdeklődés várható, amit az is jelez, 
hogy a legutóbbi paksi egyeztetésen 
az érintett hazai szervezeteken kívül a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, 
az Európai Bizottság, az Egészségügyi 
Világszervezet, a Meteorológiai Világ-
szervezet szakértői, valamint a szom-
szédos országokból érkező delegációk 
is részt vettek.

Vida Tünde

Atomerőművi balesetet modelleznek – 
hogyan kezelik a részt vevő országok a 
nukleáris veszélyt?
egy Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által koordinált, nagyszabású nemzetközi veszélyhelyzet-
kezelési gyakorlat házigazdája lesz idén júniusban magyarország.
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Az atomerőművek leszerelésével és a radioaktív hulla-
dék kezelésével foglalkozó állami cég, a SOGIN és az 
atomerőművekben használt szekunderköri nagyberen-
dezéseket is gyártó Ansaldo cég tevékenységével ismer-
kedett az idén huszonöt éves TEIT olaszországi tanul-
mányútján. A dél-európai ország négy atomerőművét 
leállították és – bár volt rá kormányzati szándék – nem 
indították újra, mert két népszavazáson is elutasította 
az ország lakossága a nukleáris energia használatát. A 
kieső energiát főként importból – például francia 
atomerőművekben termelt energiából fedezik. Magas a 
fosszilis forrásból származó villamos energia aránya és a 
villamos áram ára is az olaszoknál.
A TEIT tizenhárom tagtelepülésének polgármesterei 
és a Paksi Atomerőmű kommunikációs szakemberei 
elsőként a Caorso atomerőmű telephelyén tettek látoga-
tást, ahol Sabrina Romani kalauzolta őket bemutatva a 
leszerelési program ütemtervét is. Az 1978-ban üzembe 
állított, 860 MW villamos teljesítményű, forralóvizes 
atomerőmű csupán tizenkét évig szolgálta az áramter-
melést, turbinacsarnokát kiürítették, az épület ma a 
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék kezelésére 
szolgál. Fontos feladat a radioaktív hulladék mennyisé-
gének csökkentése, megnyugtató elhelyezése, a telep-
hely felszámolása, ami évtizedek óta zajló és legalább 
még ugyanilyen hosszú időt igénylő feladat, derült ki a 
szakember szavaiból.
Az elsőként üzembe helyezett, Róma közelében fekvő 
Latina erőmű látogatása során joggal érezhették a de-
legáció tagjai, hogy múzeumban járnak. Az itteni grafit 
moderátoros reaktor 1963 és 1987 között csupán 
25 TWh villamos energiát állított elő. A telephely 
vezetőjétől, Harralabos Katsavostól egyebek között azt is 

megtudhatták, hogy teljesítményét, ami eredetileg 153 
MW volt, időközben csökkentették a berendezéseken 
tapasztalt oxidáció miatt. A hat szabadtéren álló 
gőzfejlesztővel felszerelt épület reaktorcsarnoka elhagya-
tott, a sötét, üres kijelzők, monitorok övezte vezénylője 
pedig előadóteremként funkcionál. Az épületek egy ré-
szét már elbontották, de újakat húztak fel, hogy azok 
átmeneti tárolóként szolgáljanak a leszerelési hulla-
déknak. A szakemberek – telephelyenként hozzávetőleg 
százan – feladata a leszerelés, sugármentesítés és a ra-
dioaktív hulladék csomagolása, elhelyezése. Ahogy a 
SOGIN római központjában a magyar delegáció tag-
jai Francesco Troiani igazgatótól és Gianluigi Migliora 
koordinátortól hallhatták, különféle technológiákkal 

– köztük saját fejlesztésűekkel – sugármentesítik, azaz 
dekontaminálják a berendezéseket, épületeket. Az arra 
alkalmas hulladékot tömörítik, hordókba rakva a telep-
helyeken tárolják. Olaszországnak még nincs végleges 
radioaktívhulladék-tárolója és az erőművek leszerelésé-
nek lezáró szakaszához szükséges engedély sem született 
meg. Ez utóbbi – mint elhangzott – inkább hátráltatja, 
mint elősegíti a program megvalósítását. A gyakori 
kormányváltás miatt a szükséges engedélyek gyakorta 
késnek. A SOGIN vezetői arról is beszéltek, hogy a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől felülvizsgálatot 
kértek. A nemzetközi kontroll –mint mondták azért is 
fontos – mert így igazolni tudják, hogy megfelelő ütem-
ben és költséghatékonyan végzik az állami forrásból fi-
nanszírozott tevékenységüket. 
Az állami tulajdonban lévő SOGIN céget egyébként 
1996-ban hozták létre, hogy felgyorsítsák a négy olasz 
atomerőmű leszerelési munkálatait. Az első időszakban 
csak a már említett hazai feladatokat végezték, később 
azonban kiléptek a nemzetközi piacra is, hogy a munka 
során szerzett tapasztalataikat, szaktudásukat kamatoz-
tatni tudják – mondta el Francesco Troiani. Az igaz-
gató aláhúzta a tájékoztatás fontosságát, jelezte, hogy a 
magyar gyakorlat, miszerint a nukleáris létesítményeket 
környező önkormányzatok társulásokat alkotnak, 
számára újdonság.

olaszországban gyarapította szakmai tapasztalatait a társadalmi ellenőrző, Információs és települ-
ésfejlesztési társulás (teIt). Az olasz atomprogram teljesen más fázisban van, mint a magyar, hiszen 
atomerőműveik leszerelése van napirenden, a látottak mégis sok hasznos információval szolgáltak a 
tagtelepülések vezetőinek.

már a fejlesztéskor gondolni kell a 
leszerelési hulladék elhelyezésére 
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Szó esett arról, hogy a kiégett fűtőanyagot külföld-
re szállították. Az átmeneti tárolására vonatkozó 
szerződések azonban 2022-ben lejárnak, ezért sürget 
az idő. Az atomerőművek leszerelésével kapcsolatos 
határidők csak látszólag tűnnek távolinak: a zöldmezős 
területátadást 2030-40-es évekre ütemezik.
A paksi és környékbeli településvezetők szakmai útjuk 
során segítséget kaptak Hagymási Tündétől, az olasz-
országi magyar nagykövetség külgazdasági szakdiplo-
matájától, valamint az atomenergetika terén nagy szak-
mai tapasztalatokkal, magyar szakmai kapcsolatokkal 
rendelkező Rogante mérnöki irodától. Utóbbi munkáját, 
eredményeit az iroda vezetője Massimo Rogante mu-
tatta be a SOGIN központjában tartott találkozón. A 
mérnöki iroda neutron technológia alkalmazásában 
jeleskedik. Roncsolásmentes anyagvizsgálatot végzenek. 
Miután Olaszországban egyik pillanatról a másikra 
leállították az atomerőműveket, a nukleáris szakem-
berek nem tudták hazájukban hasznosítani tudásukat. 
Massimo Rogante, aki a Magyar Nukleáris Társaság 
egyetlen külföldi tagja, más országok mellett Magyaror-
szággal alakított ki tudományos kapcsolatot, amelynek 
egyik színtere a csillebérci kutatóreaktor. A szakember 
szorgalmazza e szakmai együttműködés kiszélesítését. 
A tapasztalatok további cseréjére a SOGIN igazgatója 
Francesco Troiani is nyitott, jelezte, hogy akár már idén 
eleget tesz a mostani látogatás során kapott meghívás-
nak, a magyarországi tárolók mellett a szerződéses, 
szer vezett formába öntött lakossági kapcsolattartás 
is érdekli. Mint Dohóczki Csaba hangsúlyozta: olasz 
vendéglátóik számára meglepetés volt, hogy társulásba 
szerveződtek az önkormányzatok és közösen képvise-
lik érdekeiket, illetve szerződéses partneri kapcsolatot 
alakítottak ki az atomerőművel. Erről – mint emlékez-
tetett rá – több részletet megismertek a TEIT bemu-
tatkozó előadásából. Kitért arra is, hogy mint alelnök, 
megosztja majd tapasztalatait az atomerőművek körüli 
önkormányzatok társulásai nemzetközi szervezetével, a 
GMF-fel. Más országok is érdeklődnek a leszerelés iránt, 
így megeshet, hogy a többi tagország is szervez majd ha-
sonló tanulmányutat, vagy valamelyik tanácskozásukra 
olasz vendégelőadót hívnak. 

– Húsz-harminc év ennél a technológiánál olyan, mint 
egy pillanat – kezdte tapasztalatainak összegzését Gáncs 
István, a TEIT alelnöke. Hozzáfűzte, Olaszországban 
éppen ennyi ideje foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de még 
rengeteg a megoldásra váró feladat. Fontos tanulság ezért,  
hogy bár Magyarországon most fejlesztés történik, a 
leszerelésen, a leszerelési hulladék elhelyezésén már most 

gondolkodni kell és akárcsak a létesítés, úgy ez is mér-
nöki csúcsteljesítményt igényel.  Megjegyezte, meglepő 
információ volt számára, hogy a kiégett fűtőanyag nem 
az országban van, hanem bértárolásban Franciaország-
ban és Nagy-Britanniában. Kiemelte még, hogy akkor, 
ha egy ország felhagy az atomenergiával, „parlagon”, il-
letve elméleti síkon marad a felhalmozott szaktudás. 
Fülöp János, Fadd polgármestere különös érdeklődést 
mutatott a látogatás során a sugármentesítés iránt, 
hiszen ezen a szakterületen is megfordult több mint 
két évtizedes erőműves pályafutása során. Mint rá-
mutatott, a leszerelés és a hulladékelhelyezés fontos 
mozzanata a sugármentesítés. A legnagyobb kihívást a 
fő berendezések lebontása jelenti. – Ennek során vegy-
sze  res kezelést és mechanikai tisztítást végeznek. Utóbbit  
homokszórással végzik, de azt nem árulták el, hogy 
az elszennyeződött homokot hogyan tisztítják meg – 
mondta.
Mint fogalmazott, elszomorítja, hogy egy politi-
kai kisebbség megakaszthatja egy ilyen technológia 
használatát. Azt mondta, az olasz példa is mutatja: nem 
helyes népszavazásra bocsátani egy ilyen, nagy szakér-
telmet igénylő kérdést. Felidézte egy korábbi szakmai 
útjuk tapasztalatát, amikor egy svéd mérnök szinte 
könnyeivel küszködve mondta, hogy egyik nap még 
üzemidő hosszabbításra készültek, a választások után 
pedig a leszerelésen kellett gondolkodniuk. Egy ilyen 
lépés nyomán elértéktelenedik a felhalmozott szaktudás, 
de a környező települések számára is hátrányos, hiszen 
munkahelyeket jelentenek az atomerőművek és a tér-
séget is támogatják. 
Dr. Bálint József a Társadalmi Ellenőrző, Információs 
és Településfejlesztési Társulás elnöke azt mondta, nem 
tartja szerencsésnek, hogy ebben a kérdésben népsza-
vazáson döntenek, mert a lakosság nem ismeri sem a 
műszaki adatokat, sem a pénzügyi részleteket. Olasz-
országban a kieső energiát importból fedezik, beleértve 
a francia atomenergiát, illetve a nagyobb környezeti ter-
helést jelentő fosszilis energiaforrásokat. 
Külön kiemelte, mint az út egyik fontos tapasztalatát, 
hogy nem abban a pillanatban kell elkezdeni a felkészü-
lést a leszerelésre, amikor lejár a blokkok üzemideje. Az 
olasz példa is mutatja, hogy meg kell keresni, ismerni 
a technológiákat, műszaki megoldásokat. Emlékeztetett 
rá, hogy míg Magyarországon van végleges tároló a kis- 
és közepes aktivitású radioaktív hulladék befogadására, 
addig Olaszországban nincs, habár több mint harminc 
éve leállították a reaktorokat. 

Vida Tünde



A Magyar Innovációs Alapítvány által 
25. alkalommal meghirdetett Magyar  
Innovációs Nagydíjra harmincnyolc 
pályázat érkezett, amelyek közül hét 
kategóriában hirdettek győztest. A 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és In-
novációs Hivatal, egyben a bíráló bi-
zottság elnöke, Pálinkás József kie-
melte, hogy értékes újdonságok-
ból választották ki az okos, gazdasági 
hasznot hozó innovációért a díjazot-
takat.

A tudósokból, elismert gazdasági 
szakemberekből álló bírálóbizottság 
elsősorban a gazdasági mutatók, az 
elért többleteredmény, többlet-árbe-
vétel, illetve a társadalmi hasznosság 
alapján választotta ki a legnagyobb 
jelentőségű tavalyi innovációkat, így 
a Paksi Atomerőműben bevezetett 15 
hónapos üzemeltetési ciklust (C15).
A C15-nek köszönhetően 2016-ban 
ismét rekordteljesítményt ért el a Paksi 
Atomerőmű, a négy blokkon termelt  
16 053,9 GWh villamos energia a 
hazai termelés 51,3%-át adta, ráadá-
sul a 3. blokk 100%-os teljesítmény-
kihasználás mellett üzemelt, ez pedig  
egyedülálló a világban üzemelő 23 db  
VVER reaktorblokk között. Az in-
nováció bevezetése miatt az atom-
erőmű évente átlagosan 26 nappal  
több időt tölt üzemben, amely jelentős 
gazdasági előnnyel jár, az éves szintű 

pénzügyi eredményhatása 3 milliárd 
forint.
A 15 hónapos ciklus bevezetése szá-
mos biztonsági szempontú pozití-
vumot is eredményez. A főjavítási 
munkamennyiség csökkenésével ará-
nyosan, jelentősen mérséklődik az 
erőműben munkát végzők sugárter-
helésének összessége, és tovább csök-
ken a karbantartási kockázatból eredő 
meghibásodások száma is.
Szintén rendkívüli fontosságú a 
fenntarthatósági, környezetterhelési 
tényezők további javulása is. Átlagosan 
3%-kal csökken a kiégett fűtőelemek 
mennyisége és jelentősen csökken a 
karbantartások során keletkező kis 
és közepes aktivitású radioaktív hul-
ladékok, valamint a nem radioaktív 
hulladékok mennyisége. 

ATomeRőmű 

10 / TEIT HÍREK

Az mVm Paksi Atomerőmű Zrt. kapta a Nemzeti fejlesztési minisztérium 2016. évi fejlesztési Innovációs 
Díját a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetéséért. Az átadási ünnepségen kiemelkedő társadalmi hasznot 
hozó, világszínvonalú teljesítmények részesültek elismerésben.

Innovációs díjban részesült a 
Paksi Atomerőmű 

Innovációs Díj
(fotó: Bodajki Ákos)

TudTA-e
hogy ...
a NASA mintegy negyven éve alkalmaz plutonium- 
238 izotópot a világűr kutatásához használt 
űrjárműveiben? erre a megoldásra azért van  
szükség, mert sok esetben nem elég a napenergia  
az űrszondák folyamatos működtetéséhez, mivel  
nem egyenletesek a megvilágítási viszonyok, és  
a por miatt koszolódó napelemek hatásfoka  
folyamatosan romlik. Nukleáris hajtással működnek  
a Voyagerek, a marsra küldött Viking, vagy a Galileo  
és a Cassini űrszondák, de a mars-járó Curiosity  
is radioizotópos termoelektromos generátor  
(ez alakítja a plutónium felezési ideje során termelt hőt  
elektromossággá) segítségével üzemel.
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A létesítmény – amely a Nemzetközi 
Atom energia Ügynökség segítségével 
valósult meg – módszertanában és esz-
közeiben is megújította az atomerőmű 
képzési rendszerét. A beruházás 1992-
ben kezdődött, az épület átadására 1997. 
április 29-én került sor.
A KGYK kialakítása lehetővé teszi 
mind az elméleti, mind a gyakorlati 
oktatást: jól felszerelt oktatótermek, 
atomerőművi berendezések, makettek, 
a valós munkakörnyezetet imitáló 
műhelyek állnak rendelkezésre. A 
KGYK különlegessége, hogy rendelkezik  
egy VVER-440-es reaktorral és belső  
berendezéseivel, valamint egy gőzfej-
lesztővel, egy fő elzáró tolózárral és egy 
fő keringtető szivattyúval, valamint 
egyéb berendezésekkel (forgógépek, ar-
matúrák, Rockwell tolózár, FAM labor, 
hermetikus zsilip, stb.). A karbantartó 
szakemberek számára biztosított ezen 
berendezések közvetlen megismerése, a 
szerelésük és javításuk gyakorlása inaktív 
(radioaktív anyagoktól mentes) körül-
mények között. 
Alapfeladata mellett a KGYK továbbra 
is rendelkezésére áll az érdeklődőknek 
a látogató iskolai csoportoktól az atom-
erőművi szakértőkig. Megnyitása óta 
számtalan látogatót fogadott, helyet adott  
rangos hazai és nemzetközi rendezvények-
nek, konferenciáknak. Emellett a NAÜ 
műszaki együttműködési programjai ál-
tal biztosított ösztöndíj utak, betanulási  
programok során sokan ismerhették 
meg alaposabban a létesítményt és 
oktatási gyakorlatát. Kiemelkedő tevé-
kenység volt többek között az ukrán 
atom erőművek oktatóinak képzése, a 
né met atomerőművek karbantartó mű-
vezetőinek (VGB) képzése és a vietnámi 
szakemberek nukleáris képzési programja. 

Húsz éve, 1997. április 29-én került sor a Paksi Atomerőmű Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK) 
épületének átadására. A Paksi Atomerőmű vezetése 1992-ben döntött arról, hogy egy modern Kar-
bantartó Gyakorló Központot hoz létre. 

húsz éves a KgyK
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A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. üzemeltetési és 
beruházási feladatai mellett a telephelyeinek és kutatá-
si területének közelében élők tájékoztatását is kiemelt fi-
gyelemmel kezeli. A TEIT Hírek olvasói is így jutnak nap-
rakész információhoz, elsősorban a Paksi Atomerőmű 
szomszédságában üzemelő Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolójáról. Kevesebb hírt olvasni azonban a bátaapáti 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóról (NRHT), mellyel  
ha csak közvetve is, de szintén érintettek a térség lakói. 
Hiszen az atomerőmű kis és közepes aktivitású radioak-
tív hulladékát mind, a Tolna megyei, felszín alatti tároló 
fogadja. Az idei év kiemelkedően fontos a tároló életében, 
hiszen az eredeti elhelyezési koncepciót leváltja egy új, ha-
sonlóan biztonságos, ám gazdaságosabb tárolási forma. 
Eddig a paksi atomerőműből teherautóval érkező, kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékkal teli hordókat 
kilencesével vasbetonkonténerekbe helyzeték az NRHT 
felszíni, technológiai épületében. A hordók közti teret ce-

mentpéppel töltötték ki a szakemberek, majd lezárva, 7 
napi száradás-pihentetés után szállították le a 250 méter 
mélyen kialakított I-K1 jelű tárolókamrába.  Ezekből a 
legfeljebb tizenhat tonnás hulladékcsomagokból összesen 
537 darab fér el a föld alatti tárolótérben, így az első kamra 
lezárásával 4833 radioaktív hulladékkal teli hordó került 
végleges helyére. 
Gyakorlatilag már az első betonkonténer felszín alá kerülé-
sével párhuzamosan elindult az NRHT továbbépítésének 
előkészítése. Minél több tárolótér kialakítása és a minél ha-
tékonyabb helykihasználás volt a szakemberek célja a ren-
delkezésre álló gránittömbben, miközben a biztonságot a 
már megszokott, elismert szinten garantáljaTársaságunk. 
A terv megvalósítása mind a további kamrák, mind a hul-
ladékcsomagok megváltoztatását szükségessé tette. A vas-
betonkonténerek biztonsági szerepét a vasbetonmedence 
veszi át: a tárolókamra falát és alapzatát vastagon kibeto-
nozzák a szakemberek. Mindeközben a kamra geometriá-

Folytatás az  1. oldalról

Biztonságot – gazdaságosabban

Készül az I-K2 kamra aljzatának betonvas-szerkezete



I-K1
I-K2

I-K3

I-K4

I-N2

I-N1
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ja is megváltozott, mérete kis mértékben növekedett, a 
tervezett kompakt hulladékcsomagokhoz igazodva. 
Az új rendszer szerint négy darab 200 literes fémhordó 
kerül egy vékonyfalú, merevített fémkonténerbe. A hordók 
és a konténer fala közötti teret pedig folyékony radioaktív 
hulladékkal kevert cementpéppel töltik ki, ezzel az eddigi 
holt teret is kihasználják. A kompakthulladék csomagokat 
a Paksi Atomerőműben fogják előállítani. A fém konté-
nereket a kettes kamrában 5 sorban és 6 oszlopban he-
lyezik el.  Az új kialakítás alkalmazásával még több mint 
tízezer hulladékos fém ”csomag”, tehát legalább negyven-
ezer hordó fér el az első kamramezőben.  A második föld 
alatti térrész betonozása már javában folyik, a tervek sze-

rint a kompakt hulladékos csomagok 2018-tól érkezhet-
nek az NRHT-ba.
Az új koncepció értékelése mind üzemviteli, mind a 
lezárást követő, hosszú távú biztonság szempontjából 
megtörtént, a továbbépítés a megfelelő hatósági engedé-
lyek birtokában folyik, az üzemeltetési engedély kiadását, 
a járművek átalakítását és a szükséges eszközök beszerzé-
sét követően lép majd életbe az új tárolási koncepció, meg-
szokott, kimagasló biztonság szavatolásával. Mivel az adott  
területen az eredeti elképzelésekhez képest lényegesen  
több hulladék végleges elhelyezése vált lehetővé, jelentős 
költségcsökkentést érünk el a paksi atomerőmű ötven éves 
üzemideje alatt.

A vasbetonkonténerekbe 9 hordó 
kerül. Az üres teret cementpéppel 
töltik ki, majd 7 nap pihentetés után 
szállítják a föld alatti I-K1 kamrába.

Az I-K2 kamrába már az új kompakt  
hulladékcsomagok kerülnek. Az 
új elhelyezési módszerrel helyet ta-
karítanak meg, így növelve a költ-
séghatékonyságot.

A kamrákat 250 méteres mélység-
ben alakították ki.  Az alagútrend-
szer több mint 5 kilométer hosszú.
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Egymilliárd forinttal segíti a térség  
fejlesztését, különös tekintettel az 
atomerőmű építéshez kapcsolódó el-
kép zelések megvalósulását a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány.  
A szervezet a Miniszterelnökség által 
nyújtott egymilliárd forint támogatási 
keretre 2016. decemberében hirdette 
meg pályázatát a Paksi Atomerőművet 
övező 41 település önkormányzatai 
és önkormányzati társulásai számára. 
Újdonság volt, hogy egy pályázó több  
igényt is benyújthatott: életminőség 
és az életbiztonság emelését szolgáló  
programokra, a közösségi épületek 
energia-racionalizálására és a helyi  
építészeti értékek megóvására lehetett  
támogatást kérni. A szolgáltatási  
infrastruktúra-elemek megvalósítha-
tósági tanulmányainak elkészítéséhez,  

valamint közösségi rendezvények 
megvalósításához most először lehe-
tett támogatást igényelni. A 2017. 
január 31-i határidőre összesen 136 
pályázat érkezett, amelyek többsége – 
összesen 101 – nyert pozitív elbírálást.
Az alapítvány kuratóriumának dön-
tése nyomán 980 millió forint jut ezú-
ton a térség fejlesztésére. 
Kováts Balázs szakértő felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az elutasítások hát-
terében legtöbbször értelmezési hiba 
állt, ami konzultációval elkerülhető 
lett volna. Az érintett önkormányza-
tok figyelmébe ajánlotta az alapítvány 
munkaszervezetét, amelynek munka-
társai segítenek a pályázatok sikere 
érdekében. Összességében egyébként 
– tette hozzá – egyre jobb a pályázatok  
minősége. 

A bírálatnál fontos szempont volt, 
hogy olyan fejlesztéseket segítsen az 
alapítvány, amelyek előmozdítják a 
térség felkészítését a küszöbön álló 
nagyberuházásra, a két új erőművi 
blokk létesítésére.
Gerjen négy sikeres pályázata körül-
belül 30 millió forintot jelent a 
telepü lés számára, a művelődési ház 
energe tikai korszerűsítését, egy ven-
dégház kialakítását végezheti el az 
önkormány zat, ezen felül tervdo-
kumentáció ké szítésre, lovasnapok 
rendezésére kapott forrást a köz-
ség. Tengelicen óvoda és közvilágí-
tás korszerűsítését segíti az alapítvány, 
emellett nyert szálláshely kialakításra 
és falunap rendezésre is támogatást az 
önkormányzat. Duna szentbenedeken 
szintén JETA támogatással rendeznek 
idén falunapot, segítséget kapnak az 
önkormányzati épület energetikai 
felújításához, a református templom 
héjazatának cseréjéhez és egy közössé-
gi szálláshely létesítéséhez.
Dr. Kovács Antal, a kuratórium el-
nöke azt mondta, az alapítvány elődje 
négy éven át, a Jövőnk Energiája hat 
éve végzi ezt a tevékenységet, és ha 
folytatni tudja a térség támogatását, 
„markáns nyomot hagy” az erőmű tér-
ségében. 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési  
Alapítvány 2011-es fennállása óta 
csaknem 3,5 milliárd forint fejleszté-
si segítséget nyújtott az önkormány-
zatoknak. A megítélt támogatások 
közvetetten több mint 13 milliárd fo-
rintnyi fejlesztést generáltak az érintett 
térségekben.

Sokan nyertek, de voltak  
értelme zési hibák
január végéig lehetett pályázni a jövőnk energiája térségfejlesztési Alapítvány (jetA) támogatásaira. 
A százegy kedvezően elbírált pályázat benyújtói összességében 980 millió forintot fordíthatnak – többek 
között – életminőséget és biztonságot növelő programra, közösségi épületek energiafelhasználásának 
ésszerűsítésére. működésének hat éve alatt az alapítvány mintegy három és félmilliárd forint fejlesztési  
támogatást nyújtott az érintett önkormányzatoknak.

Vida Tünde
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A tisztséget eddig Süli János töltötte be, miniszteri kine-
vezése miatt volt szükség a döntésre. Dr. Bálint József el-
nök gratulált a tagság nevében kollégájuknak, mondván, 
hogy a TEIT-re a továbbiakban is számíthat és a társulás 
is számít rá. Máris figyelmébe ajánlotta a kalocsai híd kér-
dését. Mint mondta, látszik már, hogy a határidőket nem 
tudják tartani, márpedig a hídnak elsősorban akkor van 
értelme, ha átadják, mire az atomerőmű építési munkái 
elkezdődnek. Süli János ezt azzal egészítette ki, hogy az 
Alföld és az autópálya összekapcsolásában is szerepe lesz 
az átkelőnek. 
A TEIT ülésnek otthont adó Bátya polgármestere, Zsebics 
Ilona meleg szavakkal üdvözölte a társulás tagtelepüléseit 
képviselő polgármestereket. Mint elmondta, harmadik 
ciklusban vezeti a községet, ez idő alatt a TEIT-tagság, 
az atomerőmű-közelség okán komoly fejlődésen esett át 
a falu. Külön emlékeztetett a Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány keretében biztosított pályázati támo-

gatásokra. Ezeknek köszönhetően útjaik, intézményeik 
korszerűsítését módszeresen el tudják végezni.
Az ülésen egy Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ál-
tal javasolt formai változást hajtottak végre a társulási  
szerződésen, valamint a küszöbön álló olaszországi tanul-
mányútról és a társulás fennállásának 25. évfordulója al-
kalmából rendezendő TEIT-napról tárgyaltak főként. 
Utóbbit másodízben rendezik meg, mégpedig ezúttal a 
székhelytelepülésen, Kalocsán, ahová június 3-án az összes  
tagtelepülést várják. Lesz a gyerekeknek vetélkedő, főző-
verseny, kulturális programokat rendeznek, a program tör-
zsét pedig egy tudományos konferencia adja. Az előadók 
között lesz Hamvas István, dr. Kovács Antal a paksi  
atomerőmű részéről, Honti Gabriella, az RHK Kft. 
képviseletében, várják dr. Aszódi Attilát, Süli Jánost,  
Mittler Istvánt, akik a Paks II. projektről szolgálnak majd 
fontos információkkal. 

Vida Tünde

Új bizottsági elnök,  
tanulmányút, TeITnap  
Hencze Sándort, Dunaszentgyörgy polgármesterét választotta a pénzügyi ellenőrzési bizottság elnökévé 
Bátyán tartott ülésén a társadalmi ellenőrző, Információs és településfejlesztési társulás (teIt). 

Zsebics Ilona, Bátya polgármestere, dr. Bálint József, a társulás elnöke és Gáncs István, a társulás alelnöke
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