
RHFT- születésnap Kisnémediben 

Az RHFT 40 éves üzemeltetésének évfordulóját ünnepelték a Művelődési Házban 

 

„Tetszik, nem tetszik, a radioaktív hulladékkal együtt kell élni – és nem csak a jelen generáci-

óknak.  Ez pedig felveti a felelősség kérdését – a visszatekintés emiatt is fontos.” – kezdte 

megnyitó beszédét a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) negyven éves évfor-

dulóján tartott rendezvényen Dr. Kereki Ferenc, a létesítményt üzemeltető Társaság, az RHK 

Kft. vezetője.  

A püspökszilágyi RHFT 1977. márciusában fogadta az első hulladékos hordót. Erre, valamint 

az elmúlt negyven évre emlékeztek Kisnémediben, május 11-én, az ünnepi konferencián.  Az 

eseményre mindazok meghívást kaptak, akik akkor - vagy azóta - szerepet játszottak-játszanak 

a létesítmény életében. A konferencia-beszélgetéseket az RHK Kft. kommunikációs vezetője, 

Honti Gabriella irányította. Az RHFT múltjáról és jelenéről a Társaság korábbi és jelenlegi 

munkatársai, hatósági szakemberek és a helyi polgármesterek osztották meg gondolataikat.  

Azt a pillanatot, amikor az RHK Kft. megalakulásakor átvette az RHFT irányítását, a beszélge-

tés egyik résztvevője, Dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal volt főigazgatója 

minőségi ugrásnak nevezte, hisz felelős gazdája lett a létesítménynek és a hulladékkezelés 

ügyének, de ezáltal a társadalmi kapcsolatok is intézményesedtek. Bagdy László, a sugárvé-

delmi laboratórium akkori vezetője emlékeztetett, hosszú volt az út a nyitott kommunikációig, 

míg az átláthatóság, a közérthető tájékoztatás nyomán kialakult a nyugodt munkához szükséges 

lakossági bizalom. Ezt a gondolatot erősítette meg Dr. Ormai Péter, a Társaság egykori főmér-

nöke is, aki hozzátette, ma már a Társaság többi projektje mellett az RHFT-t is, mint követendő 

példát emlegetik a nemzetközi fórumokon. Az RHFT múltját a lakosság szemszögéből Edel-

man György, Kisnémedi polgármestere, a térségi társulás elnöke is kiemelte, hangsúlyozva: a 

szakemberek nem csak szakmai szempontból, de emberi oldalról is mindig hitelesen képvisel-

ték a tároló ügyét. 

A jelenről szóló beszélgetésben Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató elmondta, büszke rá, 

hogy a felújításoknak köszönhetően ez a telephely megfelel a 21. század követelményeinek, és 

minden készen áll arra, hogy az úgynevezett biztonságnövelő programot elindíthassák. A cél, 

hogy az itt elhelyezett hulladékcsomagok biztonságát, akár évszázadokra, garantálni lehessen.  

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Fichtinger Gyula hangsúlyozta: a nukleáris 

létesítmények biztonságának az aktuálisan elvárható szintet kell tartania, és az RHK Kft. min-

dig képes volt ezt megvalósítani. 

László Zoltán megbízott üzemeltetési igazgató és Hák Viktor, az RHFT fióktelep-vezetője az 

oktatás és a továbbképzés fontosságát emelték ki, valamint azt, hogy munkatársak kellő ráter-

mettséggel és odaadással képesek megfelelni a folyamatosan magas elvárásoknak. Ez is felté-

tele a biztonságos működésnek. Tordai Sándor, Püspökszilágy polgármestere hozzátette, a sta-

bil működés fontos eleme az támogatás is, a lakosság részéről. Az elmúlt negyven év alatt, 

részben a Társaság rendszeres és nyílt tájékoztató tevékenységének köszönhetően, a tároló el-



fogadottsága az akkori 50 százalékról több mint 90 százalékra nőtt. Ez a bizalom alapja, mely-

nek ápolása a mostani és a majdani szakemberek, döntéshozók felelőssége is, szakmai céljuk, 

a sokat emlegetett biztonság fenntartása mellett. 


