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„Az atomerômûvek üzemeltetése következ-
tében keletkezô radioaktív hulladékok biz-
tonságos elhelyezését továbbra is állami fel-
adatnak kell tekinteni, amit természetesen az
atomerômû által megtermelt villamosenergia
költségeként elszámolt Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap terhére kell megoldani.”

PRO MEMORIA – Tézisek az energiapolitiká-
ról (2. oldal)

„A tavaly a Paksi Atomerômû Zrt. által létre-
hozott Duna-Mecsek Területfejlesztési Ala-
pítvány 2006-os 435 milliós támogatása 1,7
milliárd értékû fejlesztést generált az érintett
térségekben, s 87 új munkahely létesítésé-
hez járult hozzá. Az idei elsô pályázati fordu-
lóban két, a NyMTIT-es térségbôl érkezett
pályázat nyert.
Az elfogadott 2007. évi pályázati kiírásban
kiemelten az idei évben megnyíló Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv pályázati eszközrend-
szerével összhangban az európai uniós forrá-
sokból, magyar társfinanszírozás mellett fi-
nanszírozott operatív programok pályázatai-
nak elôkészítését, illetve a pályázatokban va-
ló részvételt kívánjuk támogatni.”

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 
idei tervei (3. oldal)

„A Nyugat-Mecsek Társadalmi Információs
Társulásról 2007-ben másfélszer annyian
tudtak, mint 2 évvel korábban! A 2005 so-
rán mért 33,9 százalék idén 61,12 százalékra
ugrott fel.
A  részletesebb adatok szerint a falvakban
élô 40–59 év közöttiek kétharmada (66,6%)
ismeri a Társulást, míg a náluk idôsebbek
között 60%-os, a fiatalabbak között pedig
54,6%-os volt ez az arány.”

Javultak az eredmények, erôsödött a biza-
lom! (4. oldal)

A Tájoló tartalmából NyMTIT közvélemény-kutatás 2007.
Megalapozott vélemények, felelôs válaszok, erôs bizalom
Egyre több információ birtokában, felelôsen, és a bizalom meglétét igazoló módon

válaszolt a kérdôíveken megfogalmazott kérdésekre a NyMTIT térség 800 lakója.

A felmérés legfontosabb eredményeit szedte csokorba a mostani Tájoló címoldali

keretes összefoglalója.

Ahogyan azt  a kutatásokért felelôs Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Társa-
ság  (RHK Kht.) egyik vezetô szakértôje megfogalmazta egy alkalommal, a kétévente
megtartott közvélemény-kutatások a tájékoztató és kommunikációs tevékenység egy-
fajta minôségbiztosításának is tekinthetôk. Hiszen világosan és egyértelmûen mutatják
az eredményeket, s azt is hol, melyik területen, vagy kérdésben kell erôsíteni a munkát.
Az idei eredmények majd minden te-
rületen jobbak a legutóbbi felmérés
adatainál, s egyben feladják a leckét
a kommunikációs munkát végzô
szakemberek és a NyMTIT számára
is, hogyan erôsítsék tovább a megte-
remtett bizalmat a tervezett nagy ak-
tivitású hulladéktároló témakörében
a NyMTIT térségében a következô
két-három évben. 

A Nyugat-Mecseki Tájoló két
részben foglalja össze az idei kutatás
legfontosabb eredményeit, és tapasz-
talatait. A részleteket a Tájoló mosta-
ni számának 4-5-6. oldalain találják
Olvasóink.

A NyMTIT közvélemény-kutatás fontosabb
eredményei I.

• A térségben lakók ismeretei bôvültek a radioak-
tív hulladékokkal kapcsolatosan 

• Nôtt a tárolót elfogadók aránya
• Bôvültek a jelenlegi állapotokra vonatkozó is-

meretek
• Több mint kétszerannyian tartják hitelesnek

2007-ben a Tájoló címû újságot, mint 2005-ben
• Nôtt a szakemberekrôl véleményt alkotók szá-

ma, és a véleményük is pozitívabb lett
• A tároló létrehozásának lakossági elfogadottsá-

ga jelentôsen javult
• Nagymértékben nôtt a NyMTIT ismertsége.

Június közepén a NyMTIT, kiegészülve az érintett önkormányzatok jegyzôivel,
szakmai tanulmányúton járt Spanyolországban.
A szakmai út apropója volt a Trillóban található atomerômû meglátogatása, valamint
az ott helyben mûködô nagy aktivitású átmeneti tároló megtekintése, folyamatos
mûködés közben.

(Folytatás a 8. oldalon)

Spanyolországi tanulmányútSpanyolországi tanulmányút
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A Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium felkérésére a hazai energia te-
rületén dolgozó vezetô szakértôk és
munkatársaik  „Magyarország Ener-
giapolitikai Tézisei 2006–2030”
címmel egy hatvanhat oldalnyi terje-
delmû, rendkívül alapos és magas
színvonalú tanulmányban foglalták
össze a terület elôtt álló feladatokat.
A tanulmány kidolgozottságának il-
lusztrálására elég egyetlen adatra fel-
hívni a figyelmet: az anyag végsô formá-
ját az összesen mintegy 2000 oldalt(!) ki-
tevô elemzô tanulmányok hasznosításá-
val nyerte el.

A szakmai anyagban természetesen
jelentôs részt kapott a hazai atomenergia
jelenének értékelése, és a várható jövô
felvázolása is, amelyben hangsúlyos sze-
repet játszik az atomerômûvi hulladékok
biztonságos elhelyezése is.
A Tájoló olvasói az alábbiakban az
elemzés azon részeivel ismerkedhetnek
meg, amelyek az atomenergia jelentôsé-
gét,  és  javasolt jövôjét vázolták fel a
vizsgált negyedszázados idôszakra. Az
idézett részben az atomenergia hasznosí-
tása alfejezet pontjait mutatjuk be olva-
sóinknak. A teljes anyag elérhetô a Ma-
gyar Villamos Mûvek Zrt. internetes hon-
lapján, a www.mvm.hu cím alatt. 

3.3 Az atomenergia hasznosítása

71. A nukleáris fûtôelem-beszerzés
valódi forrásdiverzifikálhatósága ma és
hosszú távon is biztosítható – számos po-
litikailag stabil, iparilag fejlett ország
rendelkezik jelentôs gyártási kapacitással
(l. 51. sz. melléklet) –, bár kialakult kap-
csolataink és hagyományaink következ-
tében számunkra továbbra is Oroszor-
szág jelenti a fô beszerzési forrást. Ebbôl,
valamint a nukleáris üzemanyag hosszú
idôre (akár több évre) szóló, mûszakilag
könnyû és gazdaságilag nem megterhelô
stratégiai készletezhetôségébôl adódóan
az atomerômûvi fûtôelemek importból
történô beszerzése – szemben a kôolaj és
a földgáz importjával – nem rontja az el-
látásbiztonságot. Éppen ezért a nukleáris
energiát ellátásbiztonság szempontjából

sok ország hazai forrásnak tekinti (termé-
szetesen más – pl. költségvetési, külke-
reskedelmi mérleg – szempontjából nem)
még akkor is, ha a fûtôelemeket külföld-
rôl szerzi be. Az atomenergia alkalmazá-
sa jelentôsen hozzájárul az üvegházhatá-
sú gázok (CO2 stb.) környezetbe bocsátá-
sának csökkentéséhez (l. 53., 54. és 55.
sz. mellékletek) és ezen keresztül a kör-
nyezetvédelmi célok eléréséhez, a globá-
lis felmelegedés veszélyének csökkenté-
séhez, a klímavédelemhez. Hazai tapasz-
talatok is azt mutatják, hogy hozzájárul
az olcsóbb villamosenergia-termeléshez,
az árstabilitáshoz, a hosszú távú gazdasá-
gi elôretervezhetôséghez és ezeken ke-
resztül segíti a magyar nemzetgazdaság
versenyképességének emelését.

72. Az elôzôek miatt a jövô energeti-
kájával kapcsolatos stratégiai célok csak
akkor érhetôk el, ha az energiahatékony-
ság javítása, a megújuló energiaféleségek
fokozódó alkalmazása, valamint az
egyéb eszközök bevetése mellett az
atomenergia nem csak ma, hanem hosszú
távon is folyamatos és jelentôs szerepet
kap a hazai energiaellátáson belül. Az
atomenergiát a hazai villamosenergia-
termelés nélkülözhetetlen, lehetôleg nö-
vekvô részarányú elemének kell tekinte-
ni a vizsgált – 2030-ig terjedô – idôtávon
túl is. E megállapítás helyességét a vo-
natkozó, konkrét számításokon alapuló
elemzések egyértelmûen bizonyítják (l.
pl. 78. pont). Az atomerômû üzemelteté-
se következtében keletkezô radioaktív
hulladékok biztonságos elhelyezését to-
vábbra is állami felelôsségû feladatnak
kell tekinteni, amit természetesen az

atomerômû által megtermelt villa-
mos energia költségeként elszámolt
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
terhére kell megoldani. A kiégett
üzemanyag, illetve a nagy aktivitású
hulladék végleges elhelyezésére vo-
natkozó hazai elképzelések kialakí-
tása és tervek kidolgozása mellett
folyamatosan figyelemmel kell kí-
sérni a nemzetközi, illetve regioná-
lis szinten történô megoldásra irá-

nyuló nemzetközi erôfeszítések eredmé-
nyeinek alakulását.

73. A fentiek két dolgot jelentenek:
(a) összhangban a parlament vonatkozó,
2005. évi állásfoglalásával meg kell
hosszabbítani a paksi atomerômû üze-
meltetési engedélyét a biztonsági köve-
telmények maradéktalan érvényesítése
mellett, mivel az üzemidô-hosszabbítás-
nak nincs a gazdasági, környezetvédelmi
és ellátás-biztonsági követelményeket
egyaránt kielégítô reális alternatívája; (b)
a vizsgált, 2030-ig tartó idôtávon szá-
molni kell új atomerômûvi blokk(ok)
építésével és üzembevételével is. Az
üzemidô-hosszabbításhoz szükséges mû-
szaki intézkedéseket az üzemeltetô saját
erôforrásaiból finanszírozni tudja, ehhez
költségvetési forrásokra, állami szerep-
vállalásra, garanciára nincs szükség.

74. Hogy az atomenergia fent vázolt
elônyeit valóban kihasználhassuk, a nuk-
leáris biztonság minden mást megelôzô
prioritását továbbra is fenn kell tartani,
ennek érvényesítéséért az üzemeltetô
szervezet a felelôs, de bizonyos feladatai
a tulajdonosnak, az illetékes hatóságnak
és a mindenkori politikának – benne a
kormányzatnak – is vannak. Ennek az
elvnek a megsértése növeli a rendkívüli
események (üzemzavarok, balesetek stb.)
bekövetkezésének lehetôségét, amely a
közvetlen gazdasági károkon túl veszé-
lyezteti az atomenergia pozitív megítélé-
sét is, ami végsô soron újabb gazdasági
károkhoz vezethet. Emiatt a biztonság
prioritása atomerômû esetében egyben a
gazdasági optimumot is jelenti.

PRO MEMORIA

az energiapolitikáról
Tézisek

A hazánk elôtt álló – és megoldásra váró

– problémák egyik fontos területe az

energiapolitika. A szakértôi becslések

szerint az elkövetkezô 20 évben a magyar

gazdaság energiaigénye nôni fog, s ezen

igény kielégítése, az energiatermelés biz-

tosítása hazánk gazdasági fejlôdésének

egyik meghatározó területe lesz.
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A DMTA idei tervei
Tavaly a Paksi Atomerômû Zrt. által

létrehozott Duna-Mecsek Területfej-

lesztési Alapítvány 2006-os 435 milliós

támogatása 1,7 milliárd értékû fejlesz-

tést generált az érintett térségekben, s

87 új munkahely létesítéséhez járult

hozzá.  

Az idei elsô pályázati fordulóban két,

a NyMTIT-es térségbôl érkezett pályá-

zat nyert.

Az elfogadott 2007. évi pályázati kiírás-
ban kiemelten az idei évben megnyíló Új
Magyarország Fejlesztési Terv pályázati
eszközrendszerével összhangban az eu-
rópai uniós forrásokból, magyar társfinanszírozás mellett finan-
szírozott operatív programok pályázatainak elôkészítését, illet-
ve a pályázatokban való részvételt kívánjuk támogatni. A támo-
gatás lehetséges formája az önkormányzatok, azok társulásai,
intézmények, közhasznú szervezetek, civilszervezetek, egyesü-
letek, gazdálkodó szervezetek, pályázati lehetôségeinek elôse-
gítése, illetve pályázatokhoz szükséges önrész meghatározott
részének biztosítása. A kuratórium külön preferálja a települé-
sek és térségek közötti fejlesztési összefogást. A támogatások
összegének nagyságát és a támogatások mértékét a szakmai
szempontok messzemenô figyelembevételével fogalmazták

meg, összhangban a rendelkezésre álló
forrásokkal és a várható igényekkel. Az
idei évben a kuratórium két alkalommal
fog döntést hozni. Az elsô pályázati for-
dulóra érkezett pályamunkákat a kurató-
rium júniusban értékelte. A Tájoló öröm-
mel jelentheti olvasóinak, hogy a
NyMTIT térségbôl két pályázat is támo-
gatást nyert! 

Az idei második pályázati forduló
benyújtási határideje: augusztus 31. A
pályázati kiírás megtalálható a
www.atomeromu.hu honlap Kapcsolatok
címszó alatt. 

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány a hazai nukleáris
létesítmények környezetében, továbbá a hulladéktároló helyek
kutatásában érintett településkörben, így Paks, Kalocsa, Báta-
apáti, Boda és Püspökszilágy körzetében mûködik, célja pedig
a település-, térség- és gazdaságfejlesztés. A felsorolt térségek-
ben hatvan település található, amelyek összlélekszáma 136
ezer fô. Az érintett önkormányzatok, azok társulásai, továbbá a
közigazgatási területükön mûködô intézmények, közhasznú
szervezetek kaphatnak pályázati úton segítséget mindazon tevé-
kenységükhöz, amelyek az alapítvány céljaival egyértelmûen
összhangban állnak. 

GMF-közgyûlés
Június 5–6-án GMF-közgyûlés volt Szlovákiában, me-

lyen részt vett Kovács Gyôzô, a NyMTIT elnöke, vala-

mint Tillmann Péter, a TETT képviselôje.

A közgyûlés alaptémája a radioaktív hulladék elhelyezésben
érintett társulások és civilszervezetek tevékenysége volt.

Roland Palmqivst, a GMF elnöke nyitotta meg a közgyû-
lést, majd a szlovák környezetvédelmi minisztérium állam-
titkára vázolta fel a szlovák környezetvédelmi helyzetet.

Ezek után került sor a jelenlévô országok képviselôinek
prezentációira. A magyarországi társulások mûködésérôl,
munkájáról Kovács Gyôzô, a NyMTIT elnöke tartott elô-
adást. Tájékoztatójában kifejtette, hogy a magyarországi tár-
sulások részt tudnak venni a döntési folyamatokban, lásd az
atomtörvény módosítása, és rajtuk keresztül folyamatos tájé-
koztatást kap minden érintett. 

A szakmai program végén a jelenlévôk meglátogatták a
bohunicei atomerômûvet és a közelében lévô települést is,
tanulmányozva mûködését, támogatási formáit. A közgyûlé-
sen részt vett társulási vezetôk és képviselôk egyetértettek
abban, hogy egy egységes európai szabályozás sokat segíte-
ne az érintett települések problémáinak megoldásában. 

Környezetünkért Díj
Június 5-e a Környezetvé-
delmi Világnap. Ez alkalom-
ból a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Nyír-
egyházán tartotta központi
ünnepségét. Dr. Fodor Gá-
bor miniszter a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tároló léte-
sítése, üzemeltetési feladata-
inak ellenôrzése, a lakosság
folyamatos tájékoztatása ér-
dekében végzett tevékenysé-
ge elismeréseként a tízéves
Társadalmi Ellenôrzô Tájé-
koztató Társulásnak Kör-
nyezetünkért Díjat adomá-
nyozott.

A díjat Krachun Elemér,
Môcsény polgármestere vet-
te át. A Nyugat-Mecseki Tá-
joló nevében is gratulálunk a
TETT-nek!
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A 800 fôs minta alkalmazása igen alapos és értékes felmérést
tett lehetôvé, mert ahogyan az az alábbi táblázatból is kiderül, a
kilenc település mindegyikén a háztartásokat igen jelentôs
arányban keresték fel a kérdezôbiztosok.

A minta megoszlása települések szerint

(*forrás: KSH)

Települések *lélekszám *háztartások 2007-es minta/
2005 év  száma minta háztartások

végén száma

Bakonya 397 fô 138 57 fô 41,3%
Boda 417 fô 153 90 fô 58,8%
Bükkösd 1289 fô 456 200 fô 43,9%
Cserdi 363 fô 122 46 fô 31,5%
Cserkút 506 fô 146 46 fô 31,6%
Helesfa 555 fô 130 50 fô 38,5%
Hetvehely 479 fô 154 85 fô 55,2%
Kôvágószôlôs 1359 fô 478 174 fô 36,4%
Kôvágótôttôs 304 fô 104 52 fô 50,0%
Összesen 5627 fô 1881 800 fô 42,5%

A felmérés során az elsô, nagy, közvetlenül a hulladéktárolóra
vonatkozó kérdéscsoport azt vizsgálta, hogy melyek a NyMTIT
térségbe tervezett tárolóval kapcsolatos vélemények és infor-
mációk. A hulladéktárolóval kapcsolatos alapállást vizsgáló
kérdésben két nagyon fontos eredményt hozott a közvélemény-
kutatás. Az érintettek többsége (55,5%) pozitív módon viszo-
nyul a kérdéshez. A 2005-ös felméréshez képest is befogadóbb
az alapállás. 

Különösen örvendetes volt az  a részeredmény, hogy az elô-
zô megkérdezésekhez képest nôtt az információ jelentôsége, a
két évvel ezelôtti felméréshez képest a felére csökkent azok ará-
nya, akik szerint információhiány miatt közömbösek a tervezett
létesítménnyel kapcsolataban. A teljes mértékben elfogadók
száma csaknem megötszörözôdött(!) és azok aránya is erôsö-
dött, akik kutatási vizsgálati eredményektôl függôen fogadnák
el – és be – a tárolót.

Alternatíva fô 2007 2005 alternatíva

teljes mértékben örülne, ha itt
elfogadja 135 16,9% 3,1% épülne meg

eredményektôl
függôen 309 38,6% 32,6% elfogadná

információhiány 65 8,1% 16,9% közömbös iránta

A felmérés kapcsán arra is kíváncsiak voltak a szakemberek,
hogy mit tudnak a jelenlegi helyzetrôl a térségben élôk. Az
egyik legjelentôsebb javulás 2005-höz viszonyítva itt volt meg-
figyelhetô. Az információkkal nem rendelkezôk aránya 2 év
alatt „drasztikusan” csökkent, 30 százalékról mindössze 8,8
százalékra. Ez az eredmény nagyon plasztikusan igazolta vissza
a kutatási programért felelôs Radioaktív Hulladékokat Kezelô
Közhasznú Társaság (RHK Kht.) által felvállalt nyilvánossági
és tájékoztatási gyakorlat jelentôségét, amely szerint nem csak
indokolt és szükséges, hanem érdemes is nagy figyelmet fordí-
tani az itt élôk folyamatos tájékoztatására. 

Ezzel párhuzamosan jelentôsen megnôtt azok aránya, aki sze-
rint a kutatás fázisában tart a tároló megvalósítása, több mint 17
százalékkal! 

Alternatíva fô 2007 2005

kiválasztás 126 15,8% 13,6%
kutatás 567 70,9% 53,5%
építkezés 37 4,6% 2,9%
nem tudja 70 8,8% 30,0%
Összesen 800 100,0% 100,0%

A geológiai vizsgálatokkal kapcsolatos ismeretek is erôsebbé,
és pontosabbá váltak az elmúlt két év során. A válaszadók nagy
többsége szerint voltak geológiai vizsgálatok a térségben. Ará-
nyuk lényegesen meghaladta a 2 évvel ezelôtti kutatás során ta-
pasztaltakét.

Alternatíva fô 2007 2005

tud a vizsgálatokról 693 86,6% 71,1%
szerinte nem voltak 91 11,4% 27,8%
nem tudja/nem válaszolt 16 2,0% 1,1 %
Összesen 800 100,0% 100,0%

A geológiai vizsgálatok elsô fázisának céljára vo-

natkozó ismeretek

A 693 fô nagyobbik hányada úgy nyilatkozott, hogy ismeri a
2012-ig tartó elsô fázis célját. Ez lényegesen nagyobb arány,
mint amit 2 évvel korábban tapasztaltak a felmérés készítôi.

Alternatíva fô 2007 2005

ismeri a kutatási fázis célját 405 58,5% 43,4%
nem ismeri 287 41,4% 56,6%
nem tudja/nem válaszolt 1 0,1% 0,0 %

Ismerje meg az idei NyMTIT-es véleményfelmérés eredményeit és tapasztalatait!

Javultak az eredmények, erôsödött a bizalom!
Idén tavasszal az érintett térségek közül másodikként a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulás falvaiban köz-

vélemény-kutatásra került sor. A divatos kifejezéssel élve a következôkben a Tájoló „szörfölni” hívja olvasóit! Most nem az

interneten, hanem az idei felmérés adatai, és eredményei között. Kétrészes összeállítása elsô felében a kutatások ismertsé-

gére, a tájékozódás forrásaira, a tervezett hulladéktároló lakossági befogadására, valamint a NyMTIT-re vonatkozó ered-

mények  kerülnek bemutatásra. A második rész a Tájoló idei harmadik, az ôsz elején megjelenô számában érhetô majd el.
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Az eddig szerzett információk forrásai

Miután az interjúkészítôk minden válaszadóval tisztázták, hogy
az elsô kutatási fázis célja egy föld alatti kutatólaboratórium ki-
jelölése, megkérték ôket, emlékezzenek vissza azokra az infor-
mációs forrásokra, ahonnan eddig szerezték ismereteiket arról,
hogy a térség alkalmas lehet radioaktív hulladékok tárolására.
Felsoroltunk válaszlehetôségeket, amelybôl választhattak inter-
júalanyaink, emellett lehetôséget kaptak arra is, hogy egyéb for-
rásokat is említsenek.

Az általunk felkínált válaszlehetôségek kiválasztási aránya az
említések gyakorisága sorrendjében:

Információforrás fô 2007 2005

Tájoló újságból 492 61,5% 33,9%
a település helyi újságja 347 43,4% 43,6%
országos médiumból (sajtó, tv, rádió) 340 42,5% 58,1%
lakossági fórumokon, rendezvényeken 210 26,3% 22,8%
a települése önkormányzatától 211 26,4% 24,0%
ismerôsöktôl 209 26,1% 30,1%
az RHK Kht. és a Mecsekérc

szakembereitôl 162 20,3% 14,4%
Nyugat-Mecseki TIT video hírlevélbôl 88 11,0% 4,6%
kiállításokról, bemutatótermekbôl 28 3,5% -
internetrôl 21 2,6% 1,8%
egyéb helyrôl 22 2,8% 3,1%
eddig sehonnan 27 3,4% 0,0%

2005-höz képest látványosan megnôtt a „Tájoló”-ból informá-
lódók aránya. Szintén figyelemre méltó módon emelkedett az
RHK Kht. és a Mecsekérc szakembereitôl, a Nyugat-Mecseki
TIT video hírlevélbôl és a lakossági fórumokon tájékozódók há-
nyada. Jelentôs visszaesés mutatkozott az országos médiumok
felhasználása terén.

A hitelesnek tartott információk forrásai

Elmondták megkérdezetteink azt is, hogy milyen tájékozódási
formát tartanának hitelesnek a térségbe tervezett tárolóval kap-
csolatban. Ezúttal is az általunk felsorolt lehetôségekbôl vá-
laszthattak interjúalanyaink, de lehetôséget kaptak arra is, hogy
egyéb forrásokat is említsenek (N=800 fô):

Információforrás fô 2007 2005

A Tájoló c. újságot 324 40,5% 17,9%
az RHK Kht. és a Mecsekérc

szakembereit 283 35,4% 23,9%
az önkormányzatokat 281 35,1% 33,8%
a tudósokat 223 27,9% 23,6%
a település helyi újságját 216 27,0% 22,4%
a környezetvédôket 158 19,8% 17,1%
az országos sajtót 118 14,8% 14,9%
az országgyûlési képviselôket 18 2,3% 3,0%
a pedagógusokat 15 1,9% 3,0%
egyéb forrást 77 9,6% 7,4%

2005-höz viszonyítva a hitelesség terén is kiemelkedôen nôtt a
„Tájoló” renoméja. Igencsak figyelemreméltó volt az RHK
Kht. és a Mecsekérc szakembereibe vetett bizalom növekedése.

Az információk kommunikálásának feladata

A megkérdezettek véleménye szerint elsôsorban az önkormány-
zatok feladata a lakosság tájékoztatása a tervezett tárolóval kap-
csolatos kérdésekben. Az is igaz, hogy az elôzô felméréshez ké-
pest 10 százalékkal visszaesett ez az érték. Ennek okaként azt
lehet megjelölni, hogy az elmúlt években többszereplôssé vált
ez a terület, a helyi média, az RHK Kht. és a Mecsekérc szak-
emberei, valamint természetesen a Nyugat-Mecseki Társadalmi
Információs Társulás  is jelentôs munkát végzett a kommuniká-
ciós területen.

„Felelôs” fô 2007  2005

az önkormányzatoknak 449 56,1%  66,9%
az RHK Kht. és a Mecsekérc

szakembereinek 142 17,8% 15,0%
a település helyi újságjának 47 5,9%  3,5%
a tudósoknak 38 4,8% 2,6%
a Tájoló c. újságnak 35 4,4% 2,6%
országos sajtónak 34 4,3% 4,4%
a környezetvédôknek 19 2,4% 1,5%
az országgyûlési képviselôknek 14 1,8%  2,4%
a pedagógusoknak – – 0,3%
egyéb 11 1,4% 0,5%
nem válaszolt 11 1,4% –
Összesen 800 100,0% 100,0%

A tároló lakossági elfogadottsága

Az idei eredmények közül talán a legfontosabb az volt, hogy  a
2005. és a 2007. évi adatok egybevetése az elfogadás terén po-
zitív irányú elmozdulást jelez. Itt is megfigyelhetô volt, hogy
ebben a kérdésben is erôsödött a felelôs véleménynyilvánítás
aránya. A válaszadók a települési elfogadottság esetében „a
megfelelô vizsgálati eredmények mellett fogadja el” opciót
több mint kétszer annyian jelölték meg mint legutóbb!  Az is je-
lentôs eredmény, hogy mind az egyéni, mind pedig a települési
elfogadottság tekintetében nagymértékben, több mint a felére
csökkent azok száma, akik úgy nyilatkoztak, hogy nincsenek
információk, s ezért nem tudnak dönteni.

A tároló létrehozásának lakossági elfogadottsága

(2007 vs. 2005)

Elfogadás                           Egyéni                 Települési

elfogadottság          elfogadottság

2007 2005 2007 2005

teljes mértékben
elfogadja 22,6% 18,0% 9,3% 6,4%

megfelelô vizsgálati eredmények
mellett fogadja el 37,8% 30,5% 40,3% 18,8%

nincsenek információi,
nem tud dönteni 13,1% 27,8% 24,4% 49,5%

kategorikusan
visszautasítja 25,0% 23,7% 21,6% 22,4%

nem tud dönteni 1,5% – 4,5% 2,9%
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A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Tár-

sulás ismertsége, munkájának értékelése

A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulásról 2007-
ben másfélszer annyian tudtak, mint 2 évvel korábban!

A szervezet ismertsége fô 2007 2005

ismeri 489 61,1% 33,9%
nem ismeri 311 38,9% 66,1%
összesen 800 100,0% 100,0%

A részletesebb adatok szerint a falvakban élô 40–59 év közöt-
tiek kétharmada (66,6%) ismeri a Társulást, míg a náluk idôseb-
bek között 60%-os, a fiatalabbak között pedig 54,6%-os volt ez
az arány. Az iskolai végzettség emelkedésével nôtt a Társulás
ismertségi aránya is. A két szélsô érték: maximum 8 általános:
54,8%, illetve felsôfokú végzettség: 71,1%. 

A Társulást ismerô csaknem 500 válaszadónak a felmérés
során arra is lehetôsége nyílt, hogy – az iskolai osztályzatoknak
megfelelôen – értékelje a szervezet eddigi munkáját (1 – egyál-

talán nem hasznos ... 5 – nagyon hasznos). Az eredmények azt
mutatták, hogy idén a Társulást ismerôk csaknem háromnegye-
de (74,4 százalék) valamilyen mértékben elégedett volt a
NyMTIT munkájával. Ennél a kérdésnél is megfigyelhetô volt,
hogy jelentôsen csökkent azok száma, akik nem értékelték a
Társulás munkáját, azaz a két évvel ezelôtti helyzethez képest –
valószínûsíthetôen a folyamatos tájékoztatási tevékenység kö-
vetkeztében – idén tájékozottabbnak ítélték magukat a kérdés-
ben, s ezért vállalkoztak az értékelésre is.

A felmérés eredményeit a szakmai és a tájékoztatási munká-
ban dolgozó szakemberek jól hasznosíthatják majd az elkövetke-
zendôkben. Ha nagyon röviden kellene megvonni az idei felmé-
rés lényegét, összefoglalónk címére érdemes utalnunk, amely
szerint „javultak az eredmények és nôtt a bizalom!”, egyetlen ki-
egészítéssel: az eredmények azt mutatták, hogy szükséges és ér-
demes folyamatos, korrekt és a partnerségre építô tájékoztatási
munkát is végezni a kutatási programhoz kapcsolódva.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Társaság jó
utat választott, amikor a nyíltság és a partnerség mellett döntött,
az idei kutatás tapasztalatai visszaigazolták ennek a döntésnek
a helyességét. 

P E R I S Z K Ó P
Paksi Atomerômû – TVEL megállapodás

Július elején megállapodást írt alá a paksi atomerômû és

az orosz TVEL konszern, amelynek értelmében megkez-

dik a korszerûsített nukleáris fûtôanyag és tökéletesített

fûtôanyagciklusok alkalmazásának megalapozásáról fo-

lyó munkát.

Az orosz Szövetségi Atomenergia Ügynökség (Roszatom)
közleménye szerint a megállapodás megvalósítása lehetôvé
teszi a paksi atomerômûnek, hogy engedélyt kérjen az Orszá-
gos Atomenergia Hivataltól a VVER-440 típusú reaktorok új-
generációs fûtôanyagának használatához és ezáltal az ötéves
fûtôanyagciklusra való áttéréshez. 

Az új technológia eredményeként 12 százalékkal csökken-
ne az uránfelhasználás, valamint a fûtôanyag elhelyezéséhez
szükséges idô, továbbá az elhasználódott fûtôanyag kezelésé-
nek a költsége. Mindez jelentôsen javítaná az atomerômû
gazdasági mutatóit, különösen azt figyelembe véve, hogy
Paks most kezdi meg a reaktorok hôteljesítményének 108
százalékra való növelésével kapcsolatos munkát – áll a
Roszatom közleményében.

A gadolíniumot is tartalmazó, új típusú fûtôanyagot már
2002 óta használják a paksihoz hasonló kolai atomerômûben.
A csehországi Dukovany atomerômûvében 2005 májusa óta
használják ezt a fûtôanyagot, és jelenleg a szlovákiai mochov-
cei (mohi) és bohunicei atomerômû is ezt alkalmazza.

A jelenleg üzemelô atomerômûvek többségében urán-dio-
xid tartalmú fûtôelem tablettákat használnak. A magasabb ki-
égések elérése, illetve a technológiai fejlôdés eredményeként
azonban egyre több erômûben térnek át olyan fûtôelemekre,
amelyek nemcsak urán-dioxidot tartalmaznak. A paksi erô-
mûben is felmerült már korábban gadolínium tartalmú tablet-
ták alkalmazása nagyobb kiégések elérése érdekében.

Az atomenergiához fordulnak
az új EU-tagállamok

Az Európai Unióhoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott álla-

mok többsége ambiciózus atomenergetikai beruházási ter-

veken dolgozik – jelentette ki Herczog Edit európai parla-

menti képviselô az elnöklete alatt mûködô Nukleáris Ener-

gia Jövôjéért Fórum áprilisi strasbourgi ülésén.

Hozzátette: meglévô reaktorok teljesítménynövelésérôl és
üzemidô-hosszabbításáról van szó (utóbbi esete érvényes Paks-
ra is), valamint új reaktorok építésérôl, ami ma már nem csak
Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában és
Magyarországon van napirenden, hanem a balti államok és
Lengyelország közötti nukleáris partnerség központi témája is
(utóbbi volt az ülés fô napirendi pontja).

Az EU képviselô rámutatott: Európában mindenki felismer-
te, hogy az energiaellátás biztosításának és a széndioxid-kibo-
csátás csökkentésének együttes célkitûzését elérni, azaz a jelen-
leg kialakulóban lévô európai energiapolitika alapvetô törekvé-
seit teljesíteni leghatékonyabban a nukleáris technológia alkal-
mazásával lehet. A statisztikák az mutatják, hogy Európában az
új tagállamok, és különösen a balti államok háztartásai rendel-
keznek a legalacsonyabb vásárlóerôvel, ám ezen országok gaz-
dasági növekedése itt eredményezi a legnagyobb mértékû ener-
giaigény növekedését is. A folyamatosan növekvô kereslet pe-
dig mindenhol a legszerényebb fogyasztók teherbíró képességé-
nek keretei között kell kielégíteni, és e tekintetben minden két-
séget kizáróan a nukleáris technológia a leggazdaságosabb
szénmentes energiaforrás.

Magyarország helyzetére utalva Herczog Edit hozzáfûzte:
ha hazánk új reaktor tervezésébe és építésébe kezd, ezt mielôbb
meg kell tennie, hiszen a szomszédok többsége hasonló terve-
ken dolgozik. Márpedig ha minden megrendelés egyidejûleg je-
lentkezik az atomerômû-építés piacán, illetve az új reaktorok
mindenhol egy idôben lépnek mûködésbe, akkor nem csak az
építési költségek fognak számottevôen megnôni, hanem a feszí-
tettebb versenyben a majdan elôállított magyar villamos energia
európai értékesítése is nehezebb lesz.
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A nyár elején jelent meg a Radioaktív Hulladékokat Kezelô

Közhasznú Társaság (RHK Kht.) Éves jelentése, a tavaly

végzett munkáról. Az igényes megjelenésû kiadványban a

Kht. mind a négy nagy területrôl átfogó információt közöl,

mi valósult meg a tervekbôl.  A szakmai munkák, és eredmé-

nyek bemutatása mellett helyet kaptak a lakossági kapcso-

latokkal foglalkozó összefoglalók is.

A jövôre 10 éves évfordu-
lójáról megemlékezô Kht.
megalakulása óta nagy fi-
gyelmet fordított az érin-
tett lakossággal való pár-
beszédre, és bizalomépí-
tésre. Így volt ez a
NyMTIT-térségben is. E
közös munka eredményei
is helyet kaptak a most
megjelentetett Éves jelen-
tésben. A jelentés teljes
anyaga elérhetô az RHK

Kht. honlapján, a www.rhk.hu cím alatt.
A NyMTIT térségére vonatkozó összefoglalót most a Nyu-

gat-Mecseki Tájoló olvasói közvetlenül is megismerhetik. Az
alábbiakban a 24 oldalas kiadvány azon oldalát közli a Tájoló,
amiben a nagy aktivitású hulladékokkal kapcsolatos munkákat
foglalták össze az Éves jelentés szerkesztôi.

Elôkészületek nagy akti-

vitású hulladék elhelye-

zésére

A nagy aktivitású radioak-
tív hulladékok elhelyezése
érdekében az ország terü-
letén stabil, mélygeológiai
formációban kialakítandó
tároló létesítésére célszerû
felkészülni. Az egységes
nemzetközi álláspont sze-
rint egy ilyen tároló fel-
használható a kiégett üzemanyag közvetlen elhelyezésére, vagy
pedig a kiégett üzemanyag feldolgozási hulladékainak befoga-
dására is. A nagy aktivitású hulladékok elhelyezését célzó kuta-
tási program jelenleg is a Nyugat-Mecsekben zajlik. A célunk
az, hogy 2008-ig kijelöljük annak a kutatólaboratóriumnak a
helyét, ahol az agyagkô további vizsgálata folyna.

A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hiva-
tala által engedélyezett kutatási tervben foglalt feladatok végre-
hajtása során a 2006. évben az alábbi fôbb feladatokat hajtották
végre:
• kutatófúrások kialakítása és kapcsolódó in situ mérések;
• felszíni geofizikai vizsgálatok;
• terep-felvételezés, dokumentálás;
• laboratóriumi vizsgálatok;
• monitoring és infrastruktúra;
• geodézia, térképi alapok biztosítása;
• adatbeszerzés, adatbázis-feltöltés, térinformatika;
• adatelôkészítés, értékelés, tervezés.

Május elején ismét Hetvehely adott
otthont, az immáron hagyományos
Niels Bohr fizika- és kémiaver-
senynek. Az idei verseny is igen jó
hangulatban zajlott, minden részt-
vevô diák és csapat jutalommal tér-
hetett haza. 

A nyertesek listája:
Csapat:

1. Cserdi 
2. Bükkösd 
3. Hetvehely 

Egyéni 7. osztály:

1. Strausz Szilárd – Hetvehely 
2. Frojda László – Bükkösd 
3. Joó Fanni – Hetvehely 

Egyéni 8. osztály: 

1. Diós Zsanett – Bükkösd 
2. Lóki Alexandra – Hetvehely 
3. Berta Dániel – Boda 

Éves jelentés, 2006

III. Niels Bohr fizika- és kémiaverseny, 2007.
Idén Cserdi nyert



Hatvanhektáros ökopark létesült a Paksi Atomerômû területén, amely ôshonos magyar

háziállatok bemutatására szolgál – jelentette be a Paksi Atomerômû Zrt.

Az északi porta mellett megkezdte mûködését az a hatvan hektáros ökopark, amely ôshonos
magyar háztáji állatoknak ad otthont, ötven rackajuh, harminc szürke marha, huszonöt manga-
lica disznó és egy szamár található itt – közölte Mittler István, a Paksi Atomerômû Zrt. kom-
munikációs vezetôje.

Tájékoztatása szerint a farmon bemutatókertet, két legelôt és egy disznókertet alakítottak ki,
hogy az állatoknak biztosítsák a megfelelô feltételeket.

A tájékoztatási vezetô elmondta: az ökopark állategészségügyi okokból nem látogatható, de
az erômûbe érkezôk az északi porta parkolójából megtekinthetik, illetve a 6-os úton elhaladók
láthatják a hagyományos módon tartott jószágokat.

Az ôshonos állatfajták és az erômû egymás mellett élése a modern technológia és a hagyo-
mányôrzés szemléletes példája. Az atomerômû büszke arra, hogy ezzel a létesítménnyel hoz-
zájárulhat a mára már igen kevés egyedszámmal rendelkezô ôsi magyar állatfajták továbbélé-
séhez – húzta alá Mittler István.
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Ökopark létesült az atomerômû mellettAKTUÁLIS

A tanulmányút elsô szakmai programjaként a delegáció a
trillói atomerômûvet kereste fel. A létesítmény látogatóköz-
pontjában a küldöttség elôadást hallgatott meg az erômû
üzemelésérôl, a Spanyolországban mûködô erômûvekrôl. 

Ezt követôen a NyMTIT csoportja sétát tett az átmeneti
tárolóban, tanulmányozva a szállítást, az ellenôrzési folya-
matokat, az elhelyezést, a mindenkori háttérsugárzás mérté-
két. Ki kell emelni a biztonsági elôírások pontos betartását és
a szakszerûséget.

A nap programja egy olyan spanyol faluban folytatódott,
amely érintett az atomerômû közelsége, valamint a hulladék-
tároló közelsége miatt is. Természetesen a vendéglátóknál is
alakultak társulások, mint itthon, amelyek a kommunikáció-
val és a területfejlesztéssel foglalkoznak. A helyi társulás
munkájában dolgozó polgármesterek hívták meg a NyMTIT
küldöttségét egy finom, speciális spanyol ebédre és közben
tájékoztatót tartottak a mûködésükrôl, annak elônyeirôl,
problémáikról.

Az ebéden és a tájékoztatón részt vett Maria Villa Abadal
úr is, aki a GMF fôtitkára, s aki tavaly Bodán is vendégünk
volt, amikor a GMF náluk tartotta elnökségi ülését. 

A magyar vendégek megtapasztalhatták a találkozón,
hogy a spanyol partnerek teljesen helyén kezelik a hulladék-
elhelyezés problémáját. Természetesen kapják, és várják is
az ezért járó pénzügyi támogatást. Nagy érdeklôdéssel hall-
gatták a magyar társulások mûködésérôl szóló, általunk pre-
zentált elôadást. 

Az út tapasztalatai megerôsítették a delegációban azt a
benyomást, hogy nekünk magyaroknak semmi okunk a res-
telkedésre, a Társulásunk által végzett munka Spanyolor-
szágban is kiállta az összehasonlítás próbáját.

Spanyolországi tanulmányút (Folytatás az 1. oldalról)


