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A j á n l ó

„Ha összességében nézzük a véleményfelmérés
azon eredményeit, amelyek a lakosság várako-
zásait, és igényeit mutatják, egy olyan „hulladék-
tároló profilt” rajzolhatunk meg a tárolóról: amely-
ben nagy hangsúlyt kap a biztonság, a lakosság-
nak nyújtott garanciarendszer (tájékoztatás,
megtekinthetôség, partnerség, bizalomépítés)  a
helyben élô embereknek nyújtott munkalehetô-
ség a kutatási, létesítési programok során, vala-
mint a település fejlôdésének megvalósulása a
tervezett létesítmény velejárójaként.”

Lakossági elvárások, igények   1–3. oldal

„Varga-Sabján László, a kuratórium tagja el-
mondta, az ôszi fordulóra 42 pályázat érkezett, s
ebbôl 24-et támogatott az alapítvány. Az elbírá-
láskor elônyben voltak a települések és térségek
közötti fejlesztési összefogást, a munkahelyte-
remtést valamint a helyi turisztikai vonzerô fej-
lesztését célzó beruházások.”

Kéttucatnyi nyertes pályázat      2. oldal

„A különféle politikai csoportokhoz tartozó 56
képviselô aláírása a nyilatkozaton erôs támoga-
tást jelent az atomenergia számára, mivel elisme-
rik a szén-dioxid kibocsátás elkerülésében ját-
szott kulcsfontosságú szerepét.”

A Hónap híre     7. oldal

„Hogy hívják a Mikulás világító orrú rénszarva-
sát?”

Ünnepi játékunk    7. oldal

„Az országunkban keletkezô radioaktív hulladé-
kok kezeléséért felelôs állami szervezet a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelô  Közhasznú Társaság
(RHK Kht.) a szakmai, mûszaki, technikai felada-
tok ellátása mellett  – 1998-as megalakítása óta
– meghatározó jelentôségû feladatként kezeli a
tájékoztató-kommunikációs tevékenységet is.
Évente két-három tájékoztató és/vagy informáci-
ós kiadványt jelentet meg, és terjeszt az érintett
térségekben annak érdekében, hogy érthetôen
pontosan és hitelesen adjon tájékoztatást társa-
dalmi partnereinek, az önkormányzatok által lét-
rehozott, és mûködtetett tájékoztató és ellenôrzô
társulásoknak, a civilszervezeteknek, az érintett
térségekben élô lakosságnak.” 

Érthetôen, pontosan, hitelesen     8. oldal

A Tájoló  idei második számában kétol-
dalas részletes összefoglalót találhattak
az Olvasók, az idei közvélemény-kutatás
érdekesebb adatairól, eredményeirôl. Az
ilyen fajta véleményfelmérésnek mindig
a két legfontosabb feladata az, hogy fel-
tárja a vizsgált kérdésekkel kapcsolatos
ismereteket és véleményeket, valamint
hogy jelezze azokat a megfogalmazódó

elvárásokat és igényeket, amelyek hatá-
sával számot kell vetnie a szakemberek-
nek és a NymTIT-nek egyaránt. Hiszen
nagyon nem mindegy hogy a kitûzött cé-
lokkal, a település és a térség jövôjével
kapcsolatos célokkal harmonizál-e egy-
egy tervezett fejlesztés, beruházás.

(Folytatás a 3. oldalon)

Még egyszer az idei közvélemény-kutatásról

Lakossági elvárások,
igények, várakozások
a NymTIT térségében

Kedves Olvasóink!
Ismét eltelt egy esztendô! Ahogy eddig tettük, idei négy számunkban is
igyekeztünk érdekesen és olvasmányosan tájékoztatni olvasóinkat a térség
eseményeirôl, híreirôl, a kutatási munkák mérföldköveirôl és háttér-

információiról.
Köszönjük, hogy velünk tartot-
tak, reméljük, szívesen vették
kezükbe a negyedévente megje-
lenô Tájolót! 
Idei utolsó számunk karácsonyi
játékával — lapunk 7. oldalán
— szeretnénk szeretetben,
békességben gazdag karácsonyi
ünnepeket kívánni!

A Nyugat-mecseki Tájoló
szerkesztôi



Idén második alkalommal támogatta

244 és fél millió forint odaítélésével a

Paksi Atomerômû Zrt. Duna-Mecsek

Területfejlesztési Alapítványa a hazai

nukleáris létesítmények környezetében

lévô települések, intézmények pályáza-

tait.

A két évvel ezelôtt létesített alapítvány,
amelyik évente félmilliárd forinttal segíti a
Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspök-
szilágy körzetében lévôk fejlôdését, Ko-
csis Istvánnak, az MVM Zrt. vezérigazga-
tójának, a kuratórium elnökének részvéte-
lével szeptember végén tartotta idei máso-
dik olyan ülését, amin döntött a pályázatok
támogatásáról. A Kuratórium munkájában
aktív szerepet vállal annak megalakulása
óta a Radioaktív Hulladékokat Kezelô
Közhasznú Társaság (RHK Kht.) is.

Varga-Sabján László, a kuratórium
tagja elmondta, az ôszi fordulóra 42 pályá-

zat érkezett, s ebbôl 24-et támogatott az
alapítvány. Az elbíráláskor elônyben vol-
tak a települések és térségek közötti fej-
lesztési összefogást, a munkahelyterem-
tést valamint a helyi turisztikai vonzerô
fejlesztését célzó beruházások. Az utóbbi-
ak között említette a Baranya megyei Fe-
ked (A TETT alapító tagja) pályázatát,
ahol a német építészeti emlékeket ôrzô 28
lakóház homlokzatának felújítását segítik,
épületenként félmillió forinttal. Emellett a
NymTIT térségébôl benyújtott további há-
rom pályázat (egy bodai  és két kôvágó-
szôlôsi) pályázat is sikeres volt.

Több mint 100 millió forintot kapott
Paks és térsége, ahol a kulturális turizmus
feltételeinek megteremtését is támogatták.
A bátaapáti térség, ahol épül az atomerô-
mû kis és közepes  radioaktivitású hulla-
dékainak tárolója, szintén turisztikai cé-
lokra 60 milliót, a püspökszilágyi térség,
ahol szintén hulladéktároló van, 29, a

Pakssal szemben lévô alföldi rész, Kalocsa
térsége 11 és fél milliót kapott.

A most odaítélt majd félmilliárd forint-
nyi támogatás összesen 3 milliárdos fejlô-
dést indukál a négy térségben. A Duna-
Mecsek Területfejlesztési Alapítvány nem
csak a beérkezett pályázatok megvalósítá-
sát segíti, hanem maga is pályázott. Részt
vesz a Norvégia meghirdette fejlesztést tá-
mogató pályázaton, ahol 97 milliós ön-
résszel 600 millió forintot kaphat. A pályá-
zaton Kocsis István szerint jó esély van a
nyerésre, s az így kapott összeg az atom-
erômû támogatási lehetôségét növeli
majd.

2 Nyugat-Mecseki Tájoló

második fordulóDMTA pályázat

Kéttucatnyi nyertes pályázat
— 250 milliós támogatás 

Új tablók

Bodán

A IV. Tájoló Napra készült el a bodai
mûvelôdési házban helyet kapott kiál-
lítás újabb három tablója, amelyek a
térségben folyó kommunikációs
munka fôbb eseményeit dolgozták fel.
Képeinken a hetvehelyi immáron
hagyományos Niels Bohr tanulmányi
versenyt bemutató, valamint a tavalyi
Tájoló Napot és a Szüreti Fesztivált
bemutató nagy tablók.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az idei felmérés során a kér-
dezôbiztosok ebbôl követke-
zôen arra is kíváncsiak voltak,
mit vár el a település a térség
lakossága saját önkormányza-
taitól a kutatás megkezdése
elôtt. Érthetô és megnyugtató
módon, az erre a kérdésre
adott válaszokban a garanciá-
lis elemek domináltak, azaz  a
térségben élôk igénylik , hogy
tájékoztassák ôket, kikérjék
véleményüket, megtekinthes-
sék a munkákat, és érvényre
juttathassák a település anya-
gi érdekeit.

Örvendetes volt, hogy a
válaszadók mindössze 1,6
százaléka gondolta úgy, hogy
semmilyen elvárása nincs sa-
ját önkormányzataival szem-
ben. (Lásd az I. számú táblá-
zatot.)

A közvélemény-kutatás során
fontos volt annak a felmérése
is, hogy a lakosok mit gondol-
nak, milyen hatással lesz, le-
het a tároló megépítése a tele-
pülés fejlôdésére.  A kapott
válaszok alapján az emberek
közel 60%-a számít valami-
lyen mértékû fejlôdésre; lé-
nyegesen nagyobb hányad,
mint 2005-ben. (Lásd a II.
számú táblázatot.)

A legoptimistább álláspontot
kiemelve a szakemberek
összevetették azokat a  2005-
ös várakozásokkal. Lényege-
sen optimistábban nyilatkoz-
tak az emberek Kôvágótôttô-
sön, Bodán, Cserdiben, Het-
vehelyen és Kôvágószôlôsön,
mint 2 évvel korábban. (ld.
III. számú táblázat.)

Ha összességében nézzük a
véleményfelmérés azon ered-
ményeit, amelyek a lakosság
várakozásait, és igényeit mu-
tatják, egy olyan „hulladéktá-
roló profilt” rajzolhatunk meg
a tárolóról:
— amelyben nagy hangsúlyt

kap a biztonság,
— a lakosságnak nyújtott ga-

ranciarendszer (tájékozta-
tás, megtekinthetôség, part-
nerség, bizalomépítés) 

— a helyben élô embereknek
nyújtott munkalehetôség a
kutatási, létesítési progra-
mok során

— valamint a település fejlô-
désének megvalósulása a
tervezett létesítmény vele-
járójaként. 

Az idei NymTIT vélemény-
felmérés tapasztalatai szerint
is, a térségben olyan lakossá-
gi igényekrôl van szó, ame-
lyeket a tervezési, kutatási, és
a létesítési programok során
érdemes mindig számításba
venni, és egyben aktualizálni
is a NymTIT —  térségben —
a sikeres megvalósítás érde-
kében.

Még egyszer az idei közvélemény-kutatásról

Lakossági elvárások, igények, 
várakozások a NymTIT térségében

%
Elvárás fô 2007 2005

a lakosság tájékoztatása 640 80,0% 84,1%

a lakosság véleményének kikérése 572 71,5% 75,4%

a kutatási tevékenység 

megtekinthetôsége 235 29,4% 31,8%

a település anyagi érdekeinek 

érvényre juttatása 335 41,9% 48,8%

semmilyet nem vár 13 1,6% 1,4%

I. számú táblázat: 
Elvárások az önkormányzatokkal szemben 

a kutatás megkezdése elôtt

Várt hatás fô 2007 2005

nagy fejlôdésnek indulna 171 21,4% 8,8%

kicsit fejlôdne 307 38,4% 39,1%

a beruházás nem lenne hatással 

a fejlôdésre 178 22,3% 35,0%

visszafejlôdne 88 11,0% 14,5%

nem nyilatkozott 56 7,0% 2,6%

összesen 800 100,0% 100,0%

II. számú táblázat

Település nagy fejlôdést vár
2007 2005

Cserdi 40,9% 12,8%

Hetvehely 36,6% 7,1%

Kôvágótöttös 31,9% 14,0%

Boda 31,4% 13,5%

Kôvágószôlôs 25,9% 3,7%

Bakonya 21,2% 40,9%

Helesfa 19,1% 17,1%

Cserkút 11,9% 4,2%

Bükkösd 8,1% 2,6%

III. számú táblázat

Pillanatkép a IV. Tájoló Napról

A gyerekvetélkedô gyôztese, a bükkösdi csapat



4 Nyugat-Mecseki Tájoló

2007. 1. szám

Évértékelô RHK Kht. sajtótájékoztató

Budapesten

Új fejezet kezdôdhet 2007-ben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelô Köz-
hasznú Társaság, immáron hagyományo-
san december közepén ad számot a mé-
dia és a közvélemény számára az adott
évben végzett munkájáról, az elért ered-
ményekrôl. Így történt ez tavaly is, s az
évértékelô eseményen Dr. Hegyháti Jó-
zsef, az RHK Kht. ügyvezetô igazgatója
(képünkön) joggal nevezhette 2006-ot a
megalapozás évének, egy olyan eszten-

dônek, amelyben min-
den területen jelentôs
eredményeket ért el a
hazai nukleáris hulla-
dék elhelyezésért felelô
állami szervezet. 
A nagy aktivitású hulla-
déktároló — térségünk-

ben folyó — kutatási programjáról szólva
Dr. Hegyháti József azt emelte ki, hogy a
szakemberek bármelyik elvi lehetôséget
is választják, abban egyetértenek, hogy
szükség van egy hazai nagy aktivitású
hulladékokat befogadó végleges tárolóra.
Ennek alkalmasnak kell lennie a kiégett
nukleáris üzemanyag kötegek befogadá-
sára is. Abban konszenzus van most a
szakemberek között, hogy a tároló csak
mélygeológiai létesítmény lehet.

A szakma szerint a Bodai Aleurolit
Formáció, közismert nevén a bodai
agyagkô alkalmas befogadókôzet lehet.
A Nyugat-Mecsek térségében 2003-ban
újraindult kutatások célja kettôs volt: a
kôzetrôl való ismeretszerzés, valamint a
helyszínkijelölés megalapozása.

2007. 1. szám

AKTUÁLIS

NymTIT — meglepetés a Tájolóban!

Mostani számunk olvasói — a cikkek,
beszámolók és képek mellett — a Nyu-
gat-Mecseki Társadalmi Információs
Társulás munkájának eredményeit bemu-
tató, valamint a  rendezvények pillanat-
képeit felvillantó kétoldalas összeállítást
találnak, a Társulás elmúlt évekbeli mun-
kájáról.
Az összeállításban olvasható tények és
információk, valamint a Tájoló Napon, a
Niels Bohr tanulmányi versenyen és a

vándorkiállításon készült fényképek min-
denkit meggyôznek arról, hogy a
NymTIT munkája valóban a köz, a tele-
pülések és a térség fejlôdését és fejleszté-
sét szolgálta megalakulása óta, az elmúlt
10 évben.

2007. 1. szám

Gondoljon bele!

0,0002 százalék

Egy tavaly közölt adat szerint az Európai
Unióban évente 2 milliárd m3 ipari hulla-
dék keletkezik, míg a radioaktív hulladé-
kok mennyisége 40 000 m3-t tesz ki. Az
ipari hulladékok gigantikus mennyiségé-
nek kezelése és feldolgozása óriási, és
csak részben megoldott feladatot jelent a
tagországok számára. A radioaktív hulla-
dékok — azok minden m3-ének — keze-
lése, tárolása és elhelyezése ezzel szem-
ben megfelelô törvényekkel szabályo-
zott, mûszakilag-technikailag „uralt”.
Ugyanakkor, mivel egy társadalmilag
igen érzékeny kérdésrôl van szó, a média
állandó érdeklôdéssel követi. Hazánkban
is hasonló a hulladékok egymáshoz vi-
szonyított aránya, míg az összes hulladék
sok tízmillió tonnát tesz ki, s ehhez ké-
pest a radioaktív hulladékok éves
mennyisége kevesebb, mint 500 m3.

2007. 1 szám

NymTIT Tájékoztató Körút, 2007

Február 5–19. között került sor a
NymTIT, az RHK Kht. és a Noguchi Por-
ter Novelli közös szervezésében arra a
Tájékoztató Körútra, amely felkereste a
Társulás összes tagtelepülését. A kilenc
helyszínen összesen 19 elôadás és tájé-
koztató hangzott el. A szervezôk örömére
jelentôs volt az érdeklôdés és a megjele-
nés a körút találkozói iránt, több százan
hallgatták végig az elôadásokat. Az elô-
adásokat a magyar nukleáris iparban, a

nukleáris hulladék elhelyezésben, vala-
mint a földtudományokban vezetô szere-
pet betöltô vezetôk, és vezetô szakértôk
tartották. Így Cserkúton, Dr. Hegyháti
József, az RHK Kht. ügyvezetô igazgató-
ja, „Az RHK Kht. programjai” címmel
adott áttekintést a szervezet munkájáról,
Bakonyán „Van megoldás” címmel Bu-
day Gábor, az RHK Kht. mûszaki-tudo-
mányos igazgatója mutatta be az egyes
hulladékfajtákhoz kötôdô biztonságos el-
helyezési-tárolási módokat. Bükkösdön
dr. Nagy Béla, a kutatási program és a
NymTIT szakmai, illetve tájékoztatási
munkáját immáron hosszú évek óta segí-
tô Akadémiai Bizottság tagja mutatta be,
hogyan segíti a helyszíni tevékenységet a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke
által létrehozott bizottság.

2007. 2. szám

NymTIT közvélemény-kutatás 2007.

Megalapozott vélemények, felelôs vá-

laszok, erôs bizalom

Egyre több információ birtokában, fele-
lôsen, és a bizalom meglétét igazoló mó-
don válaszolt a kérdôíveken megfogal-
mazott kérdésekre a NymTIT térség 800
lakója. A felmérés legfontosabb eredmé-
nyeit szedte csokorba a mostani Tájoló
címoldali keretes összefoglalója.
Ahogyan azt a kutatásokért felelôs Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasz-
nú Társaság (RHK Kht.) egyik vezetô
szakértôje megfogalmazta egy alkalom-
mal, a kétévente megtartott közvéle-
mény-kutatások a tájékoztató és kommu-
nikációs tevékenység egyfajta minôség-
biztosításának is tekinthetôk. Hiszen vi-
lágosan és egyértelmûen mutatják az
eredményeket, s azt is hol, melyik terüle-
ten, vagy kérdésben kell erôsíteni a mun-
kát. 
Az idei eredmények majd minden terüle-
ten jobbak a legutóbbi felmérés adatai-
nál, s egyben feladják a leckét a kommu-

Visszapillantó 2007.
Ahogy olvasóink már megszokhatták, ez évi utolsó számunkban ismét összefoglaljuk az esztendô legfontosabb eseményeit. 
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nikációs munkát végzô szakemberek és a
NymTIT számára is, hogyan erôsítsék to-
vább a megteremtett bizalmat a tervezett
nagy aktivitású hulladéktároló témaköré-
ben a NymTIT térségében a következô
két-három évben.

A NymTIT közvélemény-kutatás fonto-
sabb eredményei I.
• A térségben lakók ismeretei bôvültek

a radioaktív hulladékokkal kapcsola-
tosan

• Nôtt a tárolót elfogadók aránya
• Bôvültek a jelenlegi állapotokra

vonatkozó ismeretek
• Több mint kétszerannyian tartják hi-

telesnek 2007-ben a Tájoló címû új-
ságot, mint 2005-ben

• Nôtt a szakemberekrôl véleményt al-
kotók száma, és a véleményük is po-
zitívabb lett

• A tároló létrehozásának lakossági el-
fogadottsága jelentôsen javult

• Nagymértékben nôtt a NymTIT is-
mertsége.

Javultak az eredmények, erôsödött 
a bizalom!
Idén tavasszal az érintett térségek közül
másodikként a Nyugat-mecseki Társa-
dalmi Információs Társulás falvaiban
közvélemény-kutatásra került sor. A di-
vatos kifejezéssel élve a következôkben a
Tájoló „szörfölni” hívja olvasóit! Most
nem az interneten, hanem az idei felmé-
rés adatai, és eredményei között. Kétré-
szes összeállítása elsô felében a kutatá-
sok ismertségére, a tájékozódás forrásai-
ra, a tervezett hulladéktároló lakossági
befogadására, valamint a NymTIT-re vo-
natkozó eredmények kerülnek bemuta-
tásra. A második rész a Tájoló idei har-
madik, az ôsz elején megjelenô számá-
ban érhetô majd el. 

Különösen örvendetes volt az a rész-
eredmény, hogy az elôzô megkérdezé-
sekhez képest nôtt az információ jelentô-
sége, a két évvel ezelôtti felméréshez ké-
pest a felére csökkent azok aránya, akik
szerint információhiány miatt közömbö-
sek a tervezett létesítménnyel kapcsolat-
ban. A teljes mértékben elfogadók száma
csaknem megötszörözôdött(!) és azok
aránya is erôsödött, akik kutatási vizsgá-
lati eredményektôl függôen fogadnák el
— és be — a tárolót.

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 megfigyelhetô. Az in-
formációkkal nem rendelkezôk aránya 2

év alatt „drasztikusan” csökkent, 30 szá-
zalékról mindössze 8,8 százalékra. Ez az
eredmény nagyon plasztikusan igazolta
vissza a kutatási programért felelôs Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasz-
nú Társaság (RHK Kht.) által felvállalt
nyilvánossági és tájékoztatási gyakorlat
jelentôségét, amely szerint nem csak in-
dokolt és szükséges, hanem érdemes is
nagy figyelmet fordítani az itt élôk folya-
matos tájékoztatására.

A geológiai vizsgálatok elsô fázisának
céljára vonatkozó ismeretek
A 693 fô nagyobbik hányada úgy nyilat-
kozott, hogy ismeri a 2012-ig tartó elsô
fázis célját. Ez lényegesen nagyobb
arány, mint amit 2 évvel korábban ta-
pasztaltak a felmérés készítôi.

2005-höz képest látványosan megnôtt a
„Tájoló”-ból informálódók aránya. Szin-
tén figyelemre méltó módon emelkedett
az RHK Kht. és a Mecsekérc szakembe-

reitôl, a Nyugat-mecseki TIT videohírle-
vélbôl és a lakossági fórumokon tájéko-
zódók hányada. Jelentôs visszaesés mu-
tatkozott az országos médiumok felhasz-
nálása terén.

A tároló lakossági elfogadottsága
Az idei eredmények közül talán a legfon-
tosabb az volt, hogy a 2005. és a 2007.
évi adatok egybevetése az elfogadás te-
rén pozitív irányú elmozdulást jelez. Itt is
megfigyelhetô volt, hogy ebben a kérdés-
ben is erôsödött a felelôs véleménynyil-
vánítás aránya. A válaszadók a települési
elfogadottság esetében „a megfelelô
vizsgálati eredmények mellett fogadja
el” opciót több mint kétszer annyian je-
lölték meg, mint legutóbb! Az is jelentôs
eredmény, hogy mind az egyéni, mind
pedig a települési elfogadottság tekinte-
tében nagymértékben, több mint a felére
csökkent azok száma, akik úgy nyilat-
koztak, hogy nincsenek információk, s
ezért nem tudnak dönteni.

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 vonatkozó ismeretek
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 %

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%

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
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A Nyugat-mecseki Társadalmi Informá-
ciós Társulás ismertsége, munkájának
értékelése
A Nyugat-Mecseki Társadalmi Informá-
ciós Társulásról 2007-ben másfélszer
annyian tudtak, mint 2 évvel korábban!

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.
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 vá-
laszadónak a felmérés során arra is lehe-
tôsége nyílt, hogy — az iskolai osztály-
zatoknak megfelelôen — értékelje a szer-
vezet eddigi munkáját (1 — egyáltalán
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 ké-
pest — valószínûsíthetôen a folyamatos
tájékoztatási tevékenység következtében
— idén tájékozottabbnak ítélték magukat
a kérdésben, s ezért vállalkoztak az érté-
kelésre is.
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IV. Tájoló Nap: október 6. 

Boda — Kôvágótöttös

A legfontosabb a bizalomépítés

Az idei IV. Tájoló Nap sajtóbeszélgeté-
sén Dr. Hegyháti József, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelô Közhasznú Társa-
ság (RHK Kht.) ügyvezetô igazgatója az
elmúlt években történô bizalomépítés
folytatását ítélte a NymTIT térségben
zajló tájékoztatási munka legfontosabb
céljának és egyben feladatának.

A tavaszi, a falvakban végzett közvé-
lemény-kutatás eredményei visszaigazol-
ták ezt, a kapott válaszokból kiderült,
hogy a térségben élôk informáltsága és a
szakemberekbe vetett bizalma erôsödött
a tervezett nagy aktivitású atomerômûvi
hulladékok tárolójával kapcsolatban. A

legnagyobb mértékben a Nyugat-mecse-
ki Társadalmi Információs Társulás is-
mertsége növekedett, ami különösen ör-
vendetes tény és eredmény. A társulás el-
nöke, Kovács Gyôzô áttekintést adott a
NymTIT eddig végzett munkájáról, s

egyre jelentôsebb nemzetközi kapcsola-
tairól is.
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Közös ünneplés Bátaapátiban

Hagyományt teremtett a Mecsekérc Zrt. 

Tiszteletbeli bányász avatás 

Bordalok vastapssal

Évek óta tartja bányásznapi ünnepségét
Bátaapátiban a Mecsekérc Zrt. kollektí-
vája.

Idén is sokan éltek a meghívással, s
együtt ünnepeltek a mecsekérces munka-
társakkal. A program a pécsi Ércbányász
Fúvószenekar menetzenéjével kezdôdött.
A zenekar pattogó ritmusú muzsikával
indult a bátaapáti templom mellôl, és vé-
gigvonulva a falu fôutcáján a közösségi
ház udvarán berendezett sátorig vezette
fel a bányásznap több száz fôs közönsé-
gét. Az idôjárás is kegyes volt a szerve-
zôkhöz, jobb idôt az ünnepi programso-
rozathoz nem is kellett volna kívánni.
Hétágra sütött a nap, kellemes volt a hô-
mérséklet, s a hideg „védôitalokra” sem
lehetett panasz, mind az üdítôk, mind a
sör jól jött, és jól is esett az átvonulást
követôen.
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Nyitottság, ôszinteség

Elôadásának bevezetôjében az RHK Kht.
fômérnöke arra hívta fel a figyelmet,

hogy az a megközelítés, mely szerint a
radioaktív hulladékok végleges elhelye-
zése csupán egy összetett mûszaki fel-
adat, nem tartható tovább. Egy tároló lé-
tesítésének társadalmi és gazdasági di-
menziói vannak, melyek komoly hatással
bírnak a környéken élôk életminôségére.
Kapcsolatteremtés — Kapcsolatépítés —
Bizalom. Az RHK Kht. fômérnöke egy
egyszerûsített sémán mutatta be a tanács-
kozás közönségének egy nagy aktivitású
hulladéktároló létesítési folyamatát. Kell
egy javaslat a hulladéktároló létesítésére
vonatkozóan. Ehhez szükség van egy
vagy több potenciális területre, ahol a tá-
roló megépíthetô. És itt jön a lényeges
dolog.  Ezeken a területeken települések
vannak, és ezeken a településeken embe-
rek élnek. Tehát ezekkel az emberekkel
kapcsolatot kell teremteni, majd pedig
ezt a kapcsolatot fenn kell tartani, meg
kell tölteni bizalommal, és a megszerzett
bizalmat erôsíteni kell.

Ormai Péter tapasztalatai szerint, az
elsôdleges kapcsolatteremtésnél a kiin-
duló helyzetben négy hozzáállási maga-
tartást lehet megkülönböztetni: az abszo-
lút elutasítót, a kétkedôt, az érdeklôdôt,
és — ami az elôadó ironikus megjegyzé-
se szerint csak a csak a mesében van —
az azonnali támogatót. A kapcsolatterem-
tést végzô szakembereknek ezt a négy
kategóriájú embercsoportot kell kezelni.
Ha sikerül ez a kapcsolatteremtés, akkor
teremtettük meg a kapcsolatfenntartás
alapjait.

2007. 3. szám

10 éve szolgálja a nemzeti érdeket a

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Augusztusban elhelyezésre került az idén
tízéves Kiégett Kazetták Átmeneti Tároló-
jában az ötezredik, az atomerômûben
használt kazetta — jelentette be a jubile-
um alkalmából a Tolna megyei Tengelicen
tartott ünnepi ülésen Dr. Hegyháti József,
a Radioaktív Hulladékokat Kezelô Köz-
hasznú Társaság ügyvezetô igazgatója.

A hazánkban keletkezô nukleáris hul-
ladékok kezeléséért és biztonságos elhe-
lyezéséért felelôs állami szervezet veze-
tôje kiemelte azt is, hogy a létesítmény
újabb bôvítése határidôre és kitûnô minô-
ségben elkészült, s ennek eredményeként
a KKÁT immáron 7200 kiégett kazetta
befogadására és tárolására képes, így
szolgálva a nemzeti érdeket, a paksi
atomerômû kiégett üzemanyag kazettái-
nak a legszigorúbb nemzetközi elôírá-

Nyugat-Mecseki Tájoló

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%
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Európai parlamenti képviselôk

az atomenergia kulcsszerepérôl

Az Európai Parlament 56 képviselôje,

szinte valamennyi fontos frakcióból,

Brüsszelben 2007. november 22-én el-

fogadott egy nyilatkozatot az atom-

energia szerepérôl a jövô alacsony

szén-dioxid kibocsátású energia ter-

melésében. 

Ebben támogatásukról biztosítják a

Közösség energiapolitikáját, amelyben

az atomenergia fontos helyet foglal el,

más alacsony kibocsátású termelési

technológiákkal együtt elôsegítve az

üvegházhatást okozó gázok csökkenté-

sére tett vállalások teljesítését.

A különféle politikai csoportokhoz tarto-
zó 56 képviselô aláírása a nyilatkozaton
erôs támogatást jelent az atomenergia
számára, mivel elismerik a szén-dioxid
kibocsátás elkerülésében játszott kulcs-
fontosságú szerepét. 

Az aláírást követô sajtóértekezleten Ale-
jo Vidal-Quadras professzor, az Európai
Parlament második elnökhelyettese el-
mondta, hogy a meglévô nukleáris kapa-
citások optimális hasznosítása, beleértve
az üzemidô-hosszabbítást is, valamint az
új atomerômûvek építése segítséget
nyújt majd annak az összetett problémá-
nak a megoldásában, amelyet a megbíz-
ható energiaellátás, az üvegházhatás
okozó gázok kibocsátásának csökkenté-
se, valamint az elérhetô árú villamos-
energia-termelés jelent. 

Ugyanakkor további beruházásokra van
szükség más szén-dioxid-mentes terme-
lési technológiák területén is, mint a
megújuló energiaforrások és a szén-dio-
xid megkötés, hogy teljesíteni tudjuk a
kiotói jegyzôkönyvben tett vállalásainkat
— tette hozzá a professzor.

Az Európai Parlament képviselôinek no-
vemberi nyilatkozata jól illeszkedik a
legutóbb elfogadott ún. Reul-jelentéshez
a konvencionális energiaforrásokról és
technológiákról. Ez a jelentés is megerô-
sítette a nukleáris energia jelentôségét az
Európai Unióban. 

(Forrás: Magyar Atomfórum Egyesület,
www.atomforum.hu)

Tisztelt Olvasóink!

Idei utolsó számunkban ünnepi játékot
hirdetünk olvasóink körében. A feladat
egyszerû! Karikázza be az alábbi kér-
dések helyes válaszait. A kitöltött szel-
vényt pedig küldje el december 19-ig
szerkesztôségünkbe (Ferling PR &
Communications Pécs, 7621 Mária u.
8.). A helyes megfejtôk között három
darab ötezer forint értékû ajándékkosa-
rat sorsolunk ki,  amit még idén kézbe-
sítünk is a szerencséseknek!

1. Az angol gyerekek miben kapják

/találják meg az ajándékokat a 

Télapótól?

A — Zoknijukban, harisnyájukban
B — Párnacihában
C — Az ágyuk alatt
D — A kandalló mellett

2. Melyik szent „importálta” a 

karácsony ünnepét Írországba, 

az 5. században? 

A — St.Martin
B — St.William
C — St. Patrick 
D — St.George 

3. A hiedelmek szerint mit csinálnak

a tehenek karácsony este, 

éjfélkor? 

A — Beszélnek
B — Énekelnek
C — Ébren vannak
D — Összedugják a fejüket 

4.  Melyik országban van karácsony-

kor „mesevillamos”, amely körbevi-

szi a gyerekeket a városon? 

A — USA
B — Németország 
C — Svájc 
D — Spanyolország 

5. Hogy hívják a Mikulás világító 

orrú rénszarvasát?

A — Hugó
B — Fülöp
C — Rudolf
D — Ödön

6. Az alábbi ételek közül a karácso-

nyi/újévi hagyomány szerint melyik

nem jelképezi a gazdagságot?

A — bab
B — lencse
C — fehérrépa
D — mák

soknak eleget tevô biztonságos elhelye-
zését.

Az elsô tíz év eredményei és tapasz-
talatai mellett jelentôs hangsúlyt kaptak
a jövôre vonatkozó tervek. Amint az
közismert, a KKÁT-nak 2047-ig van ér-
vényes mûködési engedélye. 2017-ig —
a paksi atomerômû tervezett (alap)
üzemidejéig — összesen 25 kamra meg-
építésével számolnak a szakemberek, eb-
bôl idáig 16 kamra készült el, egyenként
450 kazettás kapacitással. A legújabb bô-
vítés idén fejezôdött be, ezzel a KKÁT
7200 kazetta elhelyezését tudja biztosíta-
ni. A 25 kamrás kialakítás összesen csak-
nem 12 000 kazetta befogadását teszi
majd lehetôvé, az alábbi megoszlásban:
16 kamra egyenként 450 kazettát és a to-
vábbi 9 kamra egyenként 527 kazettát tá-
rol majd, összesen 11 943 kazettát.
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Jó az átmeneti megoldás, de végleges

kell 

De miért annyira fontos nekünk az atom-
energia? Mindenekelôtt jó ha tudjuk,
hogy a nukleáris energiatermelés a legol-
csóbb (csak a vízenergia elôzi meg), az
elôállítási költsége fele-harmada az
egyéb energiaforrásokkal létrehozotté-
nak.

Amellett ne feledkezzünk meg az
esetleges klímaváltozás miatt egyre erô-
södô aggodalmakról sem. Az is fontos
tényezô a nukleáris energiatermelés re-
neszánszában, hogy az 1986 tavaszán
bekövetkezett csernobili katasztrófa ha-
tása kezd lecsengeni, fôleg azért, mert —
mint minden nagy baleset után — ez
esetben is meglendült a mûszaki fejlô-
dés, és mára már beérett intézkedéseket
hozott magával. Napjainkra az atomerô-
mûvek biztonsága jelentôsen megnôtt,
részben az új technikai megoldások be-
vezetésével (ebben meghatározó része
van a számítástechnikának-informatiká-
nak, nem kevésbé a szenzortechnikának,
a mûszerezésnek), részben pedig a ko-
rábbinál átgondoltabb és szigorúbban
betartott elôírások, szabályozások alkal-
mazásával.

Ezekbôl a fejlesztési trendekbôl
egyenesen következik, hogy nagyon
nagy szükség lesz a végleges tárolóra,
különösen ha azt is számításba vesszük,
hogy a húsz évre szóló üzemidô-meg-
hosszabbításon túltekintve új erômûvek
létrehozásán már most el kell gondol-
kodni, hiszen egy ilyen létesítmény
üzembe helyezéséig a döntések után leg-
alább 8–10 év telik el.

A Hónap híre



Az országunkban ke-
letkezô radioaktív hul-
ladékok kezeléséért fe-
lelôs állami szervezet
a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelô  Köz-
hasznú Társaság (RHK
Kht.) a szakmai, mû-
szaki, technikai felada-
tok ellátása mellett  —
1998-as megalakítása
óta — meghatározó je-
lentôségû feladatként
kezeli a tájékoztató -
kommunikációs tevé-
kenységet is. Évente
két-három tájékoztató
és/vagy információs
kiadványt jelentett
meg, és terjeszt az
érintett térségekben,
annak érdekében, hogy
érthetôen pontosan és
hitelesen adjon tájé-
koztatást társadalmi
partnereinek, az ön-
kormányzatok által
létrehozott, és mûköd-
tetett tájékoztató és el-
lenôrzô társulásoknak
és a civilszervezetek-
nek, az érintett térsé-
gekben élô lakosság-
nak. 

A felvállalt tájé-
koztatás komolyságát
jelzi az a tény, hogy az
RHK Kht. már hét be-
mutatótermet és látogatóköz-
pont illetve tájékoztató kabi-
netet mûködtet közösen part-
nereivel. Ezekbôl kettô éppen
a NymTIT térségében dolgo-
zik, Kôvágószôlôsön és Bo-
dán. Elôbbi ad otthont az
RHK Kht. és a NymTIT tájé-
koztató kabinetjének, Bodán
pedig a mindenki számára
nyitott  Szabadtéri Informáci-

ós Park várja a látogatókat. Itt
külön „attrakció” is szolgálja
az érdeklôdôket. Az az Euró-
pában is ritka, — szakmai fo-
galmat használva — „kibú-
jás”, ahol megtekinthetô a
vizsgált kôzet, az aleurolit,
amely többszáz méternyi
mélységben húzódik a föld-
felszín alatt, s éppen a park te-
rületén  bújik ki a felszínre.
Visszatérve a tájékoztató és

információs kiadványokhoz,
térségünkben az utolsó ilyen
aktuális tartalmú és igényes
megjelenésû kiadvány az
„Egy lépéssel közelebb a
nagy aktivitású radioaktív
hulladékok biztonságos elhe-
lyezésének megoldásához”’
címmel megjelent huszon-
négy oldalas színes tájékozta-
tó volt, amelynek több fejeze-
te a Nyugat-mecseki Tájoló-

ban is megjelent, ez-
zel szolgálva a
NymTIT falvaiban
élôk informálását.  

A novemberben
napvilágot látott leg-
újabb kiadvány, az
„idôsebb testvér” az
RHFT területén az el-
múlt években elvég-
zett modernizációs és
biztonságnövelô prog-
ramot, annak eredmé-
nyeit mutatja be a
nagyközönségnek, 24
oldalon, képekben
gazdagon, „az intéz-
ményi radioaktív hul-
ladékok tárolása és el-
helyezése   —   hosszú
távon is biztonságo-
san”  címmel.  A kiad-
vány hozzáférhetô, és
letölthetô az RHK
Kht. honlapjáról.
(www.rhk.hu /hírek )

A Tájolóban most
az új tájékoztató azon
részét ismerhetik meg
olvasóink, amely a la-
kossági kapcsolatok
terén végzett munká-
ról szól.

Új  RHK Kht .  k iadvány

Érthetôen, pontosan, hitelesen
Amint az szélesebb körökben egyre inkább  közismert, hazánkban már két radioaktív hulladékokat befogadó és azok biz-

tonságos tárolását garantáló létesítmény mûködik. 

Az egyik Pakson a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója — amely éppen az idén volt 10 éves — a másik pedig a már több

mint harmincesztendôs múlttal rendelkezô Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó Tároló (RHFT) a Pest megyei Püspökszi-

lágy határában, ahová a hazánkban keletkezô intézményi hulladékokat helyezik el. 

KISTÉRSÉGI HAVILAP

Kiadja a Noguchi Porter Novelli
(1054 Budapest, 
Szabadság tér 7.)
Felelôs kiadó a kft. ügyvezetô
igazgatója. Szerkeszti a
szerkesztôbizottság. Készült 
a Ferling PR & Communications
Kft. közremûködésével.
Nyomás: Molnár Nyomda és
Kiadó Kft., Pécs
ISSN 1786-0563


