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Új névvel az új esztendôben!
A jogi szabályozás megváltozása miatt, az RHK Kht. ez évtôl Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság néven folytatja
munkáját. A társaság rövidített neve: RHK Kft. Ennek megfelelôen a Tájoló lapszá-
maiban idén az új névvel találkozhatnak Olvasóink.

Tisztelt Olvasók! 

Idén ötödik évfolyamába lép a Nyugat-

Mecseki Tájoló, a NymTIT-térség ne-

gyedéves önálló kiadványa. A 2004-ben

megjelent elsô szám beköszöntôjében

Dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hul-

ladékokat Kezelô Kft. ügyvezetô igaz-

gatója azt írta, idézzük:

„A Magyar Köztársaság Kormánya azzal
a céllal hozta létre a Társaságot, hogy fe-
lelôs gazdája legyen a magyarországi ra-
dioaktív hulladékok tárolásával és végle-
ges elhelyezésével összefüggô környezet-
védelmi feladatoknak. E feladatok megol-
dása nemzeti érdek. A megvalósuló fej-
lesztések és kutatási programok alapvetô

célja, hogy a hazánkban keletkezô vala-
mennyi radioaktív hulladék átmeneti és
végleges elhelyezése teljes mértékben
megfeleljen az Európai Unió által tá-
masztott követelményeknek.

(Folytatás a 3. oldalon)

Egyhangú támogatás a kutatási tervnek

Az RHK Kft. felkérésére alakult Szakértôi Bizott-
ság – amely a magyar földtudományok kiemel-
kedô, iskolateremtô, nemzetközileg is elismert
személyiségeit foglalkoztatja szakértôként az
RHK Kft. illetékességi körébe tartozó kutatások
témaköreiben – április 1-jén Budaörsön, az RHK
Kft. budaörsi kirendeltségének tanácstermében
tartott ülést.                   (Folytatás a 2. oldalon)

Csendes jubileum
– ötödik évfolyamát kezdi 
a Nyugat-Mecseki Tájoló

LAPZÁR TA  U TÁN

A j á n l ó
A Tolna megyei Bátaapátiban létesülô Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) projektje meg-
kapta az illetékes hatóságtól a létesítmény jog-
erôs környezetvédelmi engedélyét, ami jelentôs
lépés az engedélyezési eljárásban – jelentette be
Dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelô Kft. (RHK Kft.) ügyvezetô igazgatója a
szervezet decemberi, évértékelô sajtótájékozta-
tóján.
Biztonságos a magyar nukleáris hulladékke-
zelés és tárolás  (4–5. oldal)

A tervezett hulladéktároló kivitelezésébe, késôbbi
üzemeltetésébe a többség szerint bekapcsolód-
hatnak helyi cégek. A bizakodók aránya a 2 évvel
korábbiakhoz képest 10%-al nôtt, ami igen jelen-
tôs javulást, csaknem kétharmados eredményt
jelent.
A térség lakossága...  (7. oldal)

„A hazai hulladék-elhelyezésben  és a kutatási
programokban érintett térségek önkormányzatai
úttörô szerepet vállaltak abban, hogy gondos fel-
használóként  a kapott forrásokat közcélra, tele-
pülésük fejlesztésére, egy-egy adott település
gondjainak enyhítésére, vagy megoldására hasz-
nálják fel...”
A hónap idézete: EU-s tanácskozás a Nukleá-
ris Energia Jövôjéért (7. oldal) 

— 1982–83-ban ô javasolta Reagan elnöknek a
csillagháborús tervként is emlegetett stratégiai
védelmi kezdeményezést (SDI). 
— 2001-ben elsôként kapta meg a Corvin-lánc ki-
tüntetést.
Teller-centenárium (8. oldal)

Gondolta volna?!

...
— ha a Tájoló eddig megjelent összes lapszámát kiterítve egymás mögé tennénk, a
„papírkígyó” hossza meghaladná a 35 kilométert, ami több mint a Pécs és Szigetvár
közötti távolság.



A kialakított együttmûködésnek megfele-
lôen minden hónap elsô péntekén kerül sor
a Mecsekérc Zrt. kôvágószôlôsi telephe-
lyén a nagy aktivitású atomerômûvi hulla-
dékok tárolója kutatási programjának ko-
ordinációs értekezletére.
A Mecsekérc szakemberei, és a program
megvalósításáért felelôs RHK Kft.-s szak-
értôk ezeken a találkozókon beszélik meg
az egy-egy hónapban végzett munkát és
annak eredményeit, valamint az elkövet-
kezendô feladatokat. Képünk a márciusi
alkalmon készült.
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Koordinációs értekezlet
a Mecsekércnél 

Január elsejétôl Eck Józsefet nevezték

ki az RHK Kft. beruházási igazgatójá-

vá. Terveink szerint lapunk következô

száma interjút közöl majd Eck Józseffel

az idei  tervekrôl és munkákról.

Bemutatkozik az új beruházási igazgató:
„Az egykori Magyar Villamos Mûvek
Tröszt ösztöndíjasaként  1979-ben szerez-
tem  mérnöki diplomát a Budapesti Mû-
szaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, fo-
lyamattervezôi szakon. 1984–85-ben gaz-
dasági szakmérnöki másoddiplomás kép-
zésen vettem részt, 1986-ban pedig közép-
fokú vizsgát tettem angol nyelvbôl. Német
és orosz nyelvbôl alapfokú ismereteim
vannak.

A diplomaszerzést
követôen a paksi
atomerômûben he-
lyezkedtem el, ahol
az évek folyamán az
épülô blokkok üzem-
be helyezésében vet-
tem részt. Ezt követô-
en az itt szerzett ta-
pasztalatok alapján az
atomerômû üzemvitel
irányítási területén,
valamint a karbantar-
tás, tervezés, irányítás
és végrehajtás fel-
adatköreiben dolgoz-
tam különbözô szintû

vezetôként. Ennek
során részt vettem az
atomerômû karban-
tartási rendszerének
k i d o l g o z á s á b a n ,
amely a mai napig
biztosítja a berende-
zések hatékony és
magas szintû mûkö-
dését. Az üzemelteté-
si és karbantartási
gyakorlat megszerzé-
se után a mûszaki
háttértámogatáshoz
kapcsolódóan az erô-
mû rendszerei és be-
rendezései moderni-
zálási tevékenységé-

nek feladatait irányítottam. Vezetésemmel
került végrehajtásra a 2. blokkban 2003-
ban történt üzemzavar következményei-
nek felszámolása, a sérült üzemanyag eltá-
volítása és biztonságos becsomagolása.
Ezen tevékenységek kapcsán jelentôs ve-
zetôi ismeretre és tapasztalatra tettem szert
az atomenergia alkalmazás nagy bonyo-
lultságú rendszereinek irányítása, vala-
mint az atomerômûvi radioaktív hulladé-
kok elsôdleges kezelése területén. Ez év
január 1-tôl kaptam megbízást az RHK
Kft. beruházásainak irányítására.”

Eck József

Bal oldalon, felülrôl lefelé: Eck József beruházási igazgató RHK Kft., Benkovics István vezérigazgató-helyettes Mecsekérc Zrt., Bertha
Zsolt Mecsekérc Zrt., Sándor Tibor, a NymTIT képviselôje, dr. Nagy Zoltán RHK Kft., Középen: Frigyesi Ferenc, az RHK Kft. tanács-
adója.

Egyhangú támogatás a kutatási tervnek
(Folytatás az 1. oldalról)

A tanácskozás vezetô napirendje a Mecsekérc Zrt. szakemberei által készített kutatá-
si terv megvitatása volt. A csaknem háromórás megbeszélésen a szakértôi bizottság
tagjai részletesen elemezték, és értékelték a benyújtott több mint 200(!) oldalas ku-
tatási tervet. A bizottsági tagok magas színvonalú, értékes, és alapos munkának tar-
tották a benyújtott tervet, és számos kiegészítést, pontosítást fogalmaztak meg, s
csaknem kéttucatnyi kérdést is feltettek a Mecsekérc Zrt. szakértôinek. 
A válaszok megadása után a szakértôi bizottság egyhangú szavazással fogadta el a
kutatási tervet. A terv bemutatására, a legfontosabb feladatok megismertetésére a Tá-
joló következô számában tér vissza.

L AP ZÁR TA  U TÁN

Új beruházási igazgató az RHK Kft.-nél
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(Folytatás az 1. oldalról)

... a többéves kutatási prog-
ram munkálatainak, eredmé-
nyeinek — az RHK Kht. szán-
déka szerint — hiteles króni-
kása lesz a most induló Nyu-
gat-Mecseki Tájoló.”

Most visszapillantva az elmúlt
évekre, megalapozottan álla-
píthatjuk meg, hogy a Tájoló
eddig megjelent tizenhat szá-
ma (a megjelenések érdeke-
sebb adatait lásd keretes anya-
gunk) felvállalt küldetésének
megfelelôen folyamatosan be-
számolt a NymTIT térség fal-
vaiban élôknek az évtized elsô
felében újra indított a nagy ak-
tivitású atomerômûvi hulladé-
kok tervezett tárolója helyé-
nek kiválasztását, majd létesí-
tését célzó szakmai kutatási
program munkáiról, s menet
közbeni eredményeirôl. 

A szakmai tevékenység bemu-
tatása mellett fontos feladata a
Tájolónak, hogy rendszeresen
tudósítson a Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Tár-
sulás munkájáról, a NymTIT
nemzetközi tevékenységérôl
is. Ennek megfelelôen kaptak
helyet a Tájoló oldalai között
a Tájékoztatási Körutakról, a
Tájoló Napokról, valamint a
Niels Bohr tanulmányi verse-
nyekrôl, s a NymTIT tanul-

mányútjairól, és a Társulás
nemzetközi kapcsolataival
foglalkozó írások, interjúk és
beszámolók.

A rendszeresen kétévente
megtartott közvélemény-ku-
tatások adatai is azt mutatták,
hogy a térségben élôk megis-
merték, befogadták és meg-
szerették a Tájolót, a szer-
kesztôk abban bíznak, hogy
már feltûnne a hiánya az Ol-
vasóknak... 

A tavalyi közvélemény-
kutatás eredményei is igazol-

ták, hogy a NymTIT térség-
ben élôk hiteles és tárgyilagos
orgánumnak tartják a lapot, az
információszerzés hasznos
eszközének tekintik. A válasz-
adók több mint kétötöde (40,5
százaléka) ítélte hiteles tájé-
kozódási forrásnak a Tájolót,
és ez az eredmény több mint
kétszerese volt a 2005-ös
eredménynek, ami akkor 17,9
százalék volt! Ez olyan fejlô-
dés amire a Tájoló méltán le-
het büszke, s amely további
erôfeszítésekre kell, hogy sar-
kallja a szerkesztôket, vala-

mint az RHK Kft. szakértôit,
hogy 2009 eredményei is a bi-
zalom, a hitelesség növekedé-
sérôl szólhassanak!

Az idei esztendô különö-
sen „gazdag” lesz az évfordu-
lókban, az év elején ötödik év-
folyamát kezdô lap december-
ben eléri a jubileumi huszadik
lapszámot, és az ötvenezres
megjelent példányszámot! 

Bízva abban, hogy a „ju-
bileumi évben” is megtiszte-
lik figyelmükkel a Tájoló lap-
számait, és érdeklôdéssel for-
gatják majd a lap oldalait Ol-
vasóink, köszönjük meg az
eddigi együttmûködést vala-
mennyi partnerünknek — s
ezek sorában külön is a
NymTIT-nek — remélve,
hogy az elkövetkezendô
években újra lesz bôven mon-
dani és a közölnivalónk, a
módosított és aktualizált kuta-
tási program munkáiról, ered-
ményeirôl, és a NymTIT tevé-
kenységérôl.

Gondolta volna?!

● a Tájolóban (2007 végéig ) megjelent cikkek száma: 172
● a Tájolóban (2007 végéig) megjelent fotók és illusztrációk száma: 247
● a Tájoló  eddig megjelent példányszáma: 42 500
● a Tájoló eddig megjelent lapszámainak összesített oldalszáma: 340 000 oldal

Csendes jubileum
– ötödik évfolyamát kezdi 
a Nyugat-Mecseki Tájoló
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A Tolna megyei Bátaapátiban létesülô

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

(NRHT) projektje megkapta az illeté-

kes hatóságtól a létesítmény jogerôs

környezetvédelmi engedélyét, ami je-

lentôs lépés az engedélyezési eljárás-

ban — jelentette be Dr. Hegyháti Jó-

zsef, a Radioaktív Hulladékokat Keze-

lô Kft.  (RHK Kft.) ügyvezetô igazga-

tója a szervezet decemberi, évértékelô

sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy az

érvényes tervek szerint — az összes

szükséges engedély birtokában — az

NRHT 2008 nyarától fogadhatja a

paksi atomerômû kis és közepes aktivi-

tású hulladékait. 

Az NRHT iránt megnyilvánuló nagy
szakmai és lakossági érdeklôdést egyet-
len — de meggyôzô — adattal érzékel-
tette az RHK Kft. vezetôje: az elmúlt két
és fél év során az ideiglenes telephelyet
többszáz érdeklôdô csoport kereste fel, a
látogatók száma idén ôsszel meghaladta
a hétezer(!) fôt. 
A NymTIT térségét érintô nagy aktivitá-
sú hulladéktároló kutatási programjáról
szólva az ügyvezetô igazgató azt emelte
ki, hogy a szakemberek között e témában
kettôs a konszenzus: 
a szükség van egy hazai, nagy aktivitá-

sú hulladékokat befogadó végleges
tárolóra;

b hogy a tároló csak mélygeológiai lé-
tesítmény lehet.

A nagy aktivitású tárolóhoz kapcsolódó
eddig elvégzett kutatások eredményei
úgy foglalhatók össze, hogy van kivá-
lasztott és megfelelônek ítélt kôzet, a
BAF (Bodai Aleurolit Formáció) a Nyu-
gat-Mecsekben. Az évtized elején újrain-
dultak a kutatások, amelyeknek célja ket-
tôs volt: az ismeretszerzés és a helyszín-
kijelölés.

Biztonságos a magyar nukleáris 
2007-ben is eredményesen dolgozott az RHK Kft.

● A jövôre mûködésének tízéves év-
fordulójára készülô RHK Kft. felelôs-
ségi körébe négy nagy projekt gondo-
zása tartozik. Az RHK Kft. egy intéz-
ményi hulladékokat kezelô tárolót mû-
ködtet 1976 óta a Pest megyei Püspök-
szilágyon, felelôs a Pakson létesített
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
biztonságos üzemeléséért, a Tolna me-
gyei Bátaapátiban kis és közepes akti-
vitású hulladéktároló megvalósításán
dolgozik, valamint végrehajtja a nagy
aktivitású hulladéktároló kutatási
programját, amelynek helyszíne a
Nyugat-Mecsek területe. 

● A Pest megyei Püspökszilágyon

immáron több mint harminc éve biz-
tonságosan üzemelô Radioaktív Hulla-
dék Feldolgozó és Tároló (RHFT). Az
intézményi (az iparból, a mezôgazda-
ságból, az egészségügybôl, a kutatás-
ból és oktatásból származó) kis és kö-
zepes aktivitású hulladékok tárolója
szerepét tölti be.

● A több éve folyó és egymásra épülô
modernizálási és biztonságnövelési
programok egy idôben, egymás mellett
valósulnak meg. A még negyven évre
tervezett mûködés feltételeinek megte-
remtésében nagy szerepet kap a tároló-
hely felszabadítása, ami a gyakorlat-
ban a korábban megtelt tárolómeden-
cék vizsgálatát, biztonságos kibontását
s a bennük lévô hulladékoknak a mai
kor szigorúbb követelményeinek meg-
felelô válogatását, tömörítését és újra-
csomagolását jelenti.

Dr. Hegyháti József
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 hulladékkezelés és tárolás

A 2008-as év legfontosabb elvégzendô
feladatai közé tartozik majd az NRHT
projekt keretei között az engedélyezési
eljárás befejezése, (létesítési, üzemelteté-
si engedélyek megszerzése) a tároló inf-
rastruktúrájának kiépítése, valamint az
üzemeltetés beindítása.

Folytatódik, és a tervek szerint az év kö-
zepére befejezôdik a Lakossági Ellenôr-
zô Csoport tagjainak szakmai felkészíté-
se is. A 18 tagból álló csoport a lakossági
kontroll garantálása érdekében dolgozik
majd, s jogos lesz a beszállításra kerülô
hulladékok ellenôrzése a beszállítás és a

tárolás során. (A felkészítés eseményei-
rôl és annak eredményeirôl a Krónikás
már többször beszámolt a lap oldalain,
így lesz ez az új esztendôben is, a Króni-
kás tudósítója valamint a TETT Híradó
stábja ott lesz a felkészítési programo-
kon, és beszámol a látottakról.)

Az RHK Kft. illetékességi körébe tartozó
feladatok anyagi alapjairól az Ország-
gyûlés a költségvetési szavazás során
döntött. Az idei beterjesztett szakmai ja-

vaslatot elfogadva, a parlamenti döntés
alapján az RHK Kft. idén összesen csak-
nem 16 milliárd forintot fordíthat a kitû-
zött feladatok megvalósítására. 

Tájékoztatójának végén az ügyvezetô
igazgató egy áttekintô táblázat elemzésé-
vel mutatta be, hogyan változott — ked-
vezôen — a Nyugat-Mecsek területén
élôk, valamint az NRHT térség lakossá-
gának véleménye a legutóbbi három köz-
vélemény-kutatás során.

● A Kiégett Kazetták Átmeneti Tá-

rolója (KKÁT) az atomerômûben ke-
letkezett kiégett üzemanyagok bizton-
ságos ideiglenes tárolását oldja meg 50
éves idôtartamra. A KKÁT idén volt
10 éves, az évfordulóról ünnepi ülésen
emlékezett meg az RHK Kft. 2017-ig
— a paksi atomerômû tervezett (alap)
üzemidejéig — összesen 25 kamra
megépítésével számolnak a szakembe-
rek, ebbôl idáig 16 készült el. A leg-
újabb bôvítés idén fejezôdött be, ezzel
a KKÁT 7200 kazetta elhelyezését
tudja biztosítani. 2007 végéig 5107 ka-
zettát helyeztek el. 

● A Tolna megyei Bátaapátiban

megvalósuló, nemzeti radioaktívhulla-
dék-tároló projekt megvalósítása a jö-
vô év folyamán prioritást kap az RHK
Kft. munkájában. A célegyenesbe for-
dulás után, jövôre a finis következik,
annak érdekében, hogy az NRHT
2008-tól fogadhassa a paksi atomerô-
mû kis és közepes aktivitású hulladé-
kait. A kitûzött cél elérésével a paksi
erômûben szükségtelenné válna egy új
átmeneti tároló építése. 
Idén is folytatódnak a látványos és
nagy média-, illetve lakossági érdeklô-
déssel kísért tevékenységek. Befejezô-
dik a felszínen a központi és a techno-
lógiai épület kivitelezése, a felszín
alatt pedig már a végleges tárolóterek
kialakításához fognak hozzá. 
A 2008-as év legfontosabb elvégzendô
feladatai közé tartozik majd az NRHT
projekt keretei között az engedélyezési
eljárás befejezése, (létesítési, üzemel-
tetési engedélyek megszerzése) a táro-
ló infrastruktúrájának kiépítése, vala-
mint az üzemeltetés beindítása.

A sajtótájékoztató résztvevôi
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Fejlesztés – összefogással
A Tájoló mindig szívesen számol be, és ad nyilvánosságot azoknak a híreknek,

amelyek a NymTIT térségnek és falvainak fejlôdésérôl, fejlesztéseirôl szólnak.

Idei elsô számunkban egy megvalósult bodai fejlesztést mutatunk be.

Boda Község a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól kapott támogatással, va-
lamint saját erô hozzáadásával, turisztikai fejlesztés keretein belül, felújította a Petôfi
út szôlôbe, az avarkori földvárrom felé vezetô út egy szakaszát. Ez kezdete a jövôbe-
ni várromfeltárásnak, rekultivációnak. 

A felújított úton jó körülmények között elérhetôvé vált a Timár Zoltán által kiala-
kított tájház, valamint a Fehér-Mecsek Borút Bodán áthúzódó északi része. 

Folytatódik a nukleáris 

reneszánsz

A szakemberek szerint az emberiség
elôtt álló megoldandó globális kihí-
vások egyike — a tiszta víz, a túlné-
pesedés, és a globális felmelegedés
mellett — az energiakérdés. Világ-
méretekben megnyugtató megoldást
kell találni arra a dilemmára, ho-
gyan lehet kielégíteni az egyre nö-
vekvô energiaéhséget úgy, hogy az
emberi környezetre a legkisebb ká-
rokkal járjon. Az egyik jelentôs elô-
nyöket nyújtó megoldás az atom-
energia.

Február második felében a Magyar
Országgyûlés megkezdte a magyar
energetikai koncepció 2020-ig terje-
dô megvalósítására vonatkozó ter-
vezet szakmai vitáját, amelyben reá-
lis opcióként szerepel az atomener-
gia hazai termelése.
A magyar energetika politikai kon-
cepciójának az atomenergiára vo-
natkozó része, a nemzetközi trend-
del — az atomenergia XXI. századi
további felhasználásával — egybe-
vág. Egyre több ország ismeri fel, s
döntéseiben ezt a felismerést a gya-
korlatba is átülteti, hogy az atom-
energia századunkban a békés célú
energiatermelés nagy elônyökkel já-
ró alternatívája, amire építeni lehet a
biztonságos energia-ellátást. 

Az elmúlt évben több országban is
fontos döntések születtek a terüle-
ten. Ezekbôl nyújtunk át most a Tá-
joló segítségével néhány olyan hírt,
amelyek egyértelmûen bizonyítják
az atomenergia létjogosultságát, s
igazolják annak a megállapításnak
az igazságát is, hogy a világban
folytatódik a nukleáris reneszánsz.

(Híreinket a Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség NucNet hírszolgála-
tának anyagaiból válogattuk.)

KANADA: Elfogadott javaslat a
nagy aktivitású hulladék végleges
elhelyezésére.
Kanada elfogadta a Nukleáris Hul-
ladék Kezelô Szervezetének (NW-
MO) az atomerômûvek kiégett fûtô-
elemei végleges elhelyezésére vo-
natkozó többfázisú javaslatát. Az
ötéves kutatások eredményei alap-
ján készült javaslat mélygeológiai,
szükség esetén átmenetileg felszíni,
vagy felszín alatt közvetlenül elhe-
lyezkedô központi hulladéktároló
létesítését javasolja. Jelenleg a le-
hetséges helyszínek kiválasztása
kezdôdik, a kormány felügyelete
mellett.

USA: Két új blokk
3000 MW-i kapacitásbôvítés szere-
pel a Florida Power and Light Com-
pany terveiben az egyesült államok-
beli Turkey Point atomerômû terüle-
tén. A bôvítés várhatóan 2020-ra va-
lósul meg.

KÍNA: Új blokk Észak-kelet Kíná-
ban
A Hongyanhe-i (Észak-kelet Kína)
atomerômûben hozzákezdtek az elsô
1000 MW teljesítményû reaktorának
építéséhez. Az új reaktor várhatóan
2012-ben kezd áramot termelni.

FINNORSZÁG: Üzemidô-
hosszabbítás, újabb blokk
A finn kormány engedélyezte a Lo-
viisa-i erômû mindkét blokkjának
üzemidô hosszabbítását. Az 1977-
ben  illetve 1981-ben üzembe helye-
zett blokkok 2027-ig és 2030-ig mû-
ködhetnek.

Megkérdeztük

Kovács
Gyôzôt,
a NymTIT 
elnökét ...

Mit tervez az idén a Nyugat-

Mecseki Társadalmi Informá-

ciós Társulás?

Kovács Gyôzô, Boda polgármestere,
a NymTIT elnöke elmondta, hogy:
„A NymTIT 2008-ban a lakossági tá-
jékoztatás hatékonyságát tervezi nö-
velni, partnerei hatékony segítségé-
vel. Fontos feladatának tartja az ed-
digi szakmai és partneri kapcsolatok
fenntartását, azok megerôsítését.
Természetesen folyamatosan figye-
lünk a társulás tagjainak informáltsá-
gára, képzésére, szakmaiságára. En-
nek egyik fontos eleme a finn szak-
mai út, mely lehetôvé teszi az ottani
végleges tároló megismerését. A
szakmai út során a társulás megis-
merkedhet a finn kistérségi társulás-
sal, a LEADER közösséggel is. 

Társulásunk fontos tényezônek
tartja a Niels Bohr fizika-kémia ver-
seny hagyományos lebonyolítását,
valamint a Tájoló Nap megrendezé-
sét. A kommunikáció szerves része a
már településeket körbejárt leporellók
iskolákban történô bemutatása, mely
által a jövô generációja is megismer-
kedhet a nagy aktivitású radioaktív
kutatási program, valamint a társulás
és partnerei tevékenységével.

Honlapunk (www.nymtit.hu)
szintentartását, fejlesztését szintén
szem elôtt tartjuk a jövôben is, hisz
ezáltal a világhálón is lehetôség nyí-
lik megjelenésre. Természetesen az
eddig kialakult nemzetközi kapcso-
latainkat, tagsági viszonyunkat is
ápolni, szervezni fogjuk a jövôben
is.”

PER I S ZKÓP
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Uniós támogatás az

önkormányzatoknak

A környezetbarát nukleáris energia

megfelelô válasz lehet a globális felme-

legedés kihívásaira, ennek ellenére

csak lassan javul az atomerômûvek

megítélése és terjed az alkalmazásuk,

ezért különösen fontos teret adni a

nukleáris erômûvek közelében élô ön-

kormányzatoknak, hogy hallassák

szavukat — monda Herczog Edit eu-

rópai parlamenti képviselô — ez év ja-

nuárjában Strasbourgban a Nukleáris

Energia Jövôjéért Fórum tanácskozá-

sán.

A megbeszélésen a nukleáris létesítmé-
nyek körüli Európai Önkormányzatok
Szövetségének (GMF) — e szervezet
munkájában tagként vesz részt a
NymTIT is — képviselôi elmondták: ör-
vendetes, hogy az önkormányzatok ilyen
fórumon is tájékoztathatnak az európai
nukleáris létesítmények közelében folyó
életrôl, az egyes települések és a nukleá-
ris ipar közötti együttmûködésrôl, és el-
mondhatják: jól, békésen, kényelmesen
és biztonságosan, mindennemû ijeszte-
getôsdi nélkül is lehet élni atomerômû
közelségében. 

„A hazai hulladék-elhelyezésben és a
kutatási programokban érintett térségek
önkormányzatai úttörô szerepet vállaltak
abban, hogy gondos felhasználóként a
kapott forrásokat közcélra, településeik
fejlesztésére, egy-egy adott település
gondjainak enyhítésére vagy megoldásá-
ra használják fel... A nukleáris létesítmé-
nyek közelében lévô önkormányzatok
európai képviselôi különösen büszkék
arra, hogy a nukleáris energia mellett va-
ló kiállásukkal hozzájárulhatnak a Kiotói
Egyezmény célkitûzéseinek teljesítésé-
hez” — hívta fel a figyelmet Herczog
Edit.

A  térség lakossága munkalehetôségeket
is vár a tervezett hulladéktárolótól

Elôzô számaiban a Tájoló már többször foglalkozott a tavalyi,  a NymTIT fal-

vaiban készített közvélemény-kutatás eredményeivel. (IV. évfolyam 2. szám,

2007. július 1., 4-5. oldal, IV, évfolyam 4. szám, 2007. december 1., 3 oldal.) A

Tájoló mostani számában azokat az eredményeket, véleményeket adjuk közre,

amelyek a  tervezett létesítmény által nyújtott munkalehetôségekkel kapcsola-

tos kérdésekre születtek.

Helyi cégek részvétele a kivitelezésben és a mûködtetésben:

A tervezett hulladéktároló kivitelezésébe, késôbbi üzemeltetésébe a többség szerint
bekapcsolódhatnak helyi cégek. A bizakodók aránya a 2 évvel korábbiakhoz képest
10%-al nôtt, ami igen jelentôs javulást, csaknem kétharmados eredményt jelent.

Várakozás fô 2007 2005
lehetôséget lát 481 60,1% 50,5%
nem lát lehetôséget 303 37,9% 45,2%
nem nyilatkozott 16 2,0% 4,3%
Összesen 800 100,0% 100,0%

Az egyes településeket vizsgálva elmondható, hogy Kôvágótôttôsön, Kôvágószôlô-
sön és Bükkösdön voltak a legoptimistábbak a kérdés megítélésében. Ugrásszerûen
nôtt a pozitív várakozások aránya Kôvágótôttôsön, Bükkösdön, de másutt is mutat-
koztak jelentôs változások (Kôvágószôlôs, Cserkút, Hetvehely). Negatív irányú el-
mozdulás volt tapasztalható  Bakonya és Helesfa esetében.

Település helyi cégek
közremûködésére számítók
2007 2005

Kôvágótôttôs 73,1% 44,9%
Kôvágószôlôs 70,7% 61,5%
Bükkösd 68,7% 49,7%
Bakonya 59,6% 65,9%
Cserkút 57,8% 46,0%
Boda 52,8% 52,6%
Cserdi 51,1% 50,0%
Hetvehely 45,9% 30,3%
Helesfa 44,9% 69,0%
Teljes minta 61,4% 52,7%

A hulladéktároló és a helyiek munkavállalása

A válaszadók többsége a helyiek munkavállalása terén is bizakodónak mutatkozott,
a 2005-ös felmérés adataival gyakorlatilag megegyezô arányokban látott lehetôsé-
get a helyiek munkavállalására. Figyelembe véve az elmúlt években a kutatási prog-
ramban bekövetkezett kényszerû lassítást, ez az eredmény is megnyugtató, mivel
jelzi, hogy a lassítás ellenére a térségben élôk továbbra is nagy jelentôségûnek tart-
ják a létesítményt, olyannak amely a helyiek munkavállalásában fontos szerepet
tölthet be. 
A csaknem kétharmados arány a kutatások új szakaszában egyben jó alapot jelent-
het a még nagyobb lakossági támogatás eléréséhez, a helyieknek felkínált munkák-
kal, megbízásokkal. 

Várakozás fô 2007 2005
lehetôséget lát 515 64,4% 65,6%
nem lát lehetôséget 268 33,5% 32,4%
nem nyilatkozott 17 2,1% 2,0%
Összesen 800 100,0% 100,0%

A hónap
idézete

A NymTIT Közvélemény kutatás  2007 eredményei, tapasztalatai 3. rész „
„
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Teller Ede 1908. január 15-én született Budapesten. Itt meg-
kezdett egyetemi tanulmányait Németországban folytatta to-
vább. 22 évesen szerzett doktorátust a hidrogénionról írott
disszertációjával, amellyel segített lefektetni a molekuláris pá-
lyák elméletének alapját.

1933-ban a zsidóüldözés miatt elvesztette göttingeni mun-
kahelyét, de az ekkor már Angliában élô Szilárd Leó támoga-
tásával állást kapott a londoni egyetemen, késôbb Niels Bohr-
hoz ment Koppenhágába. 

1935-ben Princetonba és a George Washington Egyetemre
is meghívták, ô az utóbbit választotta, s magfizikával kezdett
foglalkozni. A negyvenes évek elején csatlakozott Enrico Fer-
mi csoportjához, amely korszakos kísérleteket végzett a nuk-
leáris láncreakcióval.

Amikor Oppenheimer 1943-ban megszervezte Los Ala-
mosban a titkos laboratóriumot, az elsôk között hívta meg oda
Teller Edét. A plutóniumtömegek befelé történô robbantással való egyesítésével foglalkozott,
a magfúziót felhasználó „szuperbombát” (a hidrogénbomba) azonban ekkor még háttérbe szo-
rította az atombomba. A háború után szerette volna folytatni kutatását, Hirosima azonban
megrendítette tudóstársai többségét. Csak a szovjet atombomba 1949-es felrobbantása után
kezdtek újra a H-bomba fejlesztéséhez, Teller igazgatóhelyettes lett Los Alamosban.

Teller késôbb a California Egyetem sugárzási laboratóriumának konzultánsa, fizikapro-
fesszora, utóbb a Lawrence Livermore Laboratórium igazgatóhelyettese, majd igazgatója,
1975-tôl a Hoover Intézet fômunkatársa volt. Ellenezte az atomcsend egyezményt, mely meg-
tiltotta a légköri atomrobbantásokat, s a 70-es években az amerikai kormány nukleáris fegy-
verkezési tanácsadója lett.

1982–83-ban ô javasolta Reagan elnöknek a csillagháborús tervként is emlegetett straté-
giai védelmi kezdeményezést (SDI). 2003-ban George W. Bush amerikai elnök a legmagasabb
amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet adományozta neki.

1990-ben látogatott elôször haza. 1994-ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend-
jének Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést, 1997-ben a Magyarság Hírnevéért Díjat, 2001-
ben elsôként kapta meg a Corvin-lánc kitüntetést.

Évforduló

Sokan jöttek el tisztelegni a
nagy magyar tudós emlékének

Az emléktábla
Az RHK Kft. tisztelgô koszorúját Szabó Attila 
PR fômunkatárs helyezte el az emléktáblánál


