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A NymTIT letette a névjegyét
A Tájoló tartalmából

l „A bodai  találkozó elején – ahová

Bátaapátiból érkeztek az ITC résztvevôk –

Kovács Gyôzô, Boda polgármestere, a

NymTIT elnöke mutatta be az ITC-s

vendégeknek a falu történetét, s azt a

többéves lakossági tájékoztatási munkát,

amit a Társulás végzett az eddigiekben a

faluban, és a térségben élôk tájékoztatása

érdekében.”

A NymTIT letette a névjegyét (1., 4. oldal)

l „Az atomenergia elfogadottsága

tekintetében hazánk áll az élen 65 száza-

lékkal. ”

Magyarország az élmezônyben (2. oldal)

l „ Bush elnök ismételten szólt arról,

hogy a külföldi energiától való független-

ség céljából el kell kezdeni új atom-

erômûvek  létesítését..”

Nukleáris hírcsokor (7. oldal)

l „A szénhidrogének  elégetése olyan

luxus, amelyet egy 6 milliárd energiaéhes

lélekkel rendelkezô bolygó nem engedhet

meg magának. Egyetlen józan, gyakorlati

alternatíva  van: az atomenergia.”

Nukleáris jelen (6. oldal)

l „Már megindult az elôkészítô munka a

nagyaktivitású radioaktív hulladék

tárolásával kapcsolatban.”

A XXI. század energiaszükséglete   (4. oldal)

Május végétôl öt napon át hazánk fogadta az
ITC (School of Underground Waste Storage

and Disposal, magyarul: A Felszín alatti Hul-

ladéktárolás és Elhelyezés Iskolája) szakmai
tanácskozására a világ csaknem 20 országából
(többek között Indiából, az Egyesült Királyság-
ból, Argentínából, Kínából, Svájcból, Japánból,
Koreából, Dél-Afrikából, és Brazíliából) érkezett
nemzetközi szakembereket, akik saját országa-
ikban a nukleáris hulladékok elhelyezésének és
tárolásának érdekében dolgoznak.  

Néhány napra, nem túlzás azt mondani,
hogy a tanácskozásnak otthont adó tengelici
Hotel Orchidea a nukleáris hulladék elhelyezés
szakmai világközpontjává alakult. A tengelici
program kialakításában szakmailag közremû-
ködött a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
is, a konkrét lebonyolítás feladatait pedig a Ra-
dioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Társa-
ság vállalta magára, és látta el, a résztvevôk
teljes megelégedésére.

A szakmai tanácskozás címe: „Döntéshoza-
tal és az érdekeltek bevonása a hulladéktároló
fejlesztésében” volt. Az elsô három nap során
a tanácskozás elôadásai a témakör általános
kérdéseivel foglalkoztak, majd egy-egy ország
példáján keresztül mutatták be egymásnak a
szakemberek, hogy milyen megoldásokat dol-
goztak ki és alkalmaztak a nukleáris hulladé-
kok elhelyezésében Belgiumban, Spanyolor-
szágban, vagy az Egyesült Államokban.

A tanácskozás negyedik és ötödik napja a
magyar jogi és társadalmi környezet, az ennek
alapján kidolgozott magyar nemzeti hulladék
elhelyezési stratégia, a megindult kutatási
programok, és a hozzájuk kapcsolódó kommu-
nikációs, tájékoztatási tevékenység bemutatá-
sának a jegyében telt.

A magyar viszonyokat és az eddig végzett
munkát bemutató elôadásokat a Radioaktív
Hulladékokat Kezelô Közhasznú Társaság ille-
tékes szakmai vezetôi (Buday Gábor mûszaki-
tudományos igazgató, dr. Ormai Péter, fômér-

ITC látogatás Bodán

Idén Boda és Bükkösd rendezi közösen a II. Tájoló Napot
A tavalyi nagy sikerû bemutatkozást követôen az idén is október elején kerül megrendezésre a II. Tájoló Nap rendezvénysorozata. Az

eseménynek külön fontosságot és aktualitást adhat, ha a nemrégiben megjelent sajtóhírek szerint a Magyar Országgyûlés  szintén ok-

tóberben  dönt a paksi atomerômû élettartama meghosszabbításának kérdésében. Ez a várható döntés nagy jelentôségû lehet a ha-

zai nukleáris hulladék elhelyezési kutatási programok jövôjével kapcsolatban is. 

(8. oldal)

(Folytatás a 4. oldalon)

Újabb jelentôs lépés a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás nem-
zetközi kapcsolatainak fejlesztésében: a NymTIT június elején a világ csaknem
kéttucatnyi országából érkezett nukleáris hulladék elhelyezési szakembere elôtt
adott tájékoztatást munkájáról, Bodán. A sikeres konzultáció egyben arra is  jó
példával szolgált, hogy bár ritkán, s akkor is külföldi szakemberek elôtt, de a
NymTIT lehet próféta a saját hazájában is ...
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Az Európai Unió tagországaiban évente kétszer
végeznek közvélemény-kutatást a társadalmat
lényegesen érintô témákban. Az egyik vizsgált
területen, a radioaktív hulladékok témaköré-
ben 1999-ben és 2001-ben készült felmérés. A
legújabb, 2005 februárjában végzett új közvé-
lemény-kutatás már a kibôvített Unió polgára-
inak véleményét vizsgálja.

A kutatásba közel 25000 embert vontak be. A
közvélemény-kutatás személyes beszélgetések
formájában történt a kérdezettek otthonában,
saját nyelvükön. Nagy hangsúlyt helyeztek ar-
ra, hogy az eredeti kérdéssor pontos fordítás-
ban kerüljön a válaszadókhoz, elkerülve a fél-
reértéseket. A kérdések a radioaktív hulladé-
kokkal kapcsolatos ismeretekre, a nukleáris
energia elfogadottságára, a kockázat megítélé-
sére, az információk forrásába vetett bizalom-
ra és az európai dimenziókra vonatkoztak.

Az Euro-barométer vizsgálat rendkívül ér-
dekes és elgondolkodtató adatsorai és ered-
ményei közül most azokat szedjük sorba, ame-
lyek egy-egy fontosabb kérdésben mutatják
meg az EU-s polgárok véleményét a radioaktív
hulladékok ismeretérôl, kezelésük módjáról, az
Európai Unióban élôk kételyeirôl, fenntartásai-
ról ezen hulladékokkal kapcsolatban.

1.Az informáltság szintje

A felmérés alapján megállapítható, az em-
berek többsége úgy véli, hogy rosszul infor-
mált. Az EU-s polgárok 74%-a vélekedik úgy,
hogy nem kellôen tájékozott a radioaktív hul-
ladékokkal kapcsolatban. A legtöbbet a své-
dek (51%), a legkevesebbet a spanyolok és a
portugálok (15%) tudnak a témáról. Magyaror-
szág 32%-kal az élmezônyben van.

2.Az atomenergia
elfogadottsága

Az atomenergia elfogadottsága tekinteté-
ben hazánk áll az élen 65%-kal, míg a sort
Ausztria zárja 8%-kal. A férfiak 46%-a, míg a
nôk mindössze 28%-a nyilatkozott pozitívan.

3.A hulladékokkal kapcsola-
tos döntések érzékenysége

A megkérdezettek 81%-a válaszolta, hogy
minden veszélyes hulladékkal kapcsolatos
döntés politikailag népszerûtlen. Az EU-s pol-
gárok erôs meggyôzôdése, hogy a jelen gene-
rációnak kell megoldania az általa létrehozott
nagy aktivitású hulladékok biztonságos elhe-
lyezését. A mélygeológiai elhelyezésrôl 45%
gondolja hogy a legjobb megoldás, 38% más-
ként vélekedik, míg 17% nem tudja. 

4.A bizalmi tôke

Az információ forrásaként a legnagyobb a
bizalom a nem kormány szervek (NGO) és füg-
getlen tudósok iránt nyilvánul meg, ám ez is
40% alatt van. A médiába vetett bizalom
mindössze 13%, ami Magyarországon a legala-

csonyabb 5%-kal. A nukleáris ipar által mon-
dottaknak is csak 11% hisz. A nemzeti kormá-
nyok és a média bizalomvesztési arányát (ez
2001-ben 23% volt) elsôsorban a 10 új tagál-
lam belépésével lehet magyarázni.

5.Félelmek, kételyek

A 2005-ös felmérés eredményei hasonló
félelmeket jeleznek. A környezeti és egészség-
ügyi hatásokat 53% említette. Érdekes, hogy
a tároló közelében élôk döntô többsége
(97%) vagyoni értékeit nem látja veszélyeztet-
ve. A terrorveszély miatt érzett félelem is
mindössze 4%.

6. Egységes uniós kezelés
– nemzeti szakmai programok

A megkérdezettek 60%-a vélte úgy, hogy
mivel a radioaktív hulladékok hatásai nemzeti
határokon túl is jelentkezhetnek, harmonizált
és konzisztens megoldásokra van szükség az
EU-n belül. Hasonló arányban vélekednek úgy,
hogy az EU-nak egyfajta monitor szerepet kell
vállalnia, biztosítva ezzel a nemzeti gyakorla-
tok felügyeletét. A válaszadók kétharmada
gondolta úgy, hogy minden országnak meg
kellene határoznia a hulladékos programjának
legfôbb céljait.

A kérdéskör jelentôségére és aktualitására

való tekintettel a tervek szerint az októberi

II. Tájoló Nap bodai programjában megren-

dezendô szakmai-tudományos ismeretter-

jesztô tanácskozáson önálló elôadás foglal-

kozik majd az Euro-barométer 2005 felmé-

résének eredményeivel és tapasztalataival.

Uniós felmérés a radioaktív hulladék ismeretérôl

Magyarország az élmezônyben
25000 európai lakos

formált véleményt,

a magyarok tájékozottság

és az elfogadottság

tekintetében

listavezetôk
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Idén nyáron Szlovénia fogadta a COWAM
programban résztvevô európai országok civil
szervezeteit, tájékoztatási társulásait. A tanács-
kozás munkájáról, s benne a NymTIT szerep-
lésérôl a Nyugat-mecseki Társadalmi Informá-
ciós Társulás elnökétôl kértünk rövid beszá-
molót. 

– Elnök úr! A NymTIT delegációja július-

ban Szlovéniában vett részt egy nemzetközi

tanácskozáson, a COWAM program kereté-

ben ...

– Igen, a februári madridi tanácskozáson
felkérést kaptunk egy prezentációra, ami a tár-
sulás mûködésérôl és a civil szervezetek tájé-
koztatásba bevont technológiájáról szólt.

– Milyen célok érdekében jött létre a

COWAM program?

– A COWAM 2 program céljai, hogy a civil
szférát, a civil szervezeteket bevonja a hulla-
dékkezelésben érintett lakosság tájékoztatásá-
ba, ahhoz megfelelô irányvonalat, útmutatást,
szakmai segítséget adjon. A másik nagy cél:
egy egységes európai kommunikációs techno-
lógia kialakítása az elôzetes közgyûlések ta-
pasztalatai alapján.

– Úgy tudom a konferencián a Társulás

is bemutatkozási lehetôséget kapott.

– Mint a cikk elején említettem, nem hogy
bemutatkozási lehetôséget kapott a Társulás,
hanem konkrét felkérést egy prezentáció meg-
tartására. A résztvevôk nagy érdeklôdéssel
nézték a slide-okat,* hisz más országokban

még nincsenek, vagy gyerekcipôben járnak az
ilyen céllal létrehozott társulások. A tanácsko-
zás ötödik napján ismét az elnöki asztalhoz
kellett ülnöm, a nagy érdeklôdésre való tekin-
tettel és az azonnali kérdésekre kellett vála-
szolnom, melyek többek között a következôk
voltak: a társulás mit tehet a civilek bevonásá-
ért, milyen lehetôségei vannak a jelenlegi sza-
bályozások befolyásolására stb.

– Mi következik most az együttmûködé-

si programban?

– A következô tanácskozáson más ország
küldöttsége fog prezentálni, melynek megvita-
tására kerül sor és a kerekasztal-beszélgetések
alapján kialakul egy konklúzió. Ezt fogják a
részvevôk megkapni és tovább elemezni.

– Elnök úr! Köszönjük a beszélgetést!

* számítógépes diasorozat oldalai, amiket az elôadá-
sok során vetítenek le. Ld. az illusztrációkat.

Gyorsinterjú Kovács Gyôzôvel, a NymTIT elnökével

COWAM tanácskozás
– sikeres NymTIT prezentációval
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nök, Nôs Bálint, dr. Nagy Zoltán vezetô geo-
lógus) tartották. Elôadásaik után a résztvevôk
kérdéseket tehettek fel az elôadások kérdés-
köreihez kapcsolódva, amelyekre az elôadók
azonnal válaszoltak. A külföldi résztvevôk nagy
érdeklôdéssel várták a helyi kutatások helyszí-
nein szervezett találkozókat a hazánkban mû-
ködô önkormányzati társulások munkájában
résztvevô polgármesterekkel és önkormányza-
ti vezetôkkel. Az érdeklôdés kölcsönösen nagy
volt, ennek következtében a találkozó bodai
helyszínén képviseltette magát majd minden
NymTIT-es önkormányzat.  

A találkozó elôtt az ITC tanácskozás részt-
vevôi megnézték a Szabadtéri Információs Par-
kot, amely nemrégiben egy újabb nagyméretû
tájékoztató táblával gazdagodott. A tábla egyik
oldalán az idei tavaszi véleményfelmérés fon-
tosabb eredményeit találhatja meg az érdeklô-
dô, magyar és angol nyelven, míg a másik ol-
dal a NymTIT nemzetközi tevékenységét mu-
tatja be. A bodai  találkozó elején – ahová

Bátaapátiból érkeztek az ITC résztvevôk – Ko-

vács Gyôzô, Boda polgármestere, a NymTIT
elnöke mutatta be az ITC-s vendégeknek a fa-
lu történetét, s azt a többéves lakossági tájé-
koztatási munkát, amit a Társulás végzett az
eddigiekben a faluban és a térségben élôk tá-
jékoztatása érdekében. Ezt követôen a külföl-
di vendégek kérdezték a vendéglátókat. Érde-
kelte ôket – többek között – hogy hány tele-
pülésbôl áll a NymTIT, milyen fázisban tart a
kutatás, jelenleg hol tárolják a kiégett fûtôele-
meket, s hogy milyen elônyökkel számolhat-
nak a társult települések, melyek területein a
kutatások folynak, s milyen az emberek befo-
gadó készsége? 

A kérdésekre a NymTIT elnöke, és a Társu-
lás munkájában résztvevô polgármesterek ad-
ták meg a válaszokat. Az utolsó kérdésre adott
válaszban elmondták, hogy azok a települé-
sek, akik részt vállalnak a kutatásban, egy
nemzeti projekt megvalósulását segítik, és
ezért a munkáért ellentételezés jár. A települé-
sek pénzügyi támogatásban részesülnek, amit
a települések javára használhatnak fel. Ebbôl a
támogatásból javíthatják az útjaikat, mûköd-

tethetik intézményeiket és segíthetik a telepü-
lésen élôket. A kérdés második részére vála-
szolva az emberek tudják, hogy mi történik a
kutatásban. Akár napi információban tájéko-
zódhatnak az önkormányzatokban. Rendsze-
resen kapnak tájékoztatást az írott sajtóban,
a helyi médiában és az országos lapokban.
Felmérés történt az elmúlt idôben, melynek
eredménye azt mutatta, hogy az emberek
tudják,  a kutatás milyen célt szolgál. A felmé-
résbôl kiderült az is, hogy kiktôl várnak és
kapnak hiteles tájékoztatást, mely növeli a bi-
zalmat.

Az ebéden megfogalmazott személyes vé-
lemények szerint nagyon érdekes és hasznos,
több szempontból a saját hazájukban is alkal-
mazható megoldásokkal, és gyakorlattal is-
merkedhettek meg az ITC tanácskozás résztve-
vôi a bodai találkozón is. Az ott elhangzottak
mindenkiben megerôsíthették azt a megállapí-
tást, hogy Boda (és hazánk) mind az ott folyó
szakmai munkával, valamint a hozzá kapcsoló-
dó lakossági kommunikációs, és tájékoztatási
tevékenységgel letette a névjegyét a nemzet-
közi szakmai világ asztalára.

(Folytatás az 1. oldalról)

Márciusban Párizsban rendezték meg a „Nuk-
leáris energia a XXI. században” címû nemzet-
közi miniszteri konferenciát. Hazánk küldöttsé-
gét Kóka János gazdasági és közlekedési mi-
niszter vezette, aki elôadást is tartott. Az aláb-
biakban az elôadás szerkesztett összefoglalója
olvasható. Az elôadás teljes szövege megjelent
az OAH hírlevele áprilisban megjelent számá-
nak mellékletében. (A Hírlevél elérhetô a
www.oah.hu internetes címen.)

„A XXI. század hajnalán az energiával kap-
csolatos új típusú kihívásokkal kell szembenéz-
nünk, ahol az egész emberiség jövendô pros-
peritása, valamint az emberi környezet jövôje
forog kockán. Az energia jövôjének minden-
képpen kiemelkedô szerepe van ebben a prob-
lémakörben.

...felismerve, hogy a világ növekvô népes-
ségének egyre több energiára, nevezetesen vil-
lamos energiára lesz szüksége, ugyanilyen
ésszerû egy, a szénre a jelenleginél kisebb mér-
tékben épülô energiaellátás jövôjén dolgozni,
amely alapja lehet a fenntartható fejlôdésnek.

Az energiaellátás „szénintenzitásának”
csökkentése lényeges velejárója és feltétele a
globális felmelegedés elleni harc sikerének. Ha-
talmas kihívás ez, mert a globális felmelegedés
vészesen közeledik ahhoz a ponthoz, ahonnan
már nincs visszatérés. Remélem, meg tudunk
egyezni, mert nehéz belátni, miképpen tudná a
világ a fenntartható fejlôdés stratégiáját globá-
lisan követni, ha nem támaszkodna a jelenlegi-
nél sokkal nagyobb mértékben a nukleáris
energiára.

Ezek a fent említett globális tendenciák és

kihívások a magyar energia- és nukleáris poli-
tikában is tükrözôdnek. Most engedjék meg,
hogy a magyar hazai ügyekre koncentráljak.

A magyar villamosenergia-rendszer kapaci-
tás struktúrája jelenleg jól kiegyensúlyozott,
amelyben a nukleáris energiának domináns,
39%-os részaránya van.

A magyar energiaellátásnak hozzávetôleg
70%-a energiaimport-függô, ennélfogva az
energiaellátás biztonsága az egyik döntô prio-
ritása a magyar nemzeti energiastratégiának.

Az állami tulajdonban lévô paksi atomerô-
mû biztonságos, sikeres és profitot termelô
mûködése nagymértékben hozzájárul ennek a
kihívásnak az eredményes kezeléséhez. A két
évre elegendô nukleáris üzemanyag kötelezô
készletezése ugyancsak lényeges eleme a sta-
bil energiaellátás biztosításának, amennyiben
zavarok következnének be az importszállítá-
sokban.

Az energiaellátás biztonságát Magyarorszá-
gon lehetetlen fenntartani nukleáris energia
nélkül.  Ezt a tényt nem vitatják az országban.

A fentebb leírt kényelmes helyzet lényege-
sen megváltozhat 2012 után, ha a paksi atom-
erômû egységeit leállítanák az egységek mûkö-
dési engedélyének lejártával.

A jelenlegi tendenciák és piaci feltételek
alapján az elôrejelzések szerint keletkezô villa-
mosenergia-hiányt, illetve növekvô szükségle-
tet, vagy az atomerômûveknél drágábban ter-
melô földgáztüzelésû erômûvek beállításával
kellene pótolni, vagy importálni kellene a hi-
ányzó villamos energiát, ami tovább növelné
az ország importfüggôségét.

E probléma megoldásának egyetlen járha-
tó útja a paksi atomerômû hosszú távú üze-
meltetése, amely hozzásegít a magyar energia-
összetétel kedvezôtlen strukturális változásai-
nak elkerüléséhez.

Ezzel összhangban a magyar kormány kép-
viseletében szeretném bejelenteni, hogy kor-
mányom készen áll arra, hogy megadja a szük-
séges politikai támogatást a paksi atomerômû
hosszú távú üzemeltetésének biztosításához.

Az erômû hosszú távú üzemeltetésének
egy másik magas prioritású feltétele, hogy al-
kalmas megoldást találjanak a radioaktív hulla-
dékok és kiégett fûtôelemek végleges elhelye-
zésére. A kiégett fûtôelemek átmeneti tárolása
megoldható az erômû telephelyén a már meg-
lévô tárolókapacitások kibôvítésével, miközben
az optimális végleges megoldás kialakításán
tovább dolgoznak.

Már megindult az elôkészítô munka a nagy
aktivitású radioaktív hulladék tárolásával kap-
csolatban. A kis aktivitású hulladék tárolóhe-
lyének megépítése viszonylag rövid idôn belül
elvégezhetô, ha sikerül politikai konszenzusra
jutni, és az engedélyezési folyamat nem szen-
ved halasztást. 

Zárszóként elmondhatjuk, hogy mindnyá-
jan azért vagyunk itt, mert sok a közös ben-
nünk. Mindnyájan békés világot és fenntartha-
tó fejlôdést szeretnénk. Valamennyien tiszta és
egészséges környezetet akarunk, ami együtt jár
az emberiség felvirágzásával. És mindnyájan
tudjuk, hogy a nukleáris energia segíthet ezen
célok elérésében. Ez a saját meggyôzôdésem
és ez a fô üzenetem e konferencia számára.”

A XXI. század energiaszükséglete és a

magyar energiastratégia
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A Mecseki Erdészeti Rt. Pécsváradi Erdészeté-
nek területén több helyen is erdei forgalmi-
rend-változás lesz 2005. szeptember 1-jétôl. A
sorompókat – ugyan még nyitott állapotban –
de már kihelyezte a társaság a változást jelzô
táblákkal együtt. A forgalomkorlátozás okairól,
az elsô visszajelzésekrôl Ripszám Istvánt, a
Pécsváradi Erdészet igazgatóját kérdeztük.

– Mi ösztönözte a Társaságot arra, hogy

bevezesse ezt a forgalomkorlátozást és

pontosan mely útszakaszokat érinti?

– A forgalmirend-változás bevezetésének
legfôbb célja a környezet, a természet megvé-
dése az átmenô forgalom okozta különbözô
szennyezôdésektôl, zajtól, területrongálástól,
hiszen az érintett útszakaszok természetvédel-
mi oltalom alatt álló területeken vezetnek át. A
Pécsvárad lôtér és Pusztabánya közötti sza-
kasz teljes hosszában lezárásra kerül,
Magyaregregy felôl Kisújbánya felé haladva, a
Várvölgy zsákutca lesz. A Pásztor-forráshoz ve-
zetô út, valamint Zobákaknán egy erdészeti
földesút teljesen le lesz zárva, a Cikó és Ófalu
közötti erdészeti földesút zsákutca lesz az er-
dei szakaszon.

– Az elsô közlemények megjelenésétôl

számítva eltelt már másfél-két hónap. Mi-

lyenek az elsô visszajelzések, voltak felhá-

borodott telefonhívások?

– Valószínûleg a megelôzô, tájékoztató jel-
legû kommunikációnak is köszönhetô, hogy
eddig semmilyen, vagy a lépéseket teljesen el-
fogadó visszajelzések érkeztek. Annak ellené-
re, hogy az erdei utak magánterületen mennek
keresztül, tehát aki ezt használja, az tilosban
jár, Társaságunk – a lehetôségekhez képest –
minden tájékoztatást, segítséget megad a kör-

nyezô településeken élôknek, a pihenni vá-
gyóknak. A Pásztor-forrásnál, a „bejárat” elôtt
parkolót és pihenôt alakítottunk ki. Kisúj-
bányát szeptembertôl csak Zobákpuszta felôl
lehet megközelíteni, így ott augusztus 24-én
nyílt napot szervezünk.

Farkasné Németh Krisztina

Közhírré tétetik Autómentes erdei útszakaszok

Közhírré tétetik
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Egy magyar közmondás úgy tartja,
hogy a messzirôl jött ember azt
mond, amit akar. Ebben a mondás-
ban sok az igazság. Mintájára azt is
mondhatnánk, hogy a távolban élô
ember pedig azt ír, amit akar. Rész-
ben ez is igaz, de van amikor érde-
mes a figyelmünkre, és az átgon-
dolásra az, amit a Óceánon túl gon-
dolnak és vallanak például az
atomenergia jövôjérôl. Fôleg ha az
írás nem csak meglepô, hanem na-
gyon tanulságos is... 

Ilyen cikk jelent meg az ameri-
kai WIRED (Behálózva) magazin
februári számában. (WIRED
02/2005/80–83) A havonta megje-
lenô magazin a XXI. század érzé-
kelhetô és várható fejlôdési trend-
jeivel foglalkozik, elsôsorban a
technológiai, kulturális területre
koncentrálva.

Mintegy negyed évszázada, egy hûvös tavaszi
reggelen Pennsylvaniaban egy Three Mile
Island nevû hely az újságok címlapjára rob-
bantotta magát, és egy mozdulattal megállítot-
ta az amerikai nukleáris ipart. A tiszta, olcsó,
határtalan energia ragyogó jövôje váratlanul
tovatûnt.

Az azóta eltelt években kerestük az alter-
natívákat, dollár milliárdokat szórtunk el szél-
erômûvekre, napelemekre, bioáramra. Minden
technikai fejlesztés ellenére azonban továbbra
is évente több mint 400 millió tonnával több
szenet bányászunk mint negyed évszázada, ezt
aztán elégetjük, káros anyagot eregetve így az
atmoszférába. 

Ez számos, nem éppen szép következ-
ménnyel jár: az elégetett szén és más fosszilis
anyagok megváltoztatják az éghajlatot, s ez
okozza gyakorlatilag az összes katasztrófát, a
nyugati erdôtüzektôl a floridai hurrikánokon és
az olvadó sarki jégen keresztül az elárasztott
himalájai falvakig. A széntüzelésû erômûvek
nehézfém- és egyéb veszélyes anyag kibocsá-
tása évente csak az USA-ban 15 000, idô elôt-
ti halálesetért felelôs. Bármilyen hihetetlennek
hangzik, egyetlen szénerômû százszor annyi ra-
dioaktív anyagot bocsát ki, mint egy megfelelô
nukleáris reaktor – mégpedig egyenesen a lég-
körbe, nem pedig gondosan ôrzött tárolóba.

A szénhidrogének elégetése olyan luxus,
amelyet egy 6 milliárd energiaéhes lélekkel ren-
delkezô bolygó nem engedhet meg magának.
Egyetlen józan, gyakorlati alternatíva van: az
atomenergia.

Már tudjuk, hogy a maghasadás kockáza-
tai eltörpülnek a fosszilis tüzelôanyagok veszé-
lyei mellett – ráadásul a sugárfertôzés, a hulla-
dékkezelés és a nukleáris fegyverek terjedésé-
nek problémái könnyebben kezelhetôek, mint
a globális felmelegedés. A szokásos zöld alter-
natívákkal ellentétben a nukleáris energia most
és itt van, méghozzá ipari mennyiségekben.

A világ zöld szervezeteinek számos képvi-
selôje felismerte már az atomenergiában rejlô
logikát, ilyen például James Lovelock, a Gaia
elmélet megalkotója, Patrick Moore, a
Greenpeace egyik alapítója, Hugh Montefiore

brit püspök, a „Föld Barátai” szervezet régi tag-
ja. Nyugat-Európa lassan kihátrál a reaktor-leál-
lítási programból: Finnország például kimon-
dottan azért kezdett új atomerômû építésébe,
hogy teljesíteni tudja a kiotói egyezményben
vállaltakat. Az Egyesült Államokban hasonló a
tendencia: három cég is kérelmet nyújtott be a
közelmúltban új nukleáris erômû építéséhez, s
ha minden jól megy, az elsô reaktort 2014-ben
kapcsolhatják a hálózatra. 

Az energia nem olyan luxuscikk, mint
mondjuk egy kondibérlet vagy a hajzselé, ami

nélkül azért lehet élni. A fejlett világ gazdasága
az olcsó energiára épült – fa, szén, petróleum
és gáz elégetésére, amiknek elkerülhetetlen
mellékterméke a kibocsátott karbon.

Mit tehet a rohamosan szenesedô világ? Az
azonnali választ természetesen a megújuló for-
rások jelentik. De az elképzelés, hogy a szél, a
víz, a nap vagy a biomassza megmenthetné a
helyzetet, még nevetségesebb, mint az az egy-
kor oly népszerû idea, miszerint az atomener-
gia olyan olcsó lesz, hogy mérni sem lehet
majd. Szakértôk „hamis isteneknek” hívják
ezeket az óriási tôke- és helyigénnyel rendelke-
zô megoldásokat. Minden támogatás ellenére
részesedésük az USA-ban 11 százalékról 9,1
százalékra csökkent az elmúlt 15 évben.

A megújuló energiák 92 százalékát vízerô-
mûvek adják. Míg az Egyesült Államokban a
gátakat környezetvédôk a vadvízi halállomány
veszélyeztetése miatt támadják, a kínaiak egy-
re többet és nagyobbat építenek. Ott is felbuk-
kan azonban a tiltakozás: a Three Gorges pro-
jekt után – melynek során egymillió embert te-
lepítettek ki erôszakosan – a kritikák miatt a
kínai autokrácia kénytelen volt leállítani egy
másik, még nagyobb építkezést a Nu Jiang fo-
lyónál.

A napenergia helyzete sem jobb: elsô szá-
mú problémája az ára – közel négyszer annyi-
ba kerül, mint a nukleáris energia. Talán egy
napon lesznek napenergiával mûködô házak,
de a valóságban jelenleg egy 1000 megawattos
naperômû mûködtetéséhez 60 négyzetmérföld-
nyi panelre lenne szükség. Más szóval, ez len-
ne a világ legnagyobb ipari létesítménye.

P E R I S Z K Ó P

Nukleáris jelen
Peter Schwartz és Spencer Reiss cikke

Hogyan állíthatja meg a globális felmelegedést az olcsó, zöld atomenergia?
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Bush elnök az atomerômûvek be-
ruházását segítô törvényi változta-
tásokat jelentett be

Bush elnök ismételten szólt arról, hogy a
külföldi energiától való függetlenség céljából el
kell kezdeni új atomerômûvek létesítését. A
befektetôk biztonsága érdekében az elnök tör-
vényi változtatásokat jelentett be, egyben kor-
mányzati felelôsségbiztosítást helyezett kilá-
tásba, amelyek az engedélyeztetési eljárások
bizonytalanságait csökkentik. Megemlítette,
hogy az 1970-es években az Egyesült Államok-
ban 35 atomerômûvi blokk tervezését, ill.
megkezdett építkezését állították le; ez idô
alatt Franciaországban 58 egység létesült,
amelyek az ország villamos-energia igényének
több mint 78%-át adják. Egyidejûleg az ameri-
kai energiaügyi miniszter bejelentette, hogy
legalább két-három korszerû, IV. generációs
atomerômû engedélyezését támogatják 500
millió dollárral.

Újabb élettartam-hosszabbítás
az USA-ban
Az amerikai nukleáris biztonsági ható-

ság (NRC) az alabamai Farley-1 és -2
atomerômûvi blokk üzemeltetési engedé-
lyét 20 évvel (2037-tôl ill. 2041-ig) meg-
hosszabbította. Ezzel együtt jelenleg az
USA 32 reaktora élettartamának 20 éves
hosszabbítását engedélyezték.

Finn szakértôi jelentés a nukleáris
kapacitás bôvítését javasolja

A finn miniszterelnök által kezdeményezett
„Finnország a globális gazdaságban” c. szak-
értôi tanulmány megállapítása szerint a CO2 ki-
bocsátás csökkentése céljából mindazon ener-
giaféleségekre igény van, amelyek nem ered-
ményeznek CO2 kibocsátást. E szakértôi véle-
mény alapján az ötödik finnországi reaktor
megépülése után is tovább kell bôvíteni az or-
szág atomerômûvi kapacitását.

Újabb atomreaktor építése
a Cseh Köztársaságban

Martin Pecina, a cseh ipari- és kereske-
delmi miniszter helyettese bejelentette,
hogy két új atomerômûvi blokkot kíván-
nak építeni Temelinben. Korábban, 2003-
ban a két reaktor összkapacitását 1200
MW-ban határozták meg; a jelenlegi beje-
lentésben már egyenként 1400–1500 MW
kapacitás szerepel. 

Jelentôs mennyiségû üvegházha-
tású gázkibocsátás megtakarítását

eredményezi az atomerômûvi
áramtermelés

A 10. Klímakonferencián, Buenos Airesben
2004. december 15-én megtartott sajtótájékoz-
tatón közölték, hogy az atomenergia alkalma-
zásának eredményeként az üvegházhatású gá-
zok (CO2) kibocsátása csökkent. Az OECD or-
szágokban üzemelô áramtermelô atomreakto-
rok 1200 millió tonna CO2 kibocsátásától kí-
mélik meg a környezetet. A 2012 után üzembe
helyezendô 100 GW teljesítményû atomerômû-
vek további, mintegy 700 millió tonna CO2 ki-
bocsátást váltják ki. 

A pusztító szökôár nem jelen-
tett biztonsági kockázatot a
dél-indiai atomerômûre
A Dél-India keleti partjainál mûködô

Madras-1 és-2 atomerômûvi blokkot a
tenger alatt keletkezett, 2004. december
26-i földrengés által kiváltott szökôár oda-
érkezése elôtt biztonságosan leállították.
Az erômûben két 155MW teljesítményû
nyomottvizes reaktor üzemel.

A lengyel kormány atomerômû
létesítését tervezi

Az ország elsô áramtermelô atomerômûvé-
nek megépítését tervezi a lengyel kormány. A
tájékoztatás szerint az erômûvet, amelynek tí-
pusát nem határozták meg, 2021–2022-ig kell
üzembe helyezni. A kormány határozata sze-
rint a kérdés nyilvános vitáját azonnal meg kell
kezdeni.

Japán atomenergetikai jövôjére
vonatkozó elôrejelzés 2050-ig
A Japán Energiapolitikai Intézet igazga-

tója, Keiji Kanda professzor vezette bi-
zottság jelentése szerint 2050-ben az or-
szág áramtermelésének mintegy 60 szá-
zalékát már az atomerômûvek adják. Ez a
jelenlegi érték kétszerese. Japán atom-
erômûvi kapacitását 2050-re várhatóan
90GW-ra növelik. A jelentés szerint mint-
egy 20MW hôtermeléssel is számolnak,
amelyet fôleg hidrogéntermelésre haszno-
sítanak majd.

A nukleáris energia termelése és felhaszná-
lása az elmúlt ötven évben folyamatosan nö-
vekedett. Ma is az energiaellátás egyik fontos
forrása, amely a világ villamosenergia-szükség-
letének mintegy 17%-át adja.

A világ harminckét országában üzemelô
441 atomreaktor együttesen mintegy 357 giga-
watt (GWe) beépített villamosenergia-termelô
kapacitásnak felelt meg. A reaktorokból 104 az
Egyesült Államokban, 59 Németországban, 18
a Koreai Köztársaságban, 14 Kanadában, 14 In-
diában, 13 Ukrajnában, 83 pedig a világ más
országaiban üzemel. 2004-ben ezek az erômû-
vek adták a világ teljes energia-ellátásának
kb.7%-át, és a villamosenergia-termelésnek
hozzávetôleg 17%-át. Az OECD országok közül
17 országban összesen 357 atomerômûvi
blokk üzemel kb. 306 GWe beépített kapaci-
tást képviselve. Ezek adják e térségben az
energiaellátás nagyjából 11%-át és a villamos-
energia-termelés hozzávetôleg 24%-át.

Hatályba lépett
a Kiotói Egyezmény
2005. február 16-án vált hatályossá a Ki-

otói Egyezmény, amely korlátozza az
üvegházhatású gázok kibocsátását. A 35
fejlett ipari országot, valamint az Európai
Uniót a szerzôdés arra kötelezi, hogy a
hat üvegházhatású gáz kibocsátását az
1990 éves szint alá csökkentse a
2008–2012 közötti idôpontig. Az atom-
energia alkalmazása – ismerten – elôsegí-
ti a fenti célok hatékony megvalósítását.

Légtérkorlátozás a nukleáris léte-
sítmények térségében Svájcban

A svájci polgári légi közlekedési hatóság
rendelete szerint nukleáris létesítmények felett,
azok másfél kilométeres körzetében áthaladó
repülôgépeknek legalább a föld felett 1000
méter magasságban kell repülniük. 

(A magyar elôírások szerint a Paksi

Atomerômû biztonsági körzete 3 km, a leg-

kisebb megengedett repülési magasság

2300 méter – Szerk.)

A svédek fokozott mértékben
támogatják az atomenergiát
Az év elején készült közvélemény-kuta-

tás szerint a megkérdezettek 83 százalé-
ka a már üzemelô áramtermelô reaktorok
mûködését fenntartaná, ill. azokat újak-
kal helyettesítené. Mindössze 13% helye-
selné a jelenleg mûködô 11 reaktor azon-
nali leállítását. Az 1027 fôs felmérést a
svéd TEMO közvélemény-kutató intézet
végezte.

Nukleáris
hírcsokor



A tavalyi nagy sikerû bemutatko-
zást követôen az idén is október
elején  kerül megrendezésre a II.
Tájoló Nap rendezvénysorozata.  A
Nyugat-Mecsek térségében folyó
földtani kutatási program tájékoz-
tatási tevékenysége keretében a
több rendezvényt is magában fog-
laló programsorozat alapvetô célja
az, hogy idôrôl idôre lehetôséget
teremtsen a közvetlen tájékozta-
tásra. S egyben arra is, hogy a
szakemberek, illetve a munkákba
bevont szakértôk „elsô kézbôl”
adhassanak tájékoztatást az álta-
luk végzett munkák állásáról,
eredményeirôl és a következô idô-
szak legfontosabb feladatairól.

A Nyugat-mecseki Társadalmi In-
formációs Társulás már év elején
döntést hozott arról, hogy a ked-
vezô tapasztalatok okán ez évben
is a Mediterrán Ôsz megyei ese-
ményeihez kapcsolódva rendez-
zék meg a NymTIT térségében fo-
lyó földtani kutatási program leg-
nagyobb tájékoztatási és sport
programját.

Az idei programok házigazdái
Boda és Bükkösd lesznek. Bodán
reggel zenés ébresztô köszönti

majd a közönséget, és a település
lakóit.  

Az egyre inkább ismert kirán-
duló- és pihenôközponttá váló
Szabadtéri Információs Parkban
sajtóprogram vezeti be és fel a
nap eseményeit. A parkban a ku-
tatási program megvalósításán
dolgozó állami szervezet, a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelô Köz-
hasznú Társaság (RHK Kht.) a ku-
tatási munkák végrehajtását vég-
zô Mecsekérc Környezetvédelmi
Rt. vezetôi, valamint a lakossági
tájékoztatásban meghatározó sze-
repet vállaló Nyugat-mecseki Tár-
sadalmi Információs Társulás elnö-
ke számol majd be a 2005-ben
addig végzett munkáról. 

Az eseménynek külön fontos-
ságot és aktualitást adhat, ha a
nemrégiben megjelent sajtóhírek
szerint a Magyar Országgyûlés
szintén októberben  dönt a paksi
atomerômû élettartama meg-
hosszabbításának kérdésében. Ez

a várható döntés nagy jelentôségû
lehet a hazai nukleáris hulladék el-
helyezési kutatási programok jö-
vôjével kapcsolatban is. 

A II. Tájoló Nap programjának
idén is meghatározó eseménye
lesz a szakmai-ismeretterjesztô ta-
nácskozás a kutatási program idei
munkáiról, a délelôtti órákban. Az
elôzetes egyeztetések szerint
összesen négy elôadás hangzik el
a kutatási program jövôbeni fel-
adatairól, az idén végzett munkák-
ról, és a lakosság tájékoztatási te-
vékenységérôl, a NymTIT erôsödô
nemzetközi kapcsolatairól, vala-
mint a területre vonatkozó európai
uniós tapasztalatokról.

A II. Tájoló Nap másik helyszí-
nén Bükkösdön a NymTIT falvai-
nak általános iskoláiból érkezô
gyerekek lesznek a fôszereplôk.
Szellemi-ügyességi vetélkedôn
mérhetik majd össze tudásukat.
„Bemelegítésként” az iskolás csa-
patok ellátogatnak majd szeptem-
ber folyamán a Mecsekérc Környe-
zetvédelmi Rt. kôvágószôlôsi
moderm magraktárába, ahol meg-
ismerkedhetnek a kutatások során

felszínre hozott fúrómagokkal,
mûszaki-tudományos feldolgozá-
suk eszközeivel. Valamennyi indu-
ló csapat értékes jutalmakat nyer-
het az október elsejei vetélkedôn,
ahová minden csapatnak a mag-
raktárban kapott feladat megoldá-
sával kell majd  bejelentkeznie.

A II. Tájoló Nap szervezôi gon-
doskodtak kísérôprogramról is.
Szeptember 30-án  Cserdire érke-
zik meg a kutatásokat és a tájé-
koztatási munkát egyaránt bemu-
tató NymTIT vándorkiállítás,
amelyhez – saját hagyományai
szellemében – egy a látogatók
számára ajánlott játéklehetôség is
kapcsolódik majd.

A nap rendezôi nem feledkez-
tek meg a sport szerelmeseirôl
sem. Részükre egy igazi nagy
meglepetés készülôdik, amirôl a II.
Tájoló Nap szervezôi szeptember
elején adnak majd tájékoztatást. 

Egy biztos, érdemes lesz ki-
menni a bodai focipályára, szurko-
lóként: mert olyan programot él-
vezhetnek majd – a jól ismert rek-
lámot felidézve – : amilyen még
nem volt – a térségben!!!

Összefoglalva: ha október, ak-
kor II. Tájoló Nap, a Mediterrán
Ôsz megyei programjaihoz kap-
csolódva.

Minden érdeklôdôt szeretettel
vár a Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelô Közhasznú Társaság, a Nyu-
gat-mecseki Társadalmi Informáci-
ós Társulás, valamint a két házi-
gazda: Boda és Bükkösd!
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