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„A Nukleáris Hulladéktároló Progra-

mok Regionális fejlesztési és közösségi

támogatási aspektusai” címmel ren-

dezték meg hazánkban  Tengelicen no-

vember 14–17. között azt a nemzetközi

szakmai programot, amely során a

szakértôk arra a fô kérdésre keresték a

válaszokat, és elemezték a meglévô ta-

pasztalatokat, hogy egy tervezett, és

megépülô radioaktív hulladéktároló

hogyan és mennyiben segítheti az adott

település és térség fejlesztését.

A szakmai kerekasztal-beszélgetéseken

a hazai tapasztalatokat és gyakorlatot,

a nukleáris szakemberek mellett, az

egyes térségekben dolgozó önkor-

mányzati tájékoztatási és ellenôrzô

társulások vezetôi mutatták be. Az

FSC program résztvevôi  meglátogat-

ták a Tolna megyei  Bátaapáti melletti

Nagymórágyi-völgyben kialakított ide-

iglenes telephelyet, és találkoztak a

TETT munkájában dolgozó polgár-

mesterekkel is.

A munkaülés elsô napján a vendéglá-
tó magyar szakemberek bemutatták a
külföldrôl érkezett szakértôknek a hazai
radioaktív hulladékkezelés történetét, és
intézményi hátterét. A terület vezetô ha-
zai szakértôi — többek között — a ma-
gyarországi radioaktív hulladékkezelés-
sel összefüggô telephely-választási dön-
téshozatal állomásait tekintették át. Elô-
adásaikban  elemezték a közösségek ösz-
tönzésének intézményes kereteit,  s be-
számoltak a magyarországi társadalmi
szervezetekkel és külsô szakértôkkel
folytatott  együttmûködés értékérôl  és
tanulságairól.      (Folytatás a 3. oldalon)

A magyaroktól a világ is tanulhat

Kedves Olvasóink!
Lapunk idei utolsó számával szeretnénk megköszönni, hogy immáron harmadik éve
velünk együtt követik a térség eseményeit a Tájoló hasábjain keresztül.

Békességben, egészségben, boldogságban gazdag ünnepeket kívánunk a Nyugat-
Mecseki Tájoló minden kedves olvasójának!

Ahogy megszokhatták, lapunk karácsonyi számában egy játékkal is szeretnénk
kedveskedni olvasóinknak. A helyes megfejtések beküldôi között idén három 5000
forintos könyvutalványt sorsolunk ki! (Bôvebben a Tájoló 8. oldalán.)

A Nyugat-Mecseki Tájoló szerkesztôi

A j á n l ó

„A projekt munkája szerteágazó. A földtani és
geomorfológiai térképezés során a természetes
feltárásokat, azaz kôzetkibúvásokat vizsgáljuk
meg. Részletes dokumentáció készül fényképek-
kel, mérési adatokkal, rajzokkal, amit mintázás és
a minták különféle laboratóriumi vizsgálatra való
küldése egészít ki.”
Leltár sorozat

(2. oldal)

„A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Tár-
sulás munkájában résztvevô falvak képviselôi is
szép számban vettek részt a kerekasztal-megbe-
széléseken. A munkaülés szervezôi nyolc cso-
portot alakítottak a külföldi szakértôkbôl, és a ha-
zai munkában dolgozó önkormányzati vezetôk-
bôl, képviselôkbôl. Jellemzô  volt az a külföldi vé-
lemény, hogy a magyar  gyakorlat számos szem-
pontból követendô példa is lehet, a kapcsolatépí-
tésre, a partnerek közötti bizalom kialakítására,
fenntartására, és erôsítésére.”
A magyaroktól a világ is tanulhat

(3. oldal)

„Visszapillantó – 2006”
Válogatásunk a Tájoló 2006-ban 
megjelent számai alapján készült.”
Visszapillantó – 2006. november 21.

(4–5. oldal)

„A címben szereplô adat a világon mûködô
összes atomerômû átlagolt teljesítmény-kihasz-
náltságának a mutatója. Ez a szám is magyaráz-
za, hogy az elmúlt években egyfajta nukleáris re-
neszánsz figyelhetô meg a világban. Nemcsak a
szakma, hanem az energetikai kérdésekkel fog-
lalkozó közgazdászok és politikusok figyelme is
újra a nukleáris energiatermelés felé fordult, an-
nak valós elônyei miatt.”
83,4 százalék!

(6. oldal) 
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A Nyugat-Mecsek térségében zajló

nagy aktivitású kutatási program meg-

valósítása során a szakemberek az el-

végzendô feladatokat hét nagy téma-

körbe sorolták be, szaknyelven szólva

hét olyan  szakmai projektet dolgoztak

ki, amelyek eredményes elvégzése után

a szakértôk felelôsséggel dönthetnek

majd a föld alatti kutatólaboratórium

pontos helyének meghatározásáról,

valamint elôkészíthetik a hosszabb

idôtávú, a tervek szerint kb. 20 éves

laboratóriumi kutatási programot. A

LELTÁR címmel most  a Tájoló által

indított sorozatban az egyes szakmai

területeken folyó munkákat vezetô

szakértôket kértük meg arra, hogy ké-

szítsenek egy elszámolást, egyfajta lel-

tárt, mit végeztek el a tervekbôl az el-

múlt két év során. Sorozatunk negye-

dik részeként a C projekt elnevezésû

munká0kkal ismerkedhetnek meg la-

punk olvasói.

A BAF kutatási tervében célszerûnek lát-
szott egy projektbe összefogni a különfé-
le terepi tevékenységeket. Ide tartoznak
azok a munkák is, amelyek ugyan nem a
terepen folynak, de szorosan kötôdnek
ahhoz. Példaként említhetô a fúrási mag-
anyag feldolgozása, dokumentálása,
amely nem a fúrás mellett, hanem a kor-
szerûen felszerelt fúrómagraktárban tör-
ténik.

A dokumentálási és mintázási mun-
kák összefogását egy projektbe az teszi
szükségessé, hogy a vizsgálatok és a
mintavételezés optimális sorrendben tör-
ténjen annak érdekében, hogy a leggaz-
daságosabb módon a lehetô legtöbb, és
legpontosabb információt nyerjük a vizs-
gált anyagból. Például, a földtani térké-
pezés eredményei alapján lehet a kutató-
fúrások helyét megtervezni. Továbbá a
különféle vizsgálatok sorrendjének
összehangolása, szervezése elengedhe-
tetlen a fúrómagok dokumentálása során:
nyilván elôször el kell végezni a nagy
felbontású fényképezést a teljes fúró-
magpaláston, vagy a természetes repedé-
sek aprólékos vizsgálatát, mielôtt a kôze-
teket dokumentáló geológus kalapácsá-
val „szétveri” azokat. 

A projekt munkája szerteágazó. A
földtani és geomorfológiai térképezés so-

rán a természetes feltárásokat, azaz kô-
zetkibúvásokat vizsgáljuk meg. Részle-
tes dokumentáció készül fényképekkel,
mérési adatokkal, rajzokkal, amit mintá-
zás és a minták különféle laboratóriumi
vizsgálatra való küldése egészít ki. A ter-
mészetes feltárások feldolgozása alapján
tudjuk kijelölni a további kutatólétesít-
mények fajtáját és helyét. Kutatófúráso-
kat, kutatóárkokat telepítünk, majd azok
anyagát is dokumentáljuk, mintázzuk. A
kutatóárkoknak nem csak a dokumentá-
lása, hanem a kialakítása és rekultiváció-
ja is a projektünk feladata. A vizsgálatok
eredményeit összesítjük a többi kivitele-
zési projekt eredményeivel, hogy a föld
alatti kutatólaboratóriumot majd optimá-
lis helyre telepíthessük.

Eddig elvégeztük 48 km2 földtani, 66
km2 geomorfológiai, 10 km2 karsztmor-

fológiai térképezését. 1083 méter hosszú
fúrási maganyagot dokumentáltunk. Ez
földtani, tektonikai (azaz szerkezetföld-
tani), geotechnikai leírást, méréseket je-
lent, továbbá a fúrómag teljes palástjának
digitális fényképezését (magszkennelés),
a BAF kôzetanyagának — az orvosi gya-
korlatból ismert — CT vizsgálatát és a
mintavételt. Dokumentáltunk és mintáz-
tunk 1100 m kutatóárkot. Mintát gyûjtöt-
tünk a talajerózió meghatározásához több
szelvényvonalon. Mintát vettünk forrá-
sokból, vízfolyásokból, növényekbôl, pa-
takhordalékból a terület radiológiai vi-
szonyainak (alapállapotának) a megisme-
réséhez. A goricai területen elvégeztük a
vízföldtani reambulációt, amely során
több száz vízmintát vettünk. Terepen ér-
tékeltük a felszíni formákat a terület
mozgásviszonyainak, emelkedésének,
vagy süllyedésének a meghatározásához.
Barlangban cseppkôvizsgálatokat végez-
tünk a Ny-Mecseket a történelmi idôk
elôtt ért földrengések erôsségének a meg-
határozásához. Úgynevezett alapszelvé-
nyeket jelöltünk ki a további részletes
morfológiai és földtani vizsgálatokhoz.
Minden adatot, leírást, fényképet és
anyagvizsgálati eredményt számítógépbe
vittünk. Feladatunk volt a dokumentáci-
ók értékelése és jelentés készítése.

Mindezek alapján érthetô, hogy szo-
ros együttmûködésben és összhangban
dolgozunk valamennyi kivitelezési pro-
jekttel.

LELTÁR (4. )

A C projekt rövid definíciója: 
„Terepi felvételezés, dokumentálás, mintázás”



(Folytatás az 1. oldalról)
A munkaülés elsô napjának délután-

ján keresték fel az FSC program vendé-
gei Bátaapátit és az ideiglenes telephe-
lyet, s azt követôen konzultációt folytat-
tak a TETT munkájában résztvevô pol-
gármesterekkel. Az eddigi ilyen találko-
zók azt mutatják, hogy nekünk magya-
roknak semmi okunk a restelkedésre, hi-
szen a külföldi vendégek nagy érdeklô-
dést mutatnak a magyar gyakorlat iránt, s
véleményük általában elismerô az itthon
tapasztaltakkal kapcsolatban. Így volt ez
a mostani programon is, a vendéglátók-
nak számos kérdésre kellett válaszolniuk.

A munkaülés talán legértékesebb, és
leghasznosabb óráit azok a kerekasztal-
megbeszélések jelentették, amelyeken
nagyszámban jelentek meg a hazánkban
mûködô önkormányzati társulások kép-
viselôi, valamint azoknak a falvaknak a
képviselôi, amelyek érintettek a hazai ra-
dioaktív hulladék elhelyezés egyes prog-
ramjaiban. Ezek tapasztalatai is helyet
kapnak majd a találkozóról készített
összefoglaló jelentésben, amely néhány
héten belül elkészül, és hazánkban is
hozzáférhetô lesz. A Tájoló tervei szerint
a jövô év tavaszán megjelenô következô
számában ismerteti majd az elkészült ta-
nulmány fontosabb megállapításait.

A Nyugat-mecseki Társadalmi Infor-
mációs Társulás munkájában résztvevô
falvak képviselôi is szép számban vettek
részt a kerekasztal-megbeszéléseken. A
munkaülés szervezôi nyolc csoportot ala-
kítottak a külföldi szakértôkbôl, és a ha-
zai munkában dolgozó önkormányzati
vezetôkbôl, képviselôkbôl. Jellemzô  volt
az a külföldi vélemény, hogy a magyar
gyakorlat számos szempontból követen-

dô példa is lehet, a kapcsolatépítésre, a
partnerek közötti bizalom kialakítására,
fenntartására és erôsítésére. Kovács Gyô-
zô, a Társulás elnöke is igen aktív szere-
pet vállalt a külföldiek tájékoztatásában,
hiszen két elôadást is tartott az FSC mun-
kaülésen. A tanácskozás elsô napi prog-
ramjában kapott helyet a NymTIT elnö-

kének „A magyar társadalmi szerveze-
tekkel és külsô szakemberekkel folytatott
együttmûködés értéke és tanulságai” cí-
mû elôadása. A második elôadásra a
munkaülés 4. szekciójának munkájában
került sor, ez a szekció azt vizsgálta és
elemezte, hogy egy tervezett radioaktív
hulladéktároló megépítése milyen hatás-
sal lehet a befogadó település és környe-
zete életére. 
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A magyaroktól a világ is tanulhat

A Nuclear Energy Agency (NEA) a legfej-
lettebb országokat tömörítô szervezet
(OECD) párizsi székhelyû, nukleáris té-
mákkal foglalkozó szerve.

Az FSC (Forum of Stakeholder Confidence) a NEA régóta mûködô szervezete
(érdekcsoportok bizalomépítô fóruma). Az FSC-ben megalakulása óta részt vesz a
Magyar Köztársaság és azon belül az RHK Kht. Az RHK Kht. és a magyar képvi-
selô, dr. Ormai Péter, az RHK Kht. fômérnöke kinevezésére 2000-ben került sor az
Országos Atomenergia Hivatalon keresztül.

Az FSC rendszeresen szervez olyan mûhelyértekezleteket, melyeken a fogadó
ország gyakorlatát tekintik át egy-egy speciális kérdéskörre fókuszálva. Ez idáig
Kanada, Finnország Németország, Spanyolország és Belgium adott otthont ezen
nemzeti üléseknek. Az elmúlt évben merült föl, hogy a 2006-os ôszi ülésszakot Ma-
gyarországon szerveznék meg az RHK Kht. és az Országos Atomenergia Hivatal tá-
mogatásával. 

Az eseményre az OECD és az Európai Unió képviselôin kívül Belgiumból,
Csehországból, Dániából, Franciaországból, Finnországból, Japánból, Nagy-Britan-
niából, Németországból, Spanyolországból, Svédországból, Svájcból és USA-ból
érkeztek nukleáris szakemberek, szociológusok, polgármesterek, egyetemi pro-
fesszorok. A magyarországi helyzet és a jövôbeli elképzelések ismertetésére, vala-
mint a témát sokféle aspektusból értékelô kerekasztal-megbeszélésekre jeles hazai
intézmények képviselôi, politikusok, önkormányzati képviselôk és a társadalmi in-
formációs társulások reprezentánsai vállalkoztak.

FSC névjegy
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GMF elnökségi ülés

A Nukleáris Létesítmények Körüli Eu-

rópai Önkormányzatok Csoportja

(GROUP OF EUROPEAN MUNICI-

PALITIES WITH NUCLEAR FACI-

LITIES, GMF) Elnökségének tagjai

május közepén hazánkban tettek láto-

gatást. Programjuk során felkeresték

a GMF-hez tavaly csatlakozott TETT

és NymTIT székhelyeit, megismerked-

tek az egyes térségekben dolgozó ma-

gyar társulások munkájával, s talál-

koztak a Társulások munkában részt-

vevô magyar „kollégáikkal”, a polgár-

mesterekkel. A magyarországi prog-

ram keretében Bodán május 18-án

tartották a GMF elnökségi ülését is,

amelyen  három nagy öt témakörben

12 pontban tárgyalták meg az idei év

legfontosabb feladatait. 

A GMF vezetôi számos kérdést tettek
fel a Társulás elnökének. Kíváncsiak vol-
tak arra, hogyan tudja mûködtetni a tele-
pülés vezetése a falut, honnan származ-
nak a bevételek,  hogyan valósul meg az
együttmûködés a környezô települések-
kel. Válaszában Boda polgármestere kü-
lön is aláhúzta a magyar atomtörvény ta-
valy év végi módosításának jelentôségét.
A GMF vezetôi megelégedéssel fogadták
ezt az információt kiemelve, hogy a mó-
dosítással hazánk is ugyanazt a gyakorla-
tot követi, mint a jelentôsebb európai
uniós országok. Az Elnökség tagjai elis-
meréssel szóltak a faluban, és a falu terü-
letén érzékelhetô fejlôdésrôl. Az elnöksé-
gi ülést követôen a vendégek találkoztak
a Társulás munkájában dolgozó térségi
polgármesterekkel is.
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Leltár 1.  – Munka a mélyben
A Bodai Aleurolit Formáció (továb-

biakban BAF), mint a nagy aktivitású

és hosszú élettartamú radioaktív hulla-

dékok potenciális befogadó összletének

(földtani képzôdményének) földtudo-

mányi kutatása. A BAF minôsítését

célzó Közép távú Program 1. kutatási

fázisa (2004–2006).

Az A projekt rövid definíciója:
„Kutatólétesítmények kialakítása és

az azokhoz kapcsolódó helyszíni méré-
sek” kivitelezési projektje.

Az A projekt keretében 2004–2005
során a bodai aleurolit és földtani kör-
nyezete földtani, vízföldtani és geotech-
nikai vizsgálatára elkészítettük a terve-
zett kutatáshoz szükséges felszíni fúrá-
sok geomûszaki terveit és elvégeztük
ezek hatósági engedélyeztetését. Ezt kö-
vetôen lemélyítettünk 6 db, 50–100 m
közötti mélységû magfúrást, amelyekben
helyszíni geofizikai, geotechnikai (fe-
szültségmérések) méréseket, kútvizsgá-
latokat, vízmintázásokat végeztünk a
vizsgálandó terület és kôzetek jellemzé-

sére. Ezeket a
fúrásokat víz-
kúttá alakítot-
tuk a terület
vízháztartásá-
nak és vízmi-
n ô s é g é n e k
hosszú távú
megfigyelése
érdekében. 

2004 végén
megkezdtük az
ún. goricai
földtani blokk
1500 m mély-
ségûre terve-

zett alapfúrásának kialakítását. A fúrás
708,9 m-ig mélyült és az alsó szakaszán
210 métert meghaladó hosszban érintette
(harántolta) a bodai aleurolit rétegeit.
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Nyáron Boda lesz az utolsó 
állomás

Befejezôdik a NymTIT
Vándorkiállításának körútja

A jelentôs lakossági érdeklôdést kiváltó
2004-es tájékoztató programsorozat ta-
pasztalatait értékelve 2004 nyarán dön-
tött úgy közösen a NymTIT és az RHK
Kht., hogy  a Társulás összes településé-
re elviszi a nagy aktivitású kutatási prog-
ramot, és a Társulást bemutató vándorki-
állítását, a térségben élôk tájékoztatását,
tájékozódását  szolgálva. A döntést köve-
tôen alig néhány hét alatt összeállt a ván-
dorkiállítás anyaga, és a gyors elkészítést
követôen  az ôsz folyamán elindult „tér-
ségjáró” vándorútjára a kiállítás. 

A falvakban tartott kiállítás-megnyi-
tók során a Kht. jelenlévô vezetôi és szak-
értôi  kiállítás vezetéseket is tartottak az
érdeklôdôk számára, a helyszíneken fel-
merült kérdések megválaszolására, és a

helyi vélemények, felvetések megbeszé-
lésére is mód nyílt. Tavaly késô ôsszel a
kiállítás számos tablója Budapesten ka-
pott helyet, a fôvárosi TIT Stúdióban ren-
dezett kiállításon szépszámú érdeklôdôt
hozva. Idén tavasszal a vándorkiállítás
márciusban Kôvágótöttösre, áprilisban
pedig Bakonyára látogatott. 

Tájoló 1. szám 2006. május

298 igen szavazat.
Elfogadta a Parlament 

az Atomtörvény módosítását.
Amint az köztudott, a Parlament az el-
múlt év végén több olyan döntést is ho-
zott, amelyek különös fontossággal bír-
nak a Nyugat-Mecsek térségében. A Pak-
si Atomerômû üzemidejének húsz évvel
történô meghosszabbítását, valamint a
kis és közepes aktivitású atomerômûvi
hulladéktároló létesítését támogató or-
szággyûlési határozatok a jövôt alapvetô-
en meghatározó döntések is voltak egy-
ben. Ezen fontos döntések mellett,  2005.
december 13-án a parlamenti szavazáson
az Atomtörvény módosítását a jelenlévô
csaknem 300 országgyûlési képviselô
egyhangúan támogatta.

A módosítás lényege az, hogy a támo-
gatásban részesülô önkormányzatok a
nekik juttatott támogatásokat a települé-
sek fejlesztésére is felhasználhatják, a
módosítás ezt számukra lehetôvé teszi.

Az önkormányzatok elsôsorban azért
támogatták a módosítás elfogadását, mi-
vel annak életbe lépése után számukra is
könnyebbé, világosabbá, és egyszerûbbé
válik azok felhasználása, és a velük való
elszámolás.

Tájoló 2. szám 2006. szeptember

Mecsekérc Bányásznap
Bátaapátiban

Szeptember elsô szombatján — immáron
második alkalommal — újra benépesült a
Bátaapáti Idôsek Otthona melletti sza-
badtéri sportpálya. A Mecsekérc Környe-

Év végi 
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zetvédelmi Rt. (amely cég a NymTIT tér-
ségében folyó geológiai kutatási program
szakmai gazdája) kollektívája itt rendez-
te meg hagyományos bányásznapi ün-
nepségét.  

A hivatalos program a Himnusszal
kezdôdött, a fúvószenekar elôadásában.
Az ünnepi beszédet Berta József, a tele-
pülés melletti Nagymórágyi-völgyben
folyó vágathajtási program felelôs mû-
szaki vezetôje tartotta, majd felkérte Bá-
taapáti polgármesterét köszöntôjének el-
mondására. Krachun Szilárd, Bátaapáti
polgármestere megköszönte a szakembe-
reknek a kutatási programokban, vala-
mint a vágathajtásban végzett munkáju-
kat, s reményét fejezte ki, hogy a munkák
az eddigiek szerint eredményesen, a Me-
csekérc Rt. és a falu számára egyaránt si-
keresen folytatódnak. 

A köszöntôk után következett el az
ünnepség talán legkedvesebb pillanata:
Erôs György a Mecsekérc Rt. elnök-ve-
zérigazgatója  bányászfokos átadásával
jelképesen tiszteletbeli bányásszá fogad-
ta  Boros Antalt,  Bátaapáti alpolgármes-
terét.

Tájoló 2. szám 2006. szeptember

COWAM záróülés
2006. július 4-étôl 7-éig Antwerpenben
tartotta záró ülését a COWAM 2. csoport.
Az esettanulmányok áttekintése mellett a
másfél éves munka összegzése volt a ta-
lálkozó témája.

A közgyûlésen spanyolok, franciák,
belgák, németek, szlovének, románok és
magyarok vettek részt. Kiderült, az Unió
radioaktív hulladékokkal foglalkozó bi-
zottsága a mélygeológiai formációt tartja
jelenleg a legjobb megoldásnak a nagy
aktivitású hulladékok elhelyezésére. A
jelenlevôk megtekintették a Mol-ban le-
vô föld alatti kutatólabort.

Tájoló 2. szám 2006. szeptember

Mi a megoldandó feladat 
hazánkban?

Az RHK Kht. kiadásában önálló kiad-

vány jelent meg („Egy lépéssel köze-

lebb a nagy aktivitású hulladékok biz-

tonságos elhelyezésének megoldásá-

hoz”), amely a nagy aktivitású hulla-

dékok biztonságos elhelyezésének leg-

fontosabb kérdéseit tekinti át.

Most azokkal a részekkel ismerkedhet-
nek meg Olvasóink, amelyek a megol-
dandó feladatot mutatják be, illetve a föld
alatti kutatólaboratóriumok céljait és
vizsgálati irányait elemzik.

Ma már nemzetközi egyetértés van a
szakemberek között a tekintetben, hogy a
nagy aktivitású és/vagy hosszú élettarta-
mú radioaktív hulladékok biztonságos el-
helyezésének legjobb megoldása a stabil,
mélygeológiai funkcióban történô elhe-
lyezés. A természetes és mûszaki gátak
biztosította rendszer révén ez a stratégia
megteremti annak lehetôségét, hogy a
hulladékokat rendkívül hosszú idôtarta-
mon át — akár sok ezer évig — elzárják
a bioszférától ill. hogy a radioaktív izotó-
pok csak elhanyagolható koncentráció-
ban jelenhessenek meg az emberi kör-
nyezetben.

A nagy aktivitású hulladékok tároló-
jának megvalósításához vezetô hosszú
kutatási és fejlesztési folyamat egyik fon-
tos lépése a föld alatti kutatólaboratóriu-
mok (angol rövidítéssel URL-Under-
ground Research Laboratory) létesítése.

Hazánkban a mecseki uránbánya
nyújtotta infrastruktúrát kihasználva már
jelentôs megalapozó kutatások történtek
1993 és 1998 között. A bánya bezárása
miatt a korábbi helyszín nyújtotta elô-
nyök ugyan ma már nem állnak rendelke-
zésre, de 2004-ben folytatódott a nagy
aktivitású hulladékok elhelyezését célzó
kutatási program a Nyugat-Mecsekben.
Az újrainduló kutatások elsôdleges célja
egy új, föld alatti kutatólaboratórium
helyszínének kijelölése.

Tájoló 3. szám 2006. október

Az RHK Kht. vezetô szakértôjé-
nek elôadása a III. Tájoló Napon

Dr. Ormai Péter:  A nagy aktivítású hul-
ladékok elhelyezésének elôkészítése a
világban és hazánkban

„Mindenki szá-
mára világos, hogy
a kutatásokat ott
célszerû végezni,
ahol majd a végle-
ges tároló helye le-
het. Ennek érdeké-
ben felszín alatti
kutatólaboratóriu-
mokat alakítanak

ki a szakemberek. Ezek a kutatólaborató-
riumok kellôen mély, 200–400 méter mé-
lyen kialakított üregrendszerek, melynek
alapvetôen négy fô feladata van. Az
egyik teljesen természetesen magának a
kôzetnek a megismerése, tanulmányozá-
sa. A másik, hogy a kôzet és az oda bevitt
mérnöki rendszerek kölcsönhatását meg-
ismerjék. Az elôbb bemutatott mûszaki
megoldásokat helyszínen tesztelik, vizs-
gálják, és nagyon-nagyon fontos, hogy
ezt mind bemutassák a lakosságnak, a
társadalomnak. Svédországban csoporto-
kat visznek le az alkalmazott technológia
demonstrációs fázisához. Jelenleg a vi-
lágban számos föld alatti kutatólaborató-
rium épül, és mûködik is, Amerikától Ja-
pánig, és számos európai országban. 

Dr. Ormai Péter végezetül fontosnak
tartotta aláhúzni, hogy hazánkban a Bo-
dai Aleurolit Formáció (BAF) továbbra is
potenciálisan a legígéretesebb képzôd-
mény, a nagy aktivitású hulladékok ter-
vezett elhelyezésére.” 

Tájoló 3. szám 2006. október

Emlékkôavatás Bodán

Krachun Szilárd, Bátaapáti polgármeste-
re a TETT elnöke adta át a NymTIT elnö-
kének a Társadalmi Ellenôrzô Tájékozta-
tó Társulás ajándékát a Baranya megyé-
ben dolgozó — tízéves jubileumát ün-
neplô — Nyugat-Mecseki Társadalmi In-
formációs Társulásnak, egy gránit-em-
lékkövet, amelyet egyenesen a lejtôsak-
nából szállítottak át a bodai szabadtéri in-
formációs parkba. Az immáron harmadik
alkalommal megrendezett Tájoló Napon,
szeptember 23-án került sor az emlékkô
átadására á felavatására és programsoro-
zat részeként.

Az emlékkô a park központi helyén,
tujákkal díszített, igényesen kialakított
kis téren került elhelyezésre. Az Európá-
ban is ritkaságnak számító információs
parkban így most már mindkettô olyan
kôzet in situ megtekinthetô, amelyek a
szamemberek szerint befogadó kôzetként
szolgálhatják a nemzeti érdeket, a ha-
zánkban keletkezô nukleáris hulladékok
biztonságos elhelyezését és tárolását.

összefoglaló
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A címben szereplô adat a világon mû-

ködô összes atomerômû átlagolt telje-

sítmény-kihasználtság mutatója. Ez a

szám is magyarázza, hogy az elmúlt

években egyfajta nukleáris reneszánsz

figyelhetô meg a világban. Nemcsak a

szakma, hanem az energetikai kérdé-

sekkel foglalkozó közgazdászok és po-

litikusok figyelme is újra a nukleáris

energiatermelés felé fordult, annak va-

lós elônyei miatt. Ezek közé tartozik —

többek között — az ellátás biztonságá-

nak garantálása, a teljesítmény-ki-

használtság más energiaforrásokkal

nehezen elérhetô foka, valamint a ha-

zánkban is napirenden szereplô üzem-

idô- hosszabbítás kérdésköre. 

Összeállításunkban az Országos

Atomenergia Hivatal (OAH) által kö-

zölt adatokra támaszkodva az alábbi-

akban azokat a tényeket ismertetjük,

amelyek egyértelmûen igazolják, hogy

az atomerômûvek mûködése és terme-

lése valós és hosszú idôre nélkülözhe-

tetlen alternatívája marad a világ, és

benne hazánk energiatermelésének.

A meglévô atomerômûvekbôl származó
villamosenergia-termelés növelésének és
a gazdaságosság fokozásának három for-
rása van: az atomerômûvek üzemidejé-
nek meghosszabbítása, a teljesítmény, il-
letve a teljesítmény-kihasználási tényezô
növelése. Az atomerômûvek üzemidejé-

nek meghosszabbítása az Amerikai
Egyesült Államokban kezdôdött, ahol
már 43 reaktor engedélyezett üzemidejét
20 évvel meghosszabbították (összesen
hatvan évre), további 9 reaktor hosszab-
bítási kérelmét pedig most mérlegeli a
nukleáris biztonsági hatóság. Számos
más országban — köztük Magyarorszá-
gon is — tervezik az üzemidô hosszabbí-
tást.

A folyamatosan növekvô villamos-
energia-felhasználás mellett az atomerô-
mûvek csaknem 19 éve adják a világ vil-
lamosenergia-termelésének 16%-át. Ez
azért vált lehetségessé, mert rendelkezés-
re állásuk folyamatosan növekedett. Az
atomerômûvek teljesítmény-kihasznált-
sága a világ összes atomerômûvére átla-
golva 2001-ben 83,4% volt, ami 10%-os
növekedést jelent 1991-hez képest. Ma
az atomreaktorok teljesítménykihasznált-
sága a reaktorok egynegyedénél 90%, a
kétharmadánál 75% fölött van. Az Ame-
rikai Egyesült Államok több mint 100 re-
aktoránál ez a mutató 90% feletti, míg
1980-ban csak 54% volt. A paksi atom-
erômû reaktorai az elsô 25–30 legjobb
teljesítmény-kihasználtságú blokkok kö-
zött vannak.

Nem csak a beépített teljesítmény ki-
használtsága növekszik, de egyre több
atomreaktor teljesítményét növelik meg
részben a szekunder-, részben a primer-
körön végzett módosításokkal. A meglé-

vô atomerômûvi kapacitás ezáltal 1999
és 2006 között csaknem 6000 MW-tal
nôtt. Az OAH engedélye alapján 2006-
tól kezdôdôen a paksi atomerômû villa-
mos áramtermelô teljesítményét is meg-
növelik 8%-kal.

Az atomerômû mûködése során ke-
letkezett radioaktív hulladékok elhelye-
zése sok vitát váltott ki. A kis és közepes
aktivitású hulladékok tárolása ma már
sok országban megoldott: példaként em-
líthetô Finnország vagy Spanyolország.
Belgiumban, Magyarországon és Dél-
Koreában 2005-ben megtörtént a tároló
helyszínének kijelölése. A nagy aktivitá-
sú hulladékok végleges elhelyezése érde-
kében Finnország, az Egyesült Államok
és Svédország már eljutott a tároló hely-
színének kijelöléséig, a többi országban
is folynak kutatások. A nagy aktivitású
tárolók üzembe helyezése 2020 elôtt nem
aktuális, ugyanakkor az atomerômûvek
üzemidô-hosszabbítása miatt a végleges
leállítás idôpontja is kitolódott.

Az atomerômûvek jövôbeni szerepé-
ben meghatározó jelentôségû a társadal-
mi elfogadottság. A Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség a világ 18 országá-
ban nemrég készített felmérése szerint a
lakosság 28%-a új atomerômûveket épí-
tene, 34%-a a meglévôket üzemeltetné,
25% bezárná az atomerômûveket. Ma-
gyarországon a lakosság 65%-a támogat-
ja a meglévô atomerômû üzemeltetését,
az Egyesült Államokban a lakosság 73%-
a még a legközelebbi atomerômû mellett
épülô új atomerômûvet is támogatná.

A teljes szöveg elérhetô: az OAH honlap-
járól, az OAH Hírlevél idei 3. számának
címoldaláról. (2006 augusztusi szám.)

Meglepô és tanulságos

83,4 százalék!

Köszönet és
elismerés

Dr. Hegyháti József átadja a jubileumi Oklevelet Kovács Gyôzônek, Boda polgármesterének, Sándor Tibornak, Kôvágószôlôs
polgármesterének és Wágner Antalnak, Hetevehely polgármesterének.

Az október elején rendezett III. Tájoló Nap programjában kapott helyet a

NymTIT megalapításának tizedik évfordulójáról való megemlékezés is. 

Dr. Hegyháti József az RHK Kht. ügyvezetô igazgatója az évforuló alkalmából

Oklevél adományozásával köszönte meg a közös munkát a Társulás munkájá-

ban résztvevô valamennyi polgármesternek.
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A NymTIT elnöke azzal kezdte a Tár-

sulás történetének és eddig végzett

munkájának áttekintését, hogy a Tár-

sulás 1996-ban alakult meg. Ekkor

döntöttek úgy az alapító települések —

Cserkút, Kôvágószôlôs, Kôvágótöttös,

Bakonya, Boda és Hetvehely — önkor-

mányzatai, hogy szerzôdést kötnek a

Paksi Atomerômûvel a lakosság tájé-

koztatása témakörében. A közös mun-

ka jól haladt egészen a bányabezárá-

sig. Azt követôen a szakmai program

egy kicsit megcsúszott, és 2003-ig nem-

igen mûködött. 2003-ban, amikor új-

raindultak a kutatások, akkor a vizs-

gálandó terület „csúszott” nyugat felé,

s ezért három újabb település is beke-

rült a társulásba,  Cserdi, Bükkösd és

Helesfa. 

Kovács Gyôzô szerint a kommuniká-
ció megfelelô eszközeit a NymTIT-nek
önállóan kellett „megteremtenie”, és
ezen eszközök és formák költségeit szer-
zôdéses alapon a partnerek (a Paksi
Atomerômû, majd a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelô Közhasznú Társaság) segít-
sége alapján lehetett elôteremteni. A
szerzôdések egy adott naptári évre szól-
tak, és életbelépésükhöz az Országos
Atomenergia Hivatal ellenjegyzése is
szükséges volt.  Kovács Gyôzô hozzátet-
te, ezek az éves szerzôdések nagyon ko-
moly szerzôdések, amelyeket be kell tar-
tani. A Társulás és tagjai szigorú elszá-
molással tartoznak, s amint mindenki
elôtt világos, ez nem is egyszerû dolog. A
szerzôdések betartását rendszeresen vizs-
gálta az Állami Számvevôszék a telepü-
léseken és minden egyes társulásnál is.
Ezeknek a vizsgálatoknak a figyelembe-
vételével készítették elô, majd végezték
el a döntéshozók az 1996-os Atomtör-
vény  tavaly év végi módosítását.  A mó-
dosítás lényege: az önkormányzatok, és a
társulások régi igénye és óhaja valósult
meg oly módon, hogy a szerzôdésben
szereplô  pénzeket, amelyeket  a társulá-
sok addig támogatásként, alapvetôen
kommunikációra használhattak fel, ez-
után területfejlesztésre is lehet fordítani.

A lakossági tájékoztatásban használt esz-
közökrôl szólva a NymTIT elnöke me-
gemlítette a települések saját újságjait,
amelyekben hónapról hónapra megjelen-
nek a kutatási program, és a kommuniká-
ciós tevékenység aktuális hírei és esemé-
nyei.  Évente négy alkalommal a Társu-
lás video-hírlevele eljut az összes
„nymtit-es” faluba, s mindezen kívül
megjelenik a Nyugat-Mecseki Tájoló,
amely már a húszezres példányszámnál
jár. Ezen kívül vannak természetesen
szakmai elôadások, amelyek szintén a mi
feladataink körébe tartoznak, és amely a
Zsongorkô Baráti Körrel együttmûködve
végez a Társulás. Fontosak még a szak-
mai konferenciák valamint a szakmai
utak, melyek során a Társulásban dolgo-
zó önkormányzati vezetôk már eljuthat-
tak többek között Svájcba és Franciaor-
szágba is.  

Az immáron hagyományos rendezvé-
nyek közül a Társulás elnöke a Niels
Bohr fizikaversenyt, és a Tájoló Napot
említette jó példaként.   Az elmúlt két év-
ben a NymTIT kilépett a nemzetközi
kapcsolatok építésének területére is, s
számos nemeztközi tanácskozáson vett
részt. Tavaly óta a Társulás tagja a  GMF-
nek, a nukleáris létesítmények körüli Eu-
rópai Önkormányzatok Szövetségének
aminek több, mint 100 európai uniós te-
lepülés  a tagja. Nagy megtiszteltetés volt
a Nyugat-mecseki TIT számára, hogy
idén Bodán tartották,  itt a körzetünkben
az elnökségi ülésüket. 

„Ami még nagyon fontos a munkánk-
ban, az az érdekérvényesítés. Azt hiszem,
hogy ezzel is megálltuk a helyünket” —
emelte ki Kovács Gyôzô.  A társulás szá-
mára nagy dolog, hogy felkerült  a Tisz-
telt Ház lobbi-listájára. Ez azt jelenti,
hogy a Nyugat-Mecseki Társadalmi In-
formációs Társulás a Magyar Köztársa-
ság Parlamentjébe bekerült. A közelmúlt-
ban kapták meg a fôtitkár úrnak a levelét,
a határozatszámmal. A Társulás tagja a
Magyar Területfejlesztési Lobbinak is. 

A Társulás évek óta részt vesz az Eu-
rópai Unió által fínanszírozott COWAM
2. program nunkájában. A COWAM 2.

az európai önkormányzatok kommuniká-
ciós feladataival foglakozik és próbálja
segíteni egy olyan  egységes direktíva ki-
dolgozásában, amelyet minden tagország
eredményesen tudna alkalmazni saját or-
szágában is. „Amikor a múltkor Szlovéni-
ában voltunk, történt egy érdekes sztori.
Kétszáz ember elôtt tartottam akkor a
prezentációt éppen, nagyon sokan voltak,
és a végén meglepetés is született, mert
vissza kellett ülnöm az elnökségi asztal-
hoz, az azonnali kérdésekre válaszolva.
Ugyanis úgy ítélték meg, hogy a magyar
társulások mûködése számukra egyfajta
unikum, s egyben hasznosítható példa is”
— idézte fel a magyar sikert Kovács
Gyôzô, a NymTIT elnöke.

Elôadásának végeztével Kovács Gyô-
zô hangot adott annak a reményének,
hogy a kutatási program nagyobb sebes-
ségre kapcsol majd az elkövetkezendô
években, s akkor újra intenzívebb lehet a
tájékoztatási és ellenôrzési tevékenység
is, a Nyugat-Mecseki Társadalmi Infor-
mációs Társulás gondozásában, és fel-
ügyeletével. Megköszönve a partnerek-
nek az eddig végzett munkát, kérte min-
denkitôl aki eddig segített, hogy munkál-
kodjék továbbra is a kutatási program te-
vékenységének eredményeinek megis-
mertetéséért, a lakosság érdekeinek kép-
viseletéért.

Kovács Gyôzô, a NymTIT elnökének elôadása a III. Tájoló Napon

A Nyugat-Mecsektôl, Európáig:
a „magyar példa”



Válasssza ki a halmazból a megfelelô szavakat az üresen hagyott helyekre! 

A Magyarországon keletkezô összes radioaktív hulladék biztonságos elhelyezéséért — törvényi felhatalmazással — a (1)
_________________________________ felelôs. A cég az atomerômûvi elhasznált (2) _________________________________-et
és az erômûben keletkezô egyéb (3) _________________________________  hulladékokat együtt szándékozza eltemetni. 

Pakson 1997 óta mûködik a (4) _________________________________, ahová 2006. január 1-jéig (5)

_________________________________ db elhasznált üzemanyag-kazetta került. Az RHK Kht. (6)

_________________________________ évre biztosít helyet a számukra — amely idô alatt (7)

_________________________________ -uk, valamint (8) _________________________________-uk lecsökken — így ezalatt

kell a végsô elhelyezésükrôl gondoskodni. Célszerû felkészülni az ország területén egy stabil, (9)

_________________________________ formációban kialakítandó tároló létesítésére. A befogadására alkalmas kôzet kutatása a

(10) _________________________________-ben kezdôdött. A Mecseki Uránbányából indított kutatóvágat 1994-ben érte el a (11)

_________________________________-t, és ekkor kezdôdött a föld alatti, helyszíni adatgyûjtés a térségben. (12)

_________________________________-ban újraindult a kutatási program, melynek célja egy föld alatti (13)

_________________________________ helyének kijelölése, ahol a (14) _________________________________ éves agyagkô-

nek a további kutatása folyna. A térségben folytatott kutatási tevékenység elôkészítését és megvalósítását kísérô lakossági ellenôr-

zés és tájékoztatás ellátása, a térségben élôk érdekeinek képviselete a (15) _________________________________ feladata. A tár-

sulás 1996-ban jött létre, mára (16) _________________________________ település alkotja.
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A III. Tájoló Nap  Bakonyán megrendezett gyerekvetélkedôjének egyik feladataként a csapatoknak közösen kellett befejez-

niük egy a jövôben megírandó „Nukleáris Kislexikon” adott szócikkét, amely a hazai nukleáris hulladék elhelyezés fôbb té-

nyeit és adatait foglalta össze. A Tájoló játékában most Ön is lehet lexikon szerkesztô, s még könyvutalványt is nyerhet! 

Próbál ja k i  önmagát !

A helyes válaszok megtalálásában a  — logika mellett — a Tájoló eddig megjelent cikkeinek, valamint az RHK Kht. honlapjának
böngészése is segíthet. Ha beküldi az olvashatóan (NYOMTATOTT NAGYBETÛKKEL) kitöltött szócikket, megnyerheti a  há-
rom darab 5000 forintos könyvutalvány egyikét is! Beküldési határidô 2006. december 18. Beküldési cím: Ferling PR 7621 Pécs,
Mária u. 8. A nyerteseket és a helyes válaszok listáját a Tájoló következô számában olvashatják.  

A v á l a s z h a t ó  h e l y e s  v á l a s z o k :
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Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás

fûtôelemek nagy aktivitású 

mélygeológiai kutatólaboratórium kis aktivitású 

felszíni Paksi Atomerômû Zrt.

Bodai Agyagkô Formáció Nyugat-Mecsek aktivitás

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Kht. 2003

gránit Országos Atomenergia Hivatal
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