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Hasznosnak tartja a TEIT
munkáját a lakosság
Közvélemény-kutatást végeztek a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
(RHK Kft.) megbízásából 2018 májusában, amely során összesen ezer főt
kérdeztek meg a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) településein. A kutatás fókuszpontjában a Társaság és
a Társulás működésével, valamint a kiégett kazetták tárolásával kapcsolatos kérdések álltak.
folyt. 6. old.

Új vezérigazgató
a Paksi Atomerőmű élén
Az atomerőmű augusztus 15-i munkavállalói fórumán Bártfai-Mager
Andrea és Süli János miniszterek hangsúlyozták az együttműködés és
az atomenergia hazai alkalmazásának fontosságát. A nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a fórumon megköszönte
Hamvas István vezérigazgatóként végzett munkáját, és bemutatta a
Paksi Atomerőmű új vezetőjét, Pekárik Gézát.
folyt. 10. old.

Paks II.

A Paks II. projekt
megvalósítása nemzeti érdek

Az új atomerőművi blokkok műszaki és biztonsági kompromisszumok nélkül, határidőre elkészülnek
– mondta el Süli János, a Paks II. beruházásért felelős miniszter az Országgyűlés Gazdasági bizottságának
kihelyezett ülésén. Bánki Erik, a bizottság elnöke kiemelte: a Paks II. projekt megvalósítása nemzetgazda
sági érdek, és egyben a hosszú távú, olcsó villamosenergia-ellátás garanciája.

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága
2018. július 5-én kihelyezett ülést tar
tott Pakson, amelyen a bizottságba
delegált összes párt képviseltette magát.
A bizottság tagjai az ülést megelőzően
látogatást tettek a Paksi Atomerőmű
látogatóközpontjában és üzemi terüle
tén, majd megtekintették az új atom
erőművi blokkok telephelyét, a felvo
nulási területet, valamint a 22/11 kV
-os transzformátorállomás építési mun
kálatait.
A látogatást követően került sor Pakson
a kihelyezett bizottsági ülésre, ahol Süli
János beszámolt a Paks II. projekt
aktualitásairól. A beruházásért felelős
miniszter megerősítette, hogy az új
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blokkok
határidőre
elkészülnek.
Hozzátette: az orosz fővállalkozó kiemelt projektként tekint a Paks II. projektre. Süli János egyebek mellett elmondta, hogy jelenleg az egyik legfontosabb feladat a létesítésiengedélykérelem több százezer oldalas dokumentációjának összeállítása.
Képviselői kérdésekre válaszolva a
miniszter leszögezte: a nukleáris biztonság mindennél fontosabb, műszaki
kérdésekben nincs kompromisszum.
Elmondta, hogy az új blokkok megvalósítása fix áras szerződés keretében
történik, a projekt megtérülését pedig
az Európai Bizottság is megerősítette
versenyjogi döntésének indoklásában.

Kitért arra is, hogy az orosz és a magyar
fél közösen dolgozik a 40%-os hazai
beszállítói arány elérésén.
Prof. Dr. Aszódi Attila államtitkár kifej
tette, hogy rendkívül részletes telep
hely vizsgálati munka alapján nyert
megállapítást, hogy a telephely alkal
mas az új atomerőművi blokkok létesítésére.
Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezér
igazgatója kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az új blokkok a legszigorúbb biztonsági szabályoknak és
előírásoknak is meg fognak felelni.
A bizottsági ülés után Bánki Erik elnök
és Süli János miniszter sajtótájékoztatón foglalták össze az elhangzottakat

Paks II.

a média képviselői számára. Bánki
Erik, a Gazdasági bizottság elnöke
hangsúlyozta: az új blokkok létesítésére szükség van, a Paks II. projekt
megvalósítása nemzeti érdek. Mint
mondta, fontos, hogy mind a hazai

gazdaság, mind a lakosság áramigényét
hazai erőművekben megtermelt, olcsó
villamos energiával lehessen fedezni.
Hozzátette, az import aránya tartósan
30 százalék körüli, de idén volt már
olyan időszak, amikor meghaladta az

50%-ot is. Süli János a bizottsági ülé
sen elhangzottakat illetően kiemelte,
hogy a transzparencia, az átláthatóság
kiemelt fontosságú a projekt kapcsán,
ezért is került sor a kihelyezett ülésre
és az atomerőmű látogatásra.

A Paks II. projekt keretében
a projekttársaság egyik feladata villamos energia biztosítása a Fővállalkozó részére
az építési-szerelési munkák
végzéséhez. A feladat teljesítéséhez egy 22/11 kV-os
transzformátorállomás léte
sítésére van szükség az új
blokkok felvonulási területén. A transzformátorállomás
létesítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, az MVM
OVIT Zrt., amely 2018. május
31-én megkezdte a helyszíni
munkavégzést.
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rhk kft.

Biztonságosnak tartják a
külföldi látogatók az RHK Kft.
intézményeit

Rendszeresen érkeznek megkeresések az RHK Kft. felé, melyekben más országok szakemberei kérnek
bebocsájtást intézményeinkbe. A külföldi látogatók száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Idén
Nagy-Britanniából, Lengyelországból, Iránból, Grúziából, Horvátországból, Franciaországból, Vietnámból
és Kínából is érkeztek már hozzánk látogatók. Telephelyeink azért érdekesek számukra, mert hulladékkezelésünk néhol kissé eltérő a többi nemzetétől. Társaságunk számára ugyancsak hasznosak ezek az
intézmény-bejárások, hiszen szakmai visszajelzéseket kapunk munkánk minőségéről.

A világon a legelterjedtebb a vizes táro
lás a kiégett fűtőelemek számára, mi
ezzel ellentétben száraz tárolót üze
meltetünk hazánkban, Pakson. A kis
és közepes aktivitású radioaktív hul
ladékokat többnyire felszíni vagy
felszínközeli intézményekben helyezik
el véglegesen, ezzel ellentétben mi geo
lógiai tárolót alakítottunk ki 250 mé
teres mélységben, Bátaapátiban. A Kis
némedi és Püspökszilágy határában lé
tesített fióktelep, melyben az intézmé
nyi hulladékokat tároljuk, szintén érde
kes lehet más nemzetek számára, hiszen
biztonságnövelő programunk kereté
ben kitermelünk és újracsomagolunk
bizonyos hulladékokat – ismertette
a különb
ségeket Honti Gabriella,
az RHK Kft. kommunikációs osztályának vezetője.
A fűtőelemek, nagy aktivitású és hosszú
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felezési idejű radioaktív hulladékok
végleges elhelyezésére kutatási progra
mot tartunk fenn. Az ezen a területen
folyó munka nagyon hasonló a többi
országéhoz, hiszen ugyanazt a nemzet
közi alapelvet követjük, mint min
denki: mélységi-geológiai tároló ki
alakítását tervezzük. Ehhez megfelelő
kőzetet kell találnunk és itt lehet kü
lönbség az országok között, más és más
geológiai formációkat vizsgálunk. Sze
rencsére a nálunk vizsgált agyagkő
formáció, globális szinten kiemelkedő
tulajdonságokkal rendelkezik – tette
hozzá Honti Gabriella. – A tapaszta
lat az, hogy a külföldieket elsősorban
az érdekli, hogy milyen biztonsági szin
ten működnek az RHK Kft. intézmé
nyei. A radioaktívhulladék-kezelésben
elsődleges a biztonság, ez általánosság
ban elmondható. Szerencsére remek

visszajelzéseket kap a Társaságunk, ami
megerősítésül szolgál az elvégzett mun
ka minőségét illetően.
Természetesen a civil csoportokról sem
feledkezhetünk meg, már több mint
két éve üzemel Bátaapátiban Látoga
tóközpontunk, melyet egyre többen
látogatnak meg. Idén már több mint
ezren jártak a létesítményben. Nyáron
kevésbé keresik fel a telephelyet, de
ősztől ismét nagy számban fogadunk
csoportokat, főleg gimnáziumokból,
főiskolákról. Szeretnénk elérni a többezres látogatószámot már idén, illetve
a jövőben tovább népszerűsíteni köz
pontunkat – zárta gondolatait az
osztályvezető.
Látogatásra jelentkezni az alábbi
e-mail címen lehet: latogatas@rhk.hu

TEIT

A június eleji meghibásodásról
kapott tájékoztatót a TEIT
Az egyes blokki kettes turbógépcsoportnál történt meghibásodás hátteréről kapott kimerítő tájékoztatást a
Paksi Atomerőműben tett látogatása során a TEIT Ellenőrző Bizottsága, illetve a társulás vezetősége. Takács
Zoltán üzemviteli igazgató és Sápi József vezető ügyeletes mérnök adott tájékoztatást a polgármesterekből
és civilekből álló bizottságnak.

Az eredeti terv az volt, hogy a főjavítás alatt álló hármas
blokkot, illetve a karbantartási munkákat nézi meg a Paksi
Atomerőműben a Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulás Ellenőrző Bizottsága, azonban
egy néhány nappal korábban történt műszaki probléma és
az általa gerjesztett médiavisszhang átírta a forgatókönyvet.
Takács Zoltán üzemviteli igazgató részletesen beszélt a
berendezésről, azaz a gerjesztőről, ahol a meghibásodás
történt, majd a probléma elhárítását vázolta. Hangsúlyozta, hogy a nukleáris biztonságot nem veszélyeztette az eset, viszont teljesítménycsökkenéssel járt. A hiba jelentkezésétől 51 óra telt el addig, amíg ismét száz
százalékos teljesítményen működött a reaktor.
Sápi József vezető ügyeletes mérnök kalauzolásával a turbinacsarnokban meg is nézték a szóban forgó berendezéseket
az ellenőrző bizottság tagjai. Fülöp János elnök azt mondta, ismét kimerítő tájékoztatást kaptak és választ minden
kérdésükre. Azt tapasztalták, hogy az atomerőmű nyitott.
Fülöp János szerint politikai szándék áll a mögött, hogy
felfújtak egy ilyen, nukleáris biztonságot nem érintő,
bonyolult műszaki létesítményekben bármikor előforduló

problémát. Hozzáfűzte, a környékbeli lakosság jól infor
mált, itt ezért nem is vert fel nagy port ez a hír.
A turbinacsarnok után a mobil dízelgenerátorokat nézték meg az ellenőrző bizottság tagjai, majd az Atomerőmű
Tűzoltóság laktanyájában jártak, s tájékoztatást kaptak a
létesítményi tűzoltóság magas szintű munkájáról.
A TEIT Ellenőrző Bizottsága idén legalább még egyszer bebocsátást kér majd a Paksi Atomerőműbe, akkor a tervek
szerint az üzemanyag átrakásának folyamatát nézik meg.
Látogatásaik célja, hogy az erőmű térségében élők követe
iként tapasztalatokat gyűjtsenek az erőmű működéséről,
tevékenységéről.
Az ellenőrző bizottsághoz ezúttal dr. Bálint József, a TEIT
elnöke és Gáncs István alelnök is csatlakozott. Kihasználva
a látogatás alkalmát Hamvas István vezérigazgatóval tárgyaltak. – A TEIT szerződése az atomerőművel 2018-ban
lejár, tudjuk, hogy a jövőről az új vezérkarral kell majd tár
gyalnunk, de szerettünk volna ehhez némi instrukciót kapni
Hamvas Istvántól – mondta dr. Bálint József. Lapunknak
arról is beszélt, hogy az atomerőmű nyugdíjba készülő
vezérizgatójával nagyon korrekt kapcsolatot ápol a TEIT.

Tolnaikum a szaktudás
Tolnaikum, azaz kiemelt megyei érték lett a nukleáris szaktudás. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság
Bogyiszlón jelentette be és adta át az igazoló oklevelet a Vár a megye - Tolna Megyei Értékek Napján.
Az atomenergetikai szaktudás mellett Tolnaikummá
minősítették a bátai Szent Vér kegyhelyet, a sióagárdi
hímzést és népviseletet, a Hímzésmúzeumot, valamint
Lázár Ervin írói munkásságát.
Az öt éve működő Tolna Megyei Értékbizottság
több száz megyei értéket vett már nyilvántartásba,
ezek közül 401-et megyei értékké is minősítettek.
A legkiemelkedőbbeket a Hungarikumok mintájára
Tolnaikumként nevesítik.
A Tolna Megyei Értéktár honlapján a magyar atom
energetikai szaktudás címke alatt megjegyzik, hogy a Paksi Atomerőműben a technológia mellett az oktatás is folyamatosan fejlődik. Mára már sok tekintetben a világon is egyedülálló oktatási létesítményekkel
és képzési programokkal rendelkezik hazánk egyetlen atomerőműve, amely saját oktatási szervezetet és
infrastruktúrát tart fenn.
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Hasznosnak tartja a TEIT
munkáját a lakosság
Folytatás az 1. oldalról

Dr. Bálint József, a TEIT elnöke fontosnak tartotta a kutatás elvégzését,
hiszen a TEIT területén eddig kifejezetten ilyen jellegű felmérés nem
zajlott, míg a Magyarországon létre
ho
zott három másik társulásnál,
amely területek, szintén érintettek
az RHK Kft. tevékenységével, rendszeresen meg
vizsgálták a lakosság
tájékozottságát.
Az elnök megjegyezte, pozitív
meglepetésként érte a társulást, hogy
a TEIT elismertsége, az RHK Kft.vel közösen folytatott tájékoztató
tevékenysége nagymértékben elfoga
dott, ezek szerint nem dolgoztak hiába az elmúlt években. Dr. Bálint
József kihangsúlyozta, hogy a felmérésnek köszönhetően természetesen
látják azokat a területeket is, ame
lyekben fejlődniük kell: ilyen terület
például az online tájékoztatás. Úgy
ítélik meg, hogy a honlapjukkal kap
csolatban várt áttörést még nem értek
el, hiszen azt csak a megkérdezettek 5
százaléka ismeri. Ezzel szemben kimon
dottan jó aránynak értékelte, hogy
az újságjukban történő tájékoztatást 72 százalék hasznosnak tartotta,
ráadásul a TEIT Híreket a megkér
dezettek 65 százaléka ismeri és olvassa. A TEIT a polgármesteri
tájékoztatókon, falugyűléseken és
közmeghallgatásokon rendszeresen
nyilatkozik feladataikról és a sajtó több
területén is tájékoztatja a lakosságot
munkájukról és eredményeikről. A
társulás úgy érzi lesz szerepe a jövőben
is, különösen a Paks II. blokkjainak
bővítésével kapcsolatosan. Kulcsfontosságú munkát láthatnak el a tájékoztatást illetően az építkezés során. A
Paks II Zrt. vezetői az előzetes tárgya
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RHK – KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁS PAKS TÉRSÉGÉBEN

2018. MÁJUS

Az RHK Kft. honlapján közvetített információk hasznossága
Azon válaszadók körében, akik bármilyen rendszerességgel látogatják az RHK Kft. honlapját, 42 százalék teljes mértékben hasznosnak érzi az internetes oldal
által közvetített információkat, 31 százalék szerint inkább hasznos a honlapon található tájékoztatás, 24 százalék szerint pedig hasznos is, meg nem is, ami az
oldalon található. A kérdésre válaszolók között csupán 2 százalék azok aránya, akik szerint inkább nem hasznos az a tartalom, ami az RHK Kft. honlapján
található.

1%
2%
24%

31%

1 – egyáltalán nem hasznos
2
3
4

5 – teljes mértékben hasznos
Nem tudja

42%

Kérdés: Mennyire tartja hasznosnak az RHK Kft. honlapján közvetített információkat? Kérem, értékelje iskolai osztályzatokkal?
Bázis: Akik bármilyen rendszerességgel látogatják az RHK Kft. honlapját (N=147)
WWW.KUTATOPONT.HU
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RHK – KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁS PAKS TÉRSÉGÉBEN

2018. MÁJUS

A TEIT Hírek ismerete és olvasási gyakorisága
A kérdésre válaszolók közel kétharmada (65 százalék) hallott már a TEIT Hírek című kiadványról. A lapot ismerő válaszadók 9 százaléka az összes számot
elolvassa, 20 százalék rendszeresen átböngészi az újságot, 36 százalék pedig alkalmanként tekint bele a kiadványba. A TEIT Híreket ismerő megkérdezettek
34 százaléka nem olvassa az újságot.
Igen

Nem

Nem tudja

Nem válaszol

1% 9%

Rendszeresen

34%

65%

33%

Minden számot

20%

1%

Alkalmanként
Nem olvassa
Nem tudja

36%
0%

20%

40%

60%

80%

Nem válaszol

100%

Kérdés1: Ismeri Ön a TEIT Hírek című kiadványt?
Kérdés2: Milyen gyakran olvassa a TEIT Híreket?
Bázis1,2: Teljes minta (N=1000)
WWW.KUTATOPONT.HU

| INFO@KUTATOPONT.HU | 50

lásokon kijelentették, szükségük van
a TEIT-re. Az erőmű környékén
élő lakosság nem hagyatkozhat csak
központi, illetve közvetlen erőművi
tájékoztatásra, hanem szükség van
egy társadalmi jellegű informálásra is.
Ezt támasztja alá a felmérés is, mely
szerint a lakosság leghitelesebben a

TEIT-től és a polgármesterektől kapott tájékoztatókat fogadja el.
Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője ezt szintén
megerősítette, amint hangsúlyozta, a
Társulással való együttműködés fontos
részét képezi a Társaság kommuniká
ciós stratégiájának, hiszen ők jelentik

teit

a közvetlen kapcsot a lakosság felé.
A válaszadók 67 százaléka tudta, hogy
egyik legfontosabb feladata a TEITnek a településfejlesztés, amelyhez
mind az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt., mind a Központi Nukleáris
Pénz
ügyi Alap (KNPA) anyagi forrást biztosít a településeknek, ame
lyet a tájékoztatás finanszírozása mellett a település üzemeltetésére és fej
lesztésére is fordíthatnak a szigorú
szabályok betartásával. A KNPA ke
zelője az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, a Társulás velük áll
szerződéses viszonyban, melyben az
RHK Kft. közreműködőként van je
len. A támogatási összeg, megállapo
dás szerinti szétosztása után a települé
sek határozzák meg, hogy mennyit
használnak felhalmozási célra, illetve
működésre. Ezeket a pénzeszközöket
az önkormányzatok csak az adott
évben megvalósított fejlesztésekre
használhatják fel és szigorú dokumentáció mellett évente tételesen
kell elszámolniuk a minisztérium felé.
Amennyiben ez nem történik meg, a
támogatási összeget vissza kell fizetni
a KNPA részére, valamint a következő
évre nem köthetnek szerződést.
2018. évtől megkötött szerződések már
lehetőséget biztosítanak a települések
számára, hogy a támogatást más el
nyert pályázatok önerejeként használ
ják fel, így segítve az önkormányzatokat sikeres beruházások megvalósításában.
Az Európai Unió irányelve szerint,
ahol keletkezik a hulladék, ott kell
elhelyezni. Az irányelv miatt Magyar
országnak is kutatni kell, hol tárolhatja majd véglegesen a kiégett kazettákat és a nagy aktivitású radioaktív hulladékot. Ahogy a kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladék végle
ges tárolása, úgy a kiégett fűtőelemek
ideiglenes tárolása is megoldott,
hiszen Pakson működik a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT).
Innen megfelelő minősítés és pihentetés után (50 év) kerülhetnek tovább
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A nukleáris erőművekben történő energiatermelés támogatása és ellenzése
A válaszadók 85 százaléka teljes mértékben, vagy inkább támogatja a nukleáris erőművekben történő energiatermelést, és csupán 12 százalék azok aránya,
akik inkább, vagy teljes mértékben ellenzik ezt az energiatermelési módot. A nukleáris erőművekben történő energiatermelést ellenző válaszadók közül 72
százalék úgy gondolja, hogy ez az előállítási mód veszélyes a környezetre, 57 százalék szerint sugárterheléssel jár, 36 százaléknak pedig aggályai vannak a
hulladékok elhelyezésével kapcsolatban. A túlzott költségigény a nukleáris energiaelőállítást ellenző megkérdezettek 22 százalékát aggasztja.

Teljes mértékben
támogatja
Inkább támogatja

9%

Veszélyes a környezetre
(élőlényekre)

3%3%

72%
57%

Sugárterheléssel jár

40%

Inkább ellenzi

A hulladékok elhelyezésével
kapcsolatos aggályok miatt

Teljes mértékben
ellenzi
Nem tudja

45%

36%
22%

A túlzott költségigény miatt

Nem válaszol

3%

Egyéb

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Kérdés1: Milyen mértékben támogatja Ön a nukleáris erőművekben történő energiatermelést?
Kérdés2: Amennyiben ellenzi, miért?
Bázis1: Teljes minta (N=1000) Bázis2: Aki inkább, vagy teljes mértékben ellenzi a nukleáris erőművekben történő energiatermelést (N=121)
WWW.KUTATOPONT.HU
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A Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott TEIT településfejlesztések
ismerete
A válaszadók 46 százaléka tud arról, hogy az RHK Kft. közreműködésével a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból működésre és különböző fejlesztésekre
anyagi források kerültek az elmúlt évben a TEIT településeire, további 41 százalék pedig nincs tisztában vele, hogy ez történt az elmúlt év folyamán. A
megkérdezettek 13 százaléka nem tudott válaszolni a feltett kérdésre.

13%
Igen

46%

Nem
Nem tudja
Nem válaszol

41%

Kérdés: Tud-e Ön arról, hogy az RHK Kft. közreműködésével a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból működésre és különböző fejlesztésekre anyagi források kerültek az elmúlt
évben a TEIT településeire?
Bázis: Teljes minta (N=1000)
WWW.KUTATOPONT.HU

| INFO@KUTATOPONT.HU | 47

RHK – KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁS PAKS TÉRSÉGÉBEN

2018. MÁJUS

A KKÁT hatása a települések fejlődésére
A megkérdezettek 72 százaléka úgy gondolja, hogy a KKÁT pozitív hatással volt települése fejlődésére, 22 százalék szerint a tároló nagy mértékű fejlődést
hozott, 50 százalék szerint pedig kicsit fejlődött a település a KKÁT-nak köszönhetően. A válaszadók 23 százaléka úgy érzi, hogy a KKÁT nem volt hatással
települése fejlődésére, 5 százalék pedig nem tudott válaszolni a kérdésre.

5%
22%
23%

Nagymértékű fejlődést hozott
Kicsit fejlődött

Nem volt hatással a település fejlődésére
Negatív hatással volt a település fejlődésére
Nem tudja
Nem válaszol

50%

Kérdés: Az Ön megítélése szerint települése fejlődésére milyen hatással van az atomerőművel szervesen együttműködő KKÁT?
Bázis: Teljes minta (N=1000)
WWW.KUTATOPONT.HU
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végleges tárolóba. A TEIT az RHK
Kft.-től kapott tájékoztatások mellett a többi ország munkásságát, kutatásait is szemmel követi az ilyen típusú hulladék elhelyezésével kapcsolatban, hiszen az uniós alapelv miatt
mindenhol megoldást kell találni erre
a kihívásra. A magyar szakemberek
a Nyugat-Mecsek területét kutatják
jelenleg azzal a céllal, hogy a térségben megtalálható agyagkő tulajdonságait megismerjék. A kutatás még
nem zárult le, döntés így ezzel kap
csolatban nem született – mondta Dr.
Bálint József – tehát továbbra is biztosítani kell az átmeneti tárolást. A
TEIT elnöke hangsúlyozta, a kutatásokat most kell elvégezni, pozitív
eredmények esetén meg kell építeni a
tárolót, nem hagyhatjuk ezt a feladatot unokáinkra, dédunokáinkra. Ezt
igazolja a közvélemény-kutatás kimutatása is, hiszen a megkérdezettek túlnyomó többsége szerint ezek aktuális
feladatok.
A májusban elvégzett felmérés kimutatta, hogy az emberek addig is azt
szeretnék, ha a kiégett fűtőelemek
nem lennének nagyon mozgatva,
szállítva. Pakson alakították ki az átmeneti tárolót, így a végleges elhelyezésig a válaszadók ezen igénye
teljesül. A lakosság nagy része tisztában volt azzal, hogy Paks biztonságos helye a kiégett kazettáknak és elfogadja ezt a megoldást. Szükség szerint bővítik a KKÁT-t és majd innen
kerülnek a végleges helyükre a kiégett
fűtőelemek. Az atomerőmű kis és
közepes aktivitású hulladékának tárolását már megoldották: a bátaapáti te
lephelyen az előírásoknak megfelelően
kezelik és tárolják azokat. A megkérdezettek 96 százaléka tudta, hogy az
erőműben radioaktív hulladék keletkezik, de azt már kevesebben, hogy
más területekről is származik: például
mezőgazdaság, ipar, egészségügy és az
oktatás – ezeknek az úgynevezett intézményi hulladékoknak a kezelése,
tárolása azonban máshol történik.
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A tároló működésének megítélése az elmúlt évek alatt
A kérdésre válaszolók háromegyede nem tartott a KKÁT működésétől az elmúlt évek alatt. A megkérdezettek körében 17 százalék azok aránya, akik tartottak
a tároló üzemelésétől, további 7 százalék pedig nem tudott válaszolni a kérdésre.

7%

17%
Igen
Nem
Nem tudja
Nem válaszol

75%

Kérdés: Személy szerint Ön tartott az elmúlt évek alatt a tároló működésétől?
Bázis: Teljes minta (N=1000)
WWW.KUTATOPONT.HU
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Az RHK Kft. paksi kirendeltségén működő bemutatóterem látogatása és a
látogatás során szerzett tapasztalatok
A válaszadók 18 százaléka már járt az RHK Kft. paksi kirendeltségén működő bemutatóteremben, 23 százalék tervezi, hogy meglátogatja, 57 százalék pedig
nem tervezi a felkeresését. Azon megkérdezettek körében, akik jártak már a paksi kirendeltségen működő bemutatóteremben, 55 százalék teljes mértékben
hasznosnak tartja a látottakat, 37 százalék pedig úgy érzi, hogy inkább hasznos információkat szerzett látogatása során. A bemutatótermet látogató
válaszadók közül 4 százalék gondolja úgy, hogy inkább haszontalan volt a látogatás, 3 százalék pedig teljes mértékben haszontalannak tartja a terem
felkeresését.
Igen

Nem, de tervezi

Nem, és nem is tervezi

Nem tudja

Nem válaszol

Teljes mértékben
haszontalannak tartja

3% 4%

Inkább nem tartja
hasznosnak

18%

23%

57%

1%

37%

55%

Inkább hasznosnak
tartja
Teljes mértékben
hasznosnak tartja
Nem tudja

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kérdés1: Járt már Ön az RHK Kft. paksi kirendeltségén működő bemutatóteremben?
Kérdés2: Ha igen, mennyire tartja hasznosnak a látottakat, hallottakat?
Bázis1: Teljes minta (N=1000) Bázis2: Akik meglátogatták a bemutatótermet (N=180)
WWW.KUTATOPONT.HU
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Az RHK Kft. ismerete
A kérdésre válaszolók 61 százaléka tudja, hogy a radioaktív hulladékok elhelyezésével Magyarországon a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. foglalkozik. A
válaszadók 10-10 százaléka gondolja úgy, hogy a sugárzó hulladékok elhelyezése az Országos Atomenergia Hivatal, illetve az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
feladatköréhez tartozik. A megkérdezettek 5 százaléka úgy tudja, hogy a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás felel a radioaktív
hulladékok lerakásáért, további 14 százalék pedig nem tudott válaszolni a kérdésre.

14%

10%
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

5%

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

10%
Országos Atomenergia Hivatal

61%

Társadalmi Ellenőrző, Információs és
Településfejlesztési Társulás

Nem tudja

Kérdés: Mi a neve annak a szervezetnek, amely a radioaktív hulladékok elhelyezésével, mint kiemelt állami feladattal foglalkozik?
Bázis: Teljes minta (N=1000)
WWW.KUTATOPONT.HU
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A Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Kft. tevékenységét is pozitívnak ítélték a megkérdezettek, tudták miért
hozták létre és azt is, hogy az RHK Kft.
állami tulajdonban van, az a feladata,
hogy a kiégett kazettákon túl a radioaktív hulladék biztonságos elhelyezését és kezelését megoldja. A megkérdezettek 41 százaléka tervezi, hogy a
jövőben megtekinti az RHK Kft. paksi
kirendeltségén működő bemutatótermét vagy már járt is ott, és a látogatók
92 százaléka úgy érzi hasznosak az ott
látottak és hallottak. A felmérésben
résztvevők az RHK Kft.-től leginkább
a hulladék tárolásának módjáról, a
tárolók bővítéséről vár hiteles tájékoztatást. A KKÁT működésének megítélése bíztató, mivel a megkérdezettek
75 százaléka nem tart tőle. Azok a
válaszadók, akik fenntartással kezelik a tároló működését, a sugárzástól,
balesetveszélytől és a betegségektől
tartanak a leginkább. A megkérdezettek 72 százaléka gondolja úgy,
hogy a KKÁT pozitív hatással volt te
lepülésének fejlődésére. A válaszadók
85 százaléka teljes mértékben, vagy
inkább támogatja a nukleáris erő
művekben történő energiatermelést.
Összességében elmondható, hogy erősíteni kell a TEIT-nek és az
RHK Kft.-nek a lakosság felé történő
informálásban: elsősorban a honlap
és közösségi médiában való megje
lenéseiket és információnyújtást.
A TEIT-nek 6 lapszámot kell kiadnia egy évben, melyekben megfelelő
oldalszámot biztosítanak az RHK
Kft.-nek is, hogy munkájukról hírt
adjanak. Az elvégzett közvéleménykutatás megerősítette a TEIT-et
abban, hogy fontosak és szükségesek a
rendszeres visszacsatolások. Érdemes
a statisztikákat megismerni és közzétenni, hiszen a lakosság véleményét
közvetítik.
Somodi-Solymos Eszter
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A TEIT tevékenységének hasznossága
Azon megkérdezettek körében, akik hallottak már a TEIT-ről, 42 százalék úgy gondolja, hogy nagyon hasznos a társulás tevékenysége, 36 százalék szerint
pedig inkább hasznosak azok a feladatok, amiket a TEIT ellát. A TEIT tevékenységének megítélése kapcsán a válaszadók 18 százaléka vélekedik úgy, hogy
hasznos is, meg nem is a társulás munkája, és csupán 1-1 százalék azok aránya, akik inkább nem, vagy egyáltalán nem tartják hasznosnak a TEIT által végzett
munkát.

1%
3%1%
18%

1- egyáltalán nem hasznos
2
3

42%

4
5 – nagyon hasznos
Nem tudja
Nem válaszol

36%

Kérdés: Kérem, értékelje iskolai osztályzatokkal a TEIT működésének, tevékenységének hasznosságát!
Bázis: Akik hallottak már a TEIT-ről (N=578)
WWW.KUTATOPONT.HU
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A TEIT ismerete
A válaszadók 58 százaléka hallott már a TEIT-ről, további 37 százalék pedig nem ismeri a társulást.

5%
Igen
Nem

37%

Nem tudja

58%

Nem válaszol

Kérdés: Hallott már Ön a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulásról?
Bázis: Teljes minta (N=1000)
WWW.KUTATOPONT.HU
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A KKÁT biztonságosságának megítélése
A megkérdezettek 64 százaléka szerint a KKÁT teljes mértékben, vagy inkább biztonságos, 21 százalék jelölt meg köztes értéket, 10 százalék pedig úgy
gondolja, hogy a tároló inkább nem, vagy egyáltalán nem biztonságos. A tárolóval kapcsolatban a válaszadók közel felét (46 százalék) nem aggasztja semmi,
32 százalék a tárolás közbeni esetleges kibocsátástól tart, 9 százalék pedig a kiégett fűtőelemek szállítása miatt aggódik. A kérdésre válaszolók 5-5 százaléka
nyugtalan a tároló helyi ingatlanokra gyakorolt hatása, illetve a terrortámadások okozta kockázat miatt.

5 - teljes mértékben biztonságos
3
1 - egyáltalán nem biztonságos
Nem válaszol

4
2
Nem tudja

Nincs ilyen

5%

2%
5%1%

46%
36%

28%

21%

7%3%5%

32%

9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

A kiégett fűtőelemek
szállítása
A tárolás közbeni esetleges
kibocsátás
Egy terrortámadás okozta
kockázat
A helyi ingatlanokra
gyakorolt hatás
Egyéb
Nem tudja
Nem válaszol

Kérdés1: Kérem, értékelje iskolai osztályzatokkal, hogy mennyire tartja biztonságosnak a KKÁT-t!
Kérdés2: KKÁT-val kapcsolatban mi az, ami leginkább aggasztja Önt?
Bázis1.2: Teljes minta (N=1000)
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Atomerőmű

Új vezérigazgató
a Paksi Atomerőmű élén
Folytatás az 1. oldalról

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Bártfai-Mager Andrea és Süli János
tárca nélküli miniszterek részvételé
vel tartott munkavállalói fórumot
2018. augusztus 15-én, Pakson. Az
eseményen felszólalt Kóbor György,
az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű
leköszönő vezérigazgatója és Pekárik
Géza, a társaság új vezérigazgatója is.
„Megnyugtatónak tartom, hogy óriási
tapasztalattal rendelkező, elkötelezett
szakemberek gondoskodnak arról,
hogy ebben a hőségben is mindig, min
denhol legyen elegendő áram. A Paksi
Atomerőmű az MVM Csoport zászlós
hajója és legjelentősebb vagyon
eleme
inek egyike, amelynek értékét – a tech
nológia és a megtermelt áram mel
lett – az itt dolgozók tapasztalata és
elkötelezettsége adja. Az állami tulaj
donú vállalatoktól minden időben
elvárjuk, hogy tevékenységük során a jó
gazda gondosságával bánjanak azok
kal a javakkal, amelyek forintban sok
szor nem mérhetők, de mindannyiunk
számára fontosak. Köszönöm Hamvas
István eddig végzett munkáját, amely
nek szakmaisága példa lehet az új
generációk számára” – mondta BártfaiMager Andrea nemzeti vagyon kezelé-

séért felelős tárca nélküli miniszter.
Süli János beszédében a közös munka
és az atomenergia fontosságát hangsúlyozta. ”A Paksi Atomerőmű az elmúlt
évtizedekben bizonyította, hogy kiemelt
szerepe van a hazai áramtermelésben.
Olcsó villamos energiát állít elő klíma
barát módon, biztonságos üzemelés mel
lett. A Paksi Atomerőmű által elért ered
mények ismeretében vitathatatlan, hogy
hazánknak hosszú távon szüksége van
atomerőműre. Ez a jogalapja az üzem
idő-hosszabbításnak és ezért épül a Paks
II. projekt keretében két új blokk” –
emelte ki a Paksi Atomerőmű két új
blokkjának tervezéséért, megépítésé
ért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.
Kóbor György, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közelmúltban kine
vezett elnök-vezérigazgatója tájékoztatójában kiemelte a nemzeti energetikai vállalatcsoport ellátásbiztonság
fenntartása iránti elkötelezettségét:
„Az MVM Csoport számára kiemelt
jelentőségű Magyarország ellátásbizton
sága, amely nukleáris kapacitások nélkül
nem biztosítható. A Paksi Atomerőmű
megbízható termelésén, illetve az egyre
bővülő megújuló portfóliónkon keresz
tül társaságcsoportunk garantálni tudja

Pekárik Géza (53 éves, erőgépész üzemmérnök, reaktortechnikai
szakmérnök) 1987 óta dolgozik a Paksi Atomerőműben. Az elmúlt
három évtized során széleskörű nukleáris tapasztalatra tett szert:
a létesítmény valamennyi műszaki területén dolgozott, többféle
beosztásban. 2005-től az atomerőmű műszaki igazgatója, 2017-től
műszaki vezérigazgató-helyettese. Munkájáért 2011-ben megkapta
a Magyar Ezüst Érdemkeresztet.
A nyugdíjba vonuló korábbi vezérigazgató, Hamvas István
(66 éves, okleveles fizikus) több mint 40 éve dolgozik az atom
erőműben, a vezérigazgató feladatait 2010 óta látta el. Munkáját
több más kitüntetés mellett Köztársasági Arany Érdemkereszttel is
elismerték.
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a hazai villamosenergia-ellátás hosszú
távú biztosítását.”
Pekárik Géza, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. augusztus 15-i hatállyal kinevezett vezérigazgatója
beszédében utalt az atomerőművek
légkörvédelemben játszott szerepére is. „Ahogyan eddig, úgy ez után
is a biztonságot mindig szem előtt tartó,
hosszú távon eredményes és versenyképes
gazdálkodás mellett megvalósuló meg
bízható, olcsó és környezettudatos vil
lamosenergia-termelést te
kintjük leg
fontosabb feladatunknak. Jövőképünk
nem csupán az engedélyezett 20 éves
üzemidő-hosszabbításra vonatkozik, ha
nem unokáink és az ő unokáik életére is,
amihez szintén nélkülözhetetlen lesz az
olcsó áram és a tiszta levegő”- mondta
az új vezérigazgató.
„Örülök, hogy Pekárik Géza személyé
ben olyan hiteles szakember került a
társaság élére, akinek több mint három
évtizedes atomerőműves múltja igazol
ja: az itt dolgozók számára a nukleáris
felelősség nem csak egy szólam, hanem
mindennapi munkájuk szerves része”nyilatkozta a leköszönő vezérigazgató
utóda kapcsán.

Atomerőmű

Újra ifjú fizikusok a múzeum
táborában
Idén minden korábbinál izgalmasabb programokkal várta az Atomenergetikai Múzeum a tehetséges
diákokat a szünidő első hetében. A 31 diák részvételével lezajlott tábor a 2017/18-as tanév múzeumpedagógiai programsorozatának zárása is volt egyben.

A természettudományi tárgyak népszerűsítése a tanév
foglalkozásainak mindegyikén fontos szerepet kapott: az
óvodapedagógiai rendezvények, általános és középiskolai
fizikaórák, a Teller Ede vetélkedő mind alkalmat nyújtott
a múzeum élményközpontú programjának bemutatására,
kiszélesítésére. A múzeumi tábor koronázta meg az év ese
ményeinek sorát: rengeteg élmény és szórakoztató módon
megszerezhető tudás várta a gyerekeket.
A programra a Duna bal és jobb partjáról érkeztek
kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok, idén is elsősorban
azok, akik jó eredményeket értek el fizikaversenyeken.
Hagyományteremtő céllal három diák érkezett az ország
egy távolabbi pontjáról is: idén salgótarjáni diákok
táboroztak még a múzeum szervezésében.
A tábor számos eleme kapcsolódott ismét a természettudományokhoz, a diákok a fizikatörténet tematikáján
keresztül bővítették ismereteiket szinte észrevétlenül.

A múzeum időszaki kiállítása mellett a szegedi Szent István
téri víztoronyban látogatható történeti kiállítást, továbbá
az Elektrotechnikai Múzeumot is megtekintették a kis
fizikusok. A modern technikával és egy újfajta szemlélettel a nemrég nyitott Future Parkban, a sugárzó anyagok
fizikájával pedig a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
látogatóközpontjában ismerkedtek. A megfigyelési módszerek és az összefüggések felfedezése mellett számháború,
kirándulások és csapatok közötti vetélkedés tette emlé
kezetessé a hetet a diákok számára.
Az Atomenergetikai Múzeum egyre szélesedő, természettudományokat népszerűsítő múzeumpedagógiai programjának határozott célja, hogy minden lehetséges eszközzel
segítse az edukációt, a tehetséggondozást, valamint e terület
iránti érdeklődés felkeltését és fenntartását, az ország egyre
távolabbi pontjait érintően is.
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Határon túli diákok a Paksi
Atomerőműben
Ahogy minden évben, az idén is érkeztek határon túli magyar diákok az atomerőműbe nyári szakmai
gyakorlatra. Az első csoport – erdélyi és felvidéki, magyar anyanyelvű, műszaki szakirányon tanuló
diák, összesen 9 fő – gyakorlata két hétig tartott. Ezalatt megismerkedtek az atomerőmű működésével,
technológiájával. Az első három napban általános, átfogó ismereteket szereznek, ezt követően szakmai
konzulensekkel találkoztak, szakirányuknak megfelelő gyakorlaton vettek részt. A szakmai foglalkozásokat
pedig közös programok követték.

fotó: Juhász Luca
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Lezajlott a 2018. évi
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
– OAH vezetői találkozó

2018. június 28-án, Budapesten találkoztak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az Országos Atomenergia
Hivatal vezetői a hagyományos, éves megbeszélésükön.

Az engedélyes és a hatóság vezetése áttekintette azokat az ügyeket, amelyek mindkét fél számára kiemelt fontosságúak a
biztonság területén. A megbeszélés témái között szerepeltek:
- a Nemzeti Akciótervben (a Paksi Atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálata alapján meghatározott intézkedések,
amelyeket az OAH jóváhagyása és felügyelete mellett az atomerőmű hajt végre) szereplő feladatok megvalósításának
aktuális állapota,
- Paksi Atomerőmű Időszakos Biztonsági Jelentésének felülvizsgálata,
- a meglévő és a létesítés előtt álló atomerőművi blokkok, valamint a tevékenységek nukleáris létesítményekre
gyakorolt lehetséges kölcsönhatásának felmérése, értékelése.
Forrás és fotó: OAH

Tudta-e
hogy ...
két magyar fiatalember egy egyszerű, fizika
órákon is gyakran bemutatott kísérlet
felhasználásával készített olyan játékot, amely
világsiker lett. A játék neve Feel Flux!
Néhányan már az új Rubik kockát látják benne!
A két magyar egyetemista célja az volt, hogy
olyan játékot találjanak ki, amely ügyességi
játék, könnyen használható, ráadásul
terjesztése is egyszerűen megoldható.
forrás: sulinet.hu
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A jövő technológiái
a Múzeumok Éjszakáján
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) idén is rengeteg érdekes programmal várta a kilátogató felnőtteket és
gyerekeket egyaránt, június 23-án 15 és 20 óra között. A téma a jövő technológiája volt, ezzel kapcsolatos
bemutatókat láthattak az érdeklődők.

fotók: Juhász Luca

Már a múzeumba való kijutás is ennek jegyében zajlott,
hiszen elektromos buszok szállították az utasokat a Paksi
Városi Múzeumtól. A két intézmény idén egy közös játékkal is készült, amely során elcserélt szökevény tárgyakat
kellett megkeresni a két múzeum kiállításában.
Az AEM kiállítóterében a Wigner Fusion csapata segítségével lehetett bepillantást nyerni a fúziós energia működési
elvébe és a magyarországi kutatás eredményeibe. A BME
Formula Racing Team standjánál egy elektromos verseny
autót tekinthettek meg a látogatók, és sok mindent megtudhattak a nemzetközi szinten is egyre több sikert elérő
csapatról. Ezenkívül lehetőség volt Xbox-játékra, lego
építésre, elektromos játékok kipróbálására, sőt kreatív
festésre is.
A múzeum melletti kalandtéren az Atomerőmű Tűzoltóság
által felszerelt kötélpályán tehették próbára ügyességüket
a vendégek, vagy akár kézi erővel elhúzhattak egy tűz
oltóautót. A bátrabbakat a SIMON emelőkosaras autó
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emelte a magasba, és onnan tekinthették meg a panorámát.
A muzeális értékű Ural gépjárműben pedig VR-szemüveg
segítségével virtuális sétát tehettek a blokkvezénylőben, a
reaktor- és turbinacsarnokban.
Härtlein Károly fizikatanár, a BME tanszéki mérnöke a
kinti színpad mellett nem mindennapi kültéri fizikakísérleteket végzett, majd a múzeum előterében Tóth Pál fizikatanárral, a „Zöldjárat – Energia a holnapért” vezetőjével
lebilincselő, sokszor megnevettető fizikashow-val várták a
kicsiket és nagyokat egyaránt.
Természetesen zenei élményben sem volt hiány, hiszen a
paksi The Houdinis zenekar két koncertet is adott a múzeum előtt felállított színpadon.
Bár az időjárás az ilyenkor megszokotthoz képest kicsit
hűvösebb volt, de ez nem szegte kedvét a kilátogató több
mint 600 vendégnek, akik ismét egy szórakoztató délutánt
tölthettek az Atomenergetikai Múzeumban.

Atomerőmű
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