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VÉLEMÉNY 

A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 2012. 
november 10-én kezdődött meg az MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által a paksi atomerőmű, 
Paks 8803 hrsz. alatti telephelyére tervezett két új 
atomerőművi blokk létesítésének előzetes 
konzultációja. 
 
 Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani 
Központ 2012. december 10-én telefonos 
megkeresésben, majd az annak során megbeszéltek 
értelmében e-mailben jelezte a Felügyelőségnek, 
hogy ügyfélként kíván részt venni az eljárásban. A 
Felügyelőség jelen állásfoglalás elkészítéséig nem 
reagált a kérelemre. Állásfoglalásunk a Felügyelőség 
honlapján 2012. december 11-én közzétett „Új 
atomerőművi blokkok létesítése – előzetes 
konzultációs dokumentáció” című anyag alapján 
készült. 
 
 Álláspontunk szerint az új atomerőművi blokkok 
létesítése ügyében készítendő hatástanulmány 
tartalma tekintetében az alábbiakat feltétlenül 
részletesen vizsgálni kell, méghozzá nem 
aggregáltan, hanem a számításba vett valamennyi 
blokktípus esetében egyenként: 
 

- Súlyos balesetek 
- Külső természeti hatások 
- Az építés hatása a már üzemelő 

atomerőmű biztonságára 

- Az új blokkok hűtővízigénye 
biztosításának és a felmelegedett hűtővíz 
kibocsátásának hatásai 

- Radioaktív hulladékok és kiégett 
fűtőelemek kezelése 

 
Súlyos balesetek vizsgálata 
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a 6. sz. melléklet 
2. c) pontjában az „esetlegesen környezetterhelést 
okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az 
ebből származó hatótényezők” vizsgálatát írja elő. 
Ez magába foglalja azon üzemállapotokat, 
amelyeket a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 
mellékletét képező Nukleáris Biztonsági 
Szabályzatok 3. kötete tervezésen túli 
üzemzavarként, illetve súlyos balesetként definiál. A 
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet balesetekre 
vonatkozó rendelkezéseit az Országos Atomenergia 
Hivatal eljárása során kell alkalmazni, azaz a 
rendelet a környezetvédelmi engedélyezési 
eljárásnak nem „háttérjogszabálya.” A 
környezetvédelmi engedélyezési eljárásban nem 
szűkíthetőek le a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
előírásai, amely kötelezően előírja az esetleges 
balesetek, mint hatótényezők ismertetését. 
 
A vizsgálat keretében be kell mutatni, hogy milyen 
kockázatok és hatások adódhatnak a 
telephelykoncentrációból, azaz abból, hogy a paksi 
telephelyen hat reaktor fog üzemelni. 

Vélemény az „Új atomerőművi blokkok 
létesítése” című, előzetes konzultációs 
dokumentumról 
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Külső természeti hatások 
 
Be kell mutatni, hogy a számba vett erőműtípusok, a 
paksi telephelyből adódó speciális feltételekkel 
együtt mennyiben felelnek meg az atomerőművekkel 
szemben a fukusimai baleset támasztotta 
követelményeknek. Az ellenálló-képességet a már 
üzemelő erőművel együttesen is vizsgálni 
szükséges. 
 
Az építés hatása a már üzemelő atomerőmű 
biztonságára 
 
Be kell mutatni annak garanciáit, hogy az építkezés 
semmilyen formában nem lesz hatással a már 
üzemelő atomerőmű biztonságára, tekintettel pl. az 
építkezés idején igénybe vett közlekedési 
útvonalakra, villamosenergia-ellátásra, az új 
hidegvíz- és a melegvízcsatorna építésével a már 
működő csatornák közelében folyó munkálatokra 
stb. 
 
Az új blokkok hűtővízigénye biztosításának és a 
felmelegedett hűtővíz kibocsátásának hatásai 
 
A hatásvizsgálati dokumentációban be kell mutatni, 
hogy milyen hatásokkal jár a jelenleg engedélyezett 
98 m3/s-t lényegesen (blokktípustól függően 132-172 
m3/s) meghaladó vízkivétel, önmagában, illetve a 
jelenleg üzemelő atomerőmű vízigényével együtt, 
ami a dokumentáció szerint LKV esetében a 
vízhozam 42%-ának kivételét is jelentheti. Külön 
figyelmet kell szentelni a klímaváltozásból fakadó 
következményeknek. 
 
A felmelegedett hűtővíz kibocsátásánál részletesen 
vizsgálni kell, milyen hatásokkal jár a hűtővíz által 
okozott hőterhelés, különös tekintettel arra, hogy a 
külső feltételektől (vízállás, vízhőmérséklet) 
függetlenül biztosítható legyen a hőszennyezés 
elkerülése. Ezt az új atomerőmű esetében külön is, 
illetve a már üzemelő atomerőművel együttesen 
jelentkező többlethatást is vizsgálni kell. Az ehhez 
szükséges eszközöket, módszereket, a speciális 
esetekben (akár a már üzemelő atomerőműre is) 
elrendelendő intézkedéseket be kell mutatni. 

Radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek 
kezelése, az erőmű felhagyása 
 
Részletesen be kell mutatni, várhatóan milyen 
mennyiségű és minőségű radioaktív hulladék 
keletkezik a blokkok tervezett élettartama és 
felhagyása alatt, és hogy milyen módszerekkel 
fogják kezelni a hulladékokat. Hitelt érdemlően 
igazolni kell, hogy a kis-és közepes aktivitású 
hulladékok elhelyezhetőek lesznek a bátaapáti 
tárolóban, illetve alternatívát kell ismertetni arra az 
esetre, amennyiben a bátaapáti tároló nem alkalmas 
a hulladékok részének vagy egészének 
befogadására. 
 
Ismertetni kell a nagyaktivitású hulladékok üzem 
alatti kezelésére és a végleges elhelyezésére 
vonatkozó terveket. Be kell mutatni a kiégett 
fűtőelemek kezelésére vonatkozó terveket, azaz, 
hogy a pihentető medencéből való kikerülésük után 
milyen módszert és technológiát terveznek 
alkalmazni (végleges elhelyezés, ideiglenes tárolás 
paksi telephelyen belül stb.). 
 
Ezen felül be kell mutatni a fentiekhez szükséges 
finanszírozási eszközöket, igazolva, hogy a 
hulladékok, illetve az erőmű felhagyásával 
kapcsolatos költségek fedezhetőek lesznek. 


