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HírTV Zöldövezet 2011. márc. 22. 

 

MAGÁNVÉLEMÉNY!  

 

 

Hová: milyen földrajzi/geológiai adottságú területre lehet építeni atomerőműveket? 

 

Minden bizonnyal ott is kell atomerőművet építeni, ahol nem „lehetne”, ill. nem a 

legbiztonságosabb. Japán pl. nem építhetett volna meg magának más, szeizmológiailag 

nyugodt országban 52 blokkot, ezért a saját geológiai adottságait figyelembe véve 

földrengésekkel szemben ellenálló építészeti és műszaki megoldásokat alkalmazott. A 

földrengéssel szemben a rendszerek a 2011. évi 9,1-es erősségű földrengéssel szemben jól 

vizsgáztak, az ezt követő rendkívül nagy szökőárral viszont a tervezők minden bizonnyal nem 

kalkuláltak. 

 

Geológiai értelemben a Paksi blokkok az ország szeizmológiailag legkevésbé veszélyeztetett 

területén vannak. Földrajzi értelemben is jó helyen, a Duna mellett, mivel nagy mennyiségű 

hűtővízre van szükségük. Bár a szökőárak több száz kilométerre is képesek behatolni a 

szárazföld belsejébe, a paksi atomerőművet ez mégsem fenyegeti. A Paksi Atomerőmű, 

pontosan ott van jó helyen, ahol van, és bővíteni is ott kell  
 

 

Milyen biztosítékok vannak beépítve az atomerőművekbe, amelyek semlegesítik valamilyen 

szinten az esetleges környezeti katasztrófákat? 

 

A legvalószínűbb természeti katasztrófa, amely érheti az atomerőműveket (függetlenül a 

földrajzi elhelyezkedésüktől) a földrengés. Szerintem a természeti katasztrófák közül az első a 

japán erőműveket érte, éppen földrengés formájában. 

 

Beépített biztosítékok:  

 

Földrengés-érzékelő rendszerek, a blokkok azonnali automatikus leállítását szolgáló kimeneti 

jelekkel. A telephelyen „várható” legerősebb földrengésnek is ellenálló építészeti és műszaki 

megoldások alkalmazása. A Paksi blokkok ellenálló-képességét olyan mértékben növelték, 

hogy az építmények és a technológiai rendszerek egy esetleges 0,25g vízszintes gyorsulást 

előidéző (kb. 6,5-ös erejű) földrengést is kibírjanak. Ez magasabb, mint az ország területén ez 

idáig kipattant legerősebb, az 1763-as komáromi földrengés volt. Komárom az ország 

szeizmológiai térképén olyan zónában fekszik, ahol a vízszintes gyorsulás maximális értéke 

0,18g lehet, a Paksi Atomerőmű pedig egy olyan zónában, ahol a várható vízszintes gyorsulás 

maximuma 0,08g lehet. A földrengés-érzékelő rendszer a blokkokat automatikusan leállítja. A 

siker attól függ, hogy az epicentrum milyen távol van az erőműtől, a láncreakciót sikerül-e 

addigra leállítani mire a földrengés által kiváltott fizikai hatások elérik a reaktorokat. 

 

Nem tudok elképzelni olyan erős hurrikánt, amelynek károkozása a reaktorokig hatolna. 

 

Egy kisbolygó vagy meteorit esetleges becsapódását, nem sorolom a földön gyakran 

előforduló természeti katasztrófák közé, amelyek ellen azonban a Föld egyetlen pontja, 

egyetlen egy létesítménye sincs biztonságosan kialakítva. Nem is lehet, ez a feladat 

megoldhatatlan. 
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Milyen esemény sodorhatja veszélybe a paksi atomerőművet? 

 

A földrengésen kívül: repülőgép rázuhanás a légtérvédelem ellenére. A blokkok 60 éves 

üzemelése alatt azonban alig tartom valószínűnek.  

 

 

Milyen szinten, mértékben érvényesülhetnek a hatások? 

 

Szerintem az erőmű a fentebb vázolt hatásoknak oly mértékben ellen tud állni, hogy a 

lakosság egészségét veszélyeztető mennyiségű radioaktivitás nem kerül ki a környezetbe. A 

hatások azonban nem koncentrálódnak az erőmű telephelyére, mint ahogy történt ez Japánban 

is. A paksi helyzet nagymértékben hasonlítana a jelenlegi japán helyzethez, annyiban, hogy az 

erőművön belüli áldozatok száma és a gazdasági kár eltörpülne az erőmű telephelyén kívüli 

károktól.  

 

 

Milyen vészforgatókönyvek vannak?  PAKSON!? 

 

Az üzemviteli személyzet számára óvóhelyek vannak. Ha a környező települések lakossága 

kerülne veszélybe, akkor védőöltözet és kitelepítési terv áll rendelkezésre.  

 

Föl kell tenni azonban egy kérdést! Van-e vészforgatókönyv a földrengésben összedőlő 

épületekben levő sérültek mentésére (10-20 km sugarú kör), hiszen ilyen áldozatok 

százszámra lesznek a romok alatt, miközben maga a rettegett objektum, az atomerőmű fizikai 

értelemben is és nukleáris láncreakció értelmében is áll. Japánban ma ugyanez a helyzet, és az 

általános kárelhárítási munkálatokról, azok sikeréről vagy kudarcáról egyetlen egy írás sem 

jelent meg, mind csak a nukleáris vészhelyzetet sulykolja, az egyébként is megrémült 

lakosságba. Ez alól a hazai média sem kivétel. Egyszóval, én azt mondom, Pakson nagyjából 

az lenne a helyzet, mint ma Japánban. Az igen komolyan sérült blokkoknál most azért 

küzdenek (és a sikerre van esély), hogy elhárítsák a veszélyt azok feje fölül, akik fizikailag 

túlélték a földrengést. 

 

 

Magyarországon mi a legrosszabb eset, ami bekövetkezhet? 

 

Radioaktivitás kikerülése a környezetbe a telephelyen kívül. Az egészségre ártalmas sugárzási 

szintek időben észlelhetők lesznek, a lakosság kivonható a vészhelyzetből, amellyel 

megakadályozható mind az egészségre ártalmas mértékű külső, mind a belső sugárterhelés 

elérése. Ahogyan most ez Japánban is történik. 

 

A veszély mértékéről: az enyhe sugárbetegséget okozó küszöb félmillió egység (félmillió 

mikro Sievert), ami a magyar lakosságot egy év alatt érő éves sugárterhelésnek a 

százötvenszerese. Egy komolyabb radiológiai- vagy izotóp-diagnosztikai vizsgálat során (pl. 

PET-CT, amit minden megfontolás és veszélyérzet nélkül követelnek a betegek, vagy a 

hozzátartozóik) a vizsgált személy az éves természetes sugárterhelésének ötszörösét kapja. Ez 

a sugárterhelés mindössze a huszadrésze a sugárbetegséget előidézhető 

küszöbértéknek, ezért egészségügyi okok miatt nem is kell lebeszélni senkit az 

igénybevételéről. A terápiai célú külső besugárzások vagy belső sugárkezelések a sokszorosát 

is elérik az említett küszöbértéknek, és ezek után a betegek pár hónapig érzik a 
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sugárbetegséggel járó tüneteket, a külső szemlélők látják a betegség fizikai jeleit, de késői 

következmények nem szoktak lenni. 

 

Normál körülmények között Magyarországon a természetes sugárintenzitás óránként 0,07 és 

0,22 egység között ingadozik. A világon vannak olyan földrajzi helyek ahol ennek a 

tízszerese, és az ott élők egészségesek (azok is, akik egész életükben ott éltek és azok is, akik 

oda költöztek). 

 

Hiteles mérések szerint a sérült japán blokkok környezetében az egyik telephelyen belül mért 

legmagasabb sugárzási szint 4×10
5
 egység/óra (ennek a mérésnek a hitelessége nagyon 

kérdőjeles). Az itt tartózkodók egy óra alatt megkapnák a sugárbetegség kialakulásához 

szükséges sugárterhelést, ill. 12 óra alatt a félhalálos dózist, az 5 millió egységet (5×10
6
 µSv). 

További magas értékek a telephelyeken 11 000 egység/óra (vagyis egy PET-CT vizsgálattal 

egyenértékű). A telephelyek határán mért maximum 1500 egység/óra. Harminc km-es sugarú 

körzetben 5÷20 egység/óra között ingadozott. Volt olyan mérési pont, ahol 12 egységről 7 óra 

alatt 0,6 egységre csökkent a dózisteljesítmény, vagyis az „átlagos” felezési idő 4,5 óra.  

 

Tokyo-ban márc. 16.-án 0,15 egység/óra átlagos értéket mértek, vagyis a magyarországi felső 

érték közelében. Ha ez a korábbi normálértékhez képest megemelkedett érték, akkor a fentebb 

említett 4,5 órás felezési időnél lényegesen lassabban fog visszatérni az eredetire (hiszen ilyen 

távolságra csakis a „hosszabb”, legalább néhány nap felezési idejű izotópok juthattak el), de 

ezen idő alatt semmilyen egészségkárosodást nem fog okozni. A többlet, éves szinten 300-500 

egység/fő lesz, amit az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során egy japán 

állampolgár általában kaphat. Nagy felelőtlenség ilyen sugárzási viszonyok mellett bár kit is 

elutazásra buzdítani, jelentős költségekbe verni. Sok-sok nagykövet (köztük a magyar is) ezt 

javasolta a honfitársainak 

 

Véleményem szerint a sugárhelyzet miatt kitelepítettek legkésőbb egy-két hónap múlva 

visszaköltözhetnek az otthonaikba, viszont a szökőár által elpusztított területen több hónapig 

áll fenn a járványveszély, és évekig tart a helyreállítás. A teljes kár el fogja érni a 250÷300 

Mrd $-t, és ennek mindössze 5-6%-a lesz az atomenergetikát ért kár. 

 

Az összes halálos áldozat számán belül (szerintem 14÷18 ezer között lesz) az elkövetkező 50 

évben a 2 ezreléket sem fogja elérni a sugárterhelés miatt elhunytak száma, beleértve az 

üzemzavar elhárításban résztvevőket is. 

 

Hallatlan tisztességtelen dolog hogy bizonyos politikai erők hasznot akarnak húzni a kialakult 

helyzetből. Erkölcsileg elitélendő, hogy legelsőként Németország korlátozta a működő 

blokkjainak számát (lehet, hogy éppen abban az erőműben lesz „esemény”, amelyiket hagytak 

működni), és kívánja felülvizsgálni az atomenergia-programját, miközben ugyanő, az egész 

világon hajlandó lenne építeni atomerőműveket. 

 

A zöldeknek sokkal könnyebben sikerült az atomenergia ellen újra harcba szólítani a témában 

tájékozatlan néptömegek millióit, mint a Téli Palota ostromára fölvonultatni az orosz 

proletárokat. A harcokat irányítók mindenütt felelőtlen játékba kezdtek, és ebben a 

felelőtlenségben osztozott a nép is. Az akkori proletárokat mégis fölmenten, mert ők nem 

tudhatták, hogy a kommunizmus ígérete csak egy álom, a mostaniak viszont tudhatják, hogy 

az atomenergia elvetésével a villanyszámlájuk többszörösére nő. A proletárok vezéreiből 

mára kapitalisták lettek, tehát kárpótolták magukat, a zöldek meg majd megkapják a 

jutalmukat a megújuló zöldenergia-guruktól, a fosszilis lobbytól.  
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Az események előre vetítik, hogy Magyarországon népszavazással fognak dönteni az 

atomenergia programról. Nemleges döntés esetén tudomásul kell venni, hogy az áram ára 

háromszorosára nő. A döntés előtt erről mindenkit illene tájékoztatni. 

 

Az atomenergetika ma az „olcsósága” révén képes támogatni a megújuló energiák 

technológiai fejlesztéseit, hogy később valóban kiválható legyen velük. 

 

Az sem közömbös, hogy az olcsóbb atomenergia az egészségügyet is támogathatná, hogy az 

izotópdiagnosztika és a sugárterápia negyed-ötöd annyi sugárterheléssel is megúszható 

legyen, mint ma. 

 

 

 

Paks, 2011-03-18 

                                                       Bogáncs János 

 

 

 

Néhány hasznos adat és illusztráció: 

     Fogalmak                                                                          [µSv] 
 

Félhalálos dózis                                                                       5×10
6
 

 

Enyhe sugárbetegséget kiváltó küszöb                                    5×10
5
 

 

Sérült japán blokkok elhárítási munkáiban  

részvevőknek engedélyezett maximum                                  2,5×10
5 

 

PET–CT vizsgálat/alkalom                                                      1×10
4
 

 

Természetes sugárterhelés/év                                                  2,5×10
3
 

 

A PAE kibocsátásaitól jogszabályokban  

engedélyezett többlet/fő                                                             90 

 

 

 

Dózisteljesítmények                                                             [µSv/óra] 
 

Világátlag                                                                                    0,09 

 

Magyarország                                                                              0,11 

                                                                                             Maximális tartózkodási idő a    

                                                                                             sugárbetegségi küszöb eléréséig 

                                                                                                                            [óra] 

Sérült japán blokkok telephelyén mért totál maximum              4×10
5
               1,2 

 

Sérült japán blokkok telephelyének centruma                          1,1×10
4
               45 
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Sérült japán blokkok telephelyének határán                               1200                  440 

 

Sérült japán blokkoktól 30 km-re                                                  9                   >8760 

 

Tokyo-ban 2011. március 15                                                       0,14                >8760 

 

Figyelmeztetési szint Magyarországon                                        0,25                >8760 

 

Megjegyzés: a munkavégzésre rendelkezésre álló időket a fenti dózisteljesítményekben 

figyelmen kívül hagyott, a belélegzett radioaktív izotópok miatt a felére célszerű csökkenteni, 

amíg ezt nem mérik.  

 

 

 

Az emberi szervezet toleráló képessége különböző környezeti hatásokra (halál/élet):  

        T e s t h ő m é r s é k l e t                        fürdővíz              radioaktív sugárzás 

    43/36,6=1,17       28/36,6=0,77               80/36,6=2,19         2×5×10
6
/2400=4166 

 

Látható, hogy az emberi szervezet a sugárterheléssel szemben tízezerszer ellenállóbb, mint a 

hőmérsékletváltozással szemben. 


