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A paksi kapacitás-fenntartási projekt 

jelenlegi helyzete  

Prof. Dr. Aszódi Attila 
Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos 

Miniszterelnökség 

 

GTTSZ Konferencia 
Budapest, 2015. november 12. 

Engedélyezés 
Párhuzamosan zajlik a 

• környezetvédelmi engedélyezés, 

• telephely-engedélyezés. 

 

Összesen mintegy 6500 engedély! 

Telephely-vizsgálati és értékelési engedély 

Telephelyengedély 

Gyártási és beszerzési engedélyek 

Üzembe helyezési engedély 

Üzemeltetési engedély 

Végleges leállítási engedély 

Leszerelési engedély 

Szerelési  engedélyek 

Létesítési engedély (OAH, MEKH) 

Építési engedélyek 

Környezetvédelmi engedély 

Tianwan atomerőmű, Kína, 2015. március 

Fotó: Aszódi A. 
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Tervezett ütemterv a Paks-2 projekthez 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Telephely 

vizsgálati 

program 

engedélye 

Környezet- 

védelmi 

  engedély 

 

MEKH elvi 

engedély 

Telephely 

engedély 

Létesítési 

Engedély 

 

MEKH 

létesítési 

engedély 

Rendszer 

és 

Rendszer- 

elem  

szintű 

engedélyek 

Üzembe 

helyezési 

engedély 

5 & 6 

Üzemel- 

tetési 

engedély 

5 & 6 

Kiviteli tervezés 2017-től 

Műszaki tervezés 
 2015-tól 

Építés, gyártás, szerelés 2018-tól 

Üzembe helyezés 
2024-től 

5. 6. 

Kereskedelmi 
üzem 

Környezeti 

hatástanulmány (KHT)  

• Az előzetes konzultációs 
dokumentációt (EKD) 2012. 
végén benyújtották a hatóságnak 

• KHT beadva 2014.12.19. 

• A teljes KHT elérhető Paks2 
honlapján: mvmpaks2.hu 

• Milyen környezeti hatások 
várhatóak az új blokkoktól? 
– Az építés során: zajterhelés, 

levegőszennyezés, rezgések 

– Üzemelés során: hőterhelés 
normál üzemi radioaktív 
kibocsátás (üzemzavari, baleseti 
kibocsátást is vizsgálni kell) 

– Majdani leszerelés környezeti 
hatásai 

KHT fő részei:  

• a beruházás alapinformációi (telephely, műszaki ügyek);  

• az új blokkok környezeti hatásai; 

• a Duna hőterhelésének és vízminőségének vizsgálata;  

• földtani, levegő vizsgálatok; 

• zaj-, és rezgésterhelés vizsgálatok; 

• radioaktív hulladékok vizsgálata; 

• az élővilág és az ökoszisztéma vizsgálata; 

• radioaktivitás, a lakosság sugárterhelésének vizsgálata; 

• a beruházás társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálata. 
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Környezeti hatásvizsgálati eljárás 
Hazai szakasz 
• 2014. december 19-én kezdődött a KHT benyújtásával (Baranya 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály)  

• A hatóság által előírt hiánypótlások teljesítése 

• A nyilvánosság számára a Paks II. honlapja mellett a környezetvédelmi 
hatóság és az FM weblapján is elérhető az engedélyezési dokumentáció 

• Környező települések önkormányzatai és az illetékes szakhatóságok 
hivatalos úton megkapják a KHT dokumentációját, 

• Nyilvánosság tájékoztatása/részvétele:  
lakossági tájékoztató fórumsorozat,  
közmeghallgatás, társadalmi szervezetek  
ügyféli jogállása az eljárásban  
(Greenpeace, Energiaklub,  
Levegő Munkacsoport,  
Reflex Környezetvédő Egyesület,  
Védegylet) 
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• 40 Paks környéki 

településen… 2881 fő  

• ... és Pakson: 326 fő 

• Fő kérdések: 

 – Kalocsai oldal: 

beruházásban való 

részvétel feltétele egy új 

Duna-híd Paksnál 
• Kórház, oktatási, pihenési, 

szórakozási lehetőségek 

rendelkezésre állnak 

– Munkahelyteremtés, 

munkalehetőség 

– Regionális fejlesztések, 

oktatás, szakmák 

Dr. Aszódi Attila 6 2015.11.12. 

Közmeghallgatás, Paks, 

~600 résztvevő 

• Közmeghallgatás, Paks:  

2015. május 7. 

Lakossági fórumsorozat – III. 17.-V. 4. 
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Környezeti hatásvizsgálati eljárás 
Nemzetközi szakasz (Espooi 

Egyezmény, Aarhusi Egyezmény, KHV-

irányelv ) 

• Földművelésügyi Minisztérium 30 

európai országnak küldte meg a KHT 

teljes dokumentációját, 

• A minisztérium szervezésében 

szakmai konzultációk, illetve 

nyilvános fórumok a 11 eljárásba 

bejelentkezett országban. (Ausztria, 

Csehország, Görögország, 

Horvátország, Málta, Németország,  

Románia, Szlovákia, Szlovénia, 

Ukrajna, Szerbia) 
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Horvátország (Eszék) 
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• Dátum: 2015.09.21. 

• Időtartam: kb. 5 óra 

• Résztvevők létszáma: kb. 20 fő 

 Politikai szereplők 

 Önkormányzati képviselő 

 Regionális katasztrófavédelmi 

szakember 

 Civil szervezetek képviselői 

 Tudományos szféra (egyetemi 

szakértők) 

 Villamosenergia-ipari 

szakemberek 

 Helyi önkormányzati vezetők 

 Lakosság 

 
Legfontosabb kérdéskörök: 

• Radioaktív hulladékok elhelyezhetősége 

• Nukleáris balesetek bekövetkezésének lehetősége és Horvátországra gyakorolt hatásai 

• Az erőmű hűtése a Duna víz segítségével, rendkívüli helyzetek elemzései  

• Passzív biztonsági rendszerek megfelelősége, működése, a blokkok biztonsága 
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Ausztria (Bécs) 
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• Dátum: 2015.09.23. 

• Időtartam: kb. 7 óra 

• Résztvevők létszáma: kb. 80-100 fő 

 Politikai szereplők 

 Civil szervezetek képviselői 

 Civil szervezetek aktivistái 

 Lakossági érdeklődők 

 Ipari szakértők 

 

Legfontosabb kérdéskörök: 

• Duna hőterhelése 

• Radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek 

átmeneti és végleges elhelyezése 

• Az új blokkok biztonsága, biztonsági rendszerei 

• A blokkok repülőgép-rázuhanással és terrorista-

cselekményekkel kapcsolatos védettsége 

• Friss és kiégett üzemanyagok szállítása 

• Súlyos balesetek hatása Ausztriára és kibocsátási 

forrástagok 

• Eljárásjogi kérdések 

• Földrengések és egyéb külső veszélyek elleni 

védelem 

• Energiapolitika és ellátásbiztonság 

• Kiégett fűtőelemek esetleges feldolgozása 

Románia (Temesvár és Nagyvárad) 
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• Dátum: 2015.09.28-29. 

• Időtartam: kb. 2 óra / 2 óra 

• Résztvevők létszáma: kb. 10 fő / 10 fő 

 Politikai szereplők 

 Regionális katasztrófavédelmi 

szakember 

 Civil szervezetek képviselői 

 Lakosság 

 

Legfontosabb kérdéskörök: 

• A Paks II. projekt szükségességének megerősítése 

• Nyilvános fórumok számával kapcsolatos kérdések 

• KHT dokumentációja, hiánypótlások 

• Kiégett üzemanyagok szállítása, Romániából történő esetleges uránimport 

• Az erőmű hűtése a Duna-víz segítségével, a víztest védelme 

• A régi és az új blokkok együttes üzemelése (biztonsági szempontból) 

• A fórumon megjelent hallgatóság létszámáról való értekezés 
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Ukrajna (Kijev) 
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Legfontosabb kérdéskörök: 

 • Radioaktív hulladékok elhelyezhetősége 

• Nukleáris balesetek bekövetkezésének lehetősége és 

Ukrajnára gyakorolt esetleges hatásai 

• Az erőmű hűtése a Duna-víz segítségével, rendkívüli 

helyzetek elemzettsége (extrém vízállások, 

hőmérsékletek, globális felmelegedés hatásai) 

• Passzív biztonsági rendszerek megfelelősége, működése, 

a blokkok biztonsága 

• Kiégett üzemanyag szállítása Ukrajnán keresztül, ezzel 

kapcsolatos engedélyezési ügyek 

• Paksi telephely kiválasztása 

• Energiapolitikai véleménynyilvánítás, megújulók 

fejlesztése 

• Magyar közmeghallgatás és az eljárás lebonyolítása 

• Orosz beszállítóval kapcsolatos kételyek  

• Orosz energiafüggőség csökkentése 

• Radioaktív és nem radioaktív kibocsátások a Dunába 

 

• Dátum: 2015.10.07. 

• Időtartam: kb. 8 óra 

• Résztvevők létszáma: kb. 25 fő 

 Politikai szereplők 

 Helyi civil szervezetek 

képviselői 

 Nemzetközi civil szervezetek 

képviselői 

 Lakosság 

 

Szlovénia (Ljubljana) 

Dr. Aszódi Attila 12 2015.11.12. 

• Dátum: 2015.10.12. 

• Időtartam: kb. 2 óra 

• Résztvevők létszáma: kb. 25 fő 

 Politikai szereplők 

 Nukleáris hatóság munkatársai 

 Civil szervezetek képviselői 

 Lakosság 

 

 

Legfontosabb kérdéskörök: 

• Engedélyeztetés logikája 

• Az engedélyezési folyamatok egymásra épülése, az egyes fázisok 

egymáshoz való viszonya 
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Románia (Bukarest) 
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• Dátum: 2015.10.14. 

• Időtartam: kb. 6 óra 

• Résztvevők létszáma: kb. 30 fő 

 Politikai szereplők 

 Nukleáris hatóság munkatársai 

 Civil szervezetek képviselői 

 Tudományos szféra (egyetemi 

szakemberek) 

 Lakosság 

 

 

 

Legfontosabb kérdéskörök: 

• Eljárásjogi kérdések (alternatívák vizsgálata, egyéb dokumentumok figyelembe vétele) 

• Üzemanyag importforrásai 

• Radioaktív hulladékok végső elhelyezése 

• A Duna-víz felmelegedése és a hőcsóva elkeveredése 

• Az üzemelő blokkok hatása az új blokkokra 

• Súlyos balesetek hatása Románia területeire 

Németország (München) 
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Legfontosabb kérdéskörök: 

• Eljárásjogi kérdések 

• Energiapolitikai álláspontok kifejtése 

• A blokkok referencia-erőműve 

• A blokkok biztonságossága, biztonsági rendszerei 

• Súlyos balesetek Németországra gyakorolt hatásai 

• Az erőmű építése során keletkező dokumentáció 

• Oroszországgal szembeni szankciók hatása a P2 

projektre 

• Az orosz technológia kiválasztása 

• Alternatívák, zéró-változat 

 

• A blokkok hűtése az együttes üzemelés időszakában 

• A KHT tartalmának részletei 

• Katasztrófa-elhárítás egy esetleges súlyos baleset során 

• Kibocsátási forrástag 

• Az erőmű egészségügyi hatásai a környezetében élőkre 

• Az új blokkok földrengés-állósága 

• A terrorcselekményekkel szembeni ellenálló-képesség 

• Radioaktív hulladékok végleges elhelyezése 

• Kiégett kazetták átmeneti és végleges tárolása 

 

• Dátum: 2015.10.20-21. 

• Időtartam: kb. 11+6 óra 

• Résztvevők létszáma: kb. 25 fő 

 Helyi civil szervezetek 

képviselői 

 Nemzetközi civil szervezetek 

képviselői 

 Lakosság 
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Szerbia (Belgrád) 
• Dátum: 2015.11.5-6. 

• Időtartam: kb. 4 óra 

• Résztvevők létszáma: kb. 20 fő 

• Összetétel: 

 Politikai szereplők 

 Országos katasztrófavédelmi 

szakember 

 Civil szervezetek képviselői 

 Tudományos szféra (egyetemi 

szakértők, akadémia) 

 Lakosság 

 

Legfontosabb kérdéskörök: 

• Az új blokkok hűtése (frissvízhűtés és hűtőtornyos hűtés elemzése) 

• Balesetek bekövetkezésének valószínűsége 

• Normál üzemi és baleseti kibocsátások nagysága és terjedése (légi és vízi útvonalak) 

• A blokkok üzemidő utáni leszerelésének kérdése 

• Részegységek technológiája (I&C), beszállítók kiválasztása 

• A kiégett kazetták hazai és/vagy oroszországi átmeneti tárolásának kérdése 

• Negyedik generációs reaktorok és fenntartható fejlődés  
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A nemzetközi közmeghallgatások  

fő tanulságai 
• Láthatóan van érdeklődés a projekt bemutatása iránt (az 

általános gyakorlattal ellentétben, ahol legfeljebb 1-2 országot 
vonnak be) 
– Nagy érdeklődés az eljáró  

társhatóságok részéről  
(11 ország vett részt az eljárásban); 

– Számos előzetes kérdés érkezett a  
különböző hatóságoktól és civil  
szervezetektől. 

• A közmeghallgatásokon: 
– A laikus lakosság kevésbé érdeklődő; 

– A kérdések nagy része kis számú,  
eleve antinukleáris résztvevőtől érkezett;  

– Az eljárásban részt vevő hatóságok hozzáállása korrekt és igen 
konstruktív volt. 
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AZ ÚJ BLOKKOK 

BIZTONSÁGA 

Dr. Aszódi Attila 17 2015.11.12. 

Milyen reaktor épülhet Paksra? 

• A Paksra ajánlott reaktortípus: VVER-1200/V491 
– Megegyezik a Finnországba, Pyhäjoki telephelyre választott típussal 

(építteti a Fennovoima Oyj) 

– Referenciablokk: Leningrád-II atomerőmű 

 

• Zónasérülési gyakoriság: 6×10-7/év, a korai nagy radioaktív 
kibocsátás számított valószínűsége <10-7/év. 

– Passzív biztonsági rendszerek 

– Aktív rendszerek: 4x100%, fizikai szeparáció 

– Fukushimai tapasztalatok figyelembevétele 

GF telepítése a Leningrád-II-1-en A Leningrád-II-1 reaktortartálya 

Korszerű: 

Biztonságos: 

2015.11.12. Dr. Aszódi Attila 18 
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General 

Termikus teljesítmény 3200 MW 

Bruttó villamos teljesítmény 1198MW 

Nettó villamos teljesítmény 1113 MW 

Nettó hatásfok 34,8% 

Önfogyasztás 7,1% 

Rendelkezésre állás >90% 

Tervezett élettartam 60 év 

VVER-1200 – Fő műszaki paraméterek 

Primer kör 

Üzemi nyomás 162 bar 

Zóna belépő hőmérséklet 298,2 °C 

Zóna kilépő hőmérséklet 328,9 °C 

Biztonsági paraméterek (PSA szerint) 

Zónasérülési gyakoriság (CDF) <5,94*10-7/y 

Nagy korai kibocsátás (LRF) <2*10-8/y 

Szekunder kör 

Üzemi nyomás 68 bar 

Frissgőz hőmérséklet 283,8 °C 

Gőz tömegáram 1780 kg/s 

Hazai törvényi előírások 

10-5/y 

10-6/y 

 

> 
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A Paksra ajánlott reaktortípus: VVER-1200/V491 
Megegyezik a Finnországba, Pyhäjoki telephelyre választott típussal (építteti a Fennovoima Oyj) 

TAK1/TAK2 
Tervezési alap kiterjesztése 

Az adott 

állapothoz vezető 

események 

gyakorisága 

(1/év) 

10-0=1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 

A reaktort ezekre a kezdeti 

eseményekre tervezik Tervezési alap kiterjesztése 

• TAK1-re méretezni kell a reaktort 

• TAK2-re is előírások (pl. konténment 

szerkezeti integritás maradjon meg) 

Új reaktorokra 

TA1 
Normál 

üzem 

TA2 
Várható üzemi események 

 

TA3 
Kis gyakoriságú tervezési 

üzemzavarok 

TA4 
 Nagyon kis  gyakoriságú 

tervezési üzemzavarok 

 

Az új blokkok biztonsága 

2015.11.12. Dr. Aszódi Attila 20 

Tömeges fajkihalás 

Kb. 1 esemény  30-

100 millió évente, 

amikor a fajok 

~70%-a kihal 
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A VVER-1200 biztonsága 

Fukushimai tapasztalatok 

Mi történt Fukushimában? 

• Külső villamos betáplálás 

elvesztése a földrengés miatt 

• Teljes feszültségvesztés 

(SBO) és végső hőnyelő 

vesztés (LUHS) az 

elárasztás következtében 

Tervezési megoldások a 

VVER-1200-nél 

• Külső veszélyek elleni védelem 

• Fizikailag szeparált 

dízelgenerátorok 

• Passzív primerköri hőelvonó 

rendszer és passzív konténment 

hűtés  

Dr. Aszódi Attila 21 2015.11.12. 

A VVER-1200 biztonsága 

Fukushimai tapasztalatok 

Mi történt Fukushimában? 

• Zónaolvadás a hűtés 

megszűnése miatt 

• Konténment-épületek 

sérülése hidrogénrobbanás 

illetve túlnyomódás miatt 

Tervezési megoldások a 

VVER-1200-nél 

• Zónaolvadás megelőzése a passzív 

rendszerekkel 

• Zónaolvadás esetén olvadék kezelése 

olvadékcsapdával 

• Súlyosbaleseti monitorozó rendszerek 

• Passzív H-rekombinátorok 

• Passzív konténment hűtés  

Dr. Aszódi Attila 22 2015.11.12. 
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Passzív 

GF hűtés 

A VVER-1200/491 biztonsága – Fukushima-álló design! 

Normál 

üzemállapot 

Posztulált 

kezdeti 

események 

Aktív + passzív ZÜHR 

Sikeres üzemanyag hűtés 

Sikeres üzemanyag hűtés 

Konténment integritás megőrzése 

Nagy környezeti kibocsátás GYAKORLATILAG KIZÁRVA 

100 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 

T
A

1
 

TA2 TA3 / TA4 TAK1/ TAK2 

Passzív 

konténment 

hűtés 

Zónaolvadék

-csapda, 

hidrogén-

rekombi-

nátorok 

Pl.: SBO + LB LOCA 

Pl.: SBO 

2015.11.12. Dr. Aszódi Attila 23 

VVER-1200 passzív GF hűtés 

Dr. Aszódi Attila 2015.11.12. 

Train 1 

Train 2 Train 3 

Train 4 
1

2

4

3

• Passzív hőelvonás a gőzfejlesztőből 

• Remanens hő elszállítás TAK 
üzemállapotokban 

• Passzív, 4-szeres redundanciájú berendezés, 
minden ágban 18 vízhűtésű hőcserélővel 

• 4x33% kapacitás 

• Primer kör hűtése 24 vagy 72  
órán keresztül biztosított  
(3 vagy 4 elérhető rendszerrel) 

 

24 
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VVER-1200 passzív konténment hűtés 

Dr. Aszódi Attila 2015.11.12. 

Passzív hőelvonás és konténment 

nyomáscsökkentés 

• Gőz kondenzációja nagy felületű 

hőcserélőkön 

• Hő elszállítása természetes áramlás 

segítségével a külső 

vízmedencékbe 

• 4x33% kapacitás 

25 

V491 biztonsági rendszerek 

• Zónaolvadék-csapda 

• Teljes zóna befogadása, kórium 
lokalizáció 

• Tianwan, Kudankulam erőművekben 
már telepítve 

• 150 t tömeg, 6 m magasság 

• Al2O3-Fe2O3 keverék olvadó töltet 
(200 t) 

• Dupla falú csapda 

• Külső hűtés a ZÜHR tartályokból és 
befecskendezés a karbantartó 
medencéből (passzív)  

• Kísérleti és numerikus megalapozás 

Zónaolvadékcsapda 

1. Reaktor 2. Zónaolvadék csapda 3. Pihentető 

medence 4. Karbantartó medence 5. ZÜHR táptartály 

6. Elárasztó vezetékek – olvadék felszínére 

befecskendezés 7. Csapda hőcserélő tápcsövei 8. 

Gőzelszívás 
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Földtani kutatási program 

Földtani 

kutatási 

program 

Geotechnika 
Cél:  a veszélyek és 

kockázatok azonosítása 

az alapozás és 

mélyépítési szerkezetek 

tervezéséhez, a telephely 

alkalmasság 

értékeléséhez 

 

Hidrogeológia 
Cél: a felszín alatti 

vizek állapotának, 

áramlási viszonyainak, 

szennyeződéseik 

mozgásának 

meghatározása 

Geológia 
Cél: földtani 

képződmények 

meghatározása, 

jellemzése a telephely 

környezetében, törések 

és elmozdulások 

felmérése 

 

Geofizika 
Cél: szeizmikus  

kockázat, törések 

helyének és 

veszélyességének 

meghatározása 
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Földtani Kutatási Program 

• Cél: a földtani környezet jellemzése 
rétegtani, tektonikai és szeizmológiai, ill. 
vízföldtani szempontból: 

– a telephely környezetében a felszínre kiható 
elmozdulás kialakulási lehetőségének vizsgálata 

– a jellemző földrengés paraméterei 

– az új atomerőmű épületei alatti talajstabilitás 

– vízföldtani környezetben történő kibocsátás-terjedés 

• Első lépéseként 2014 őszén lezajlottak a 
3D szeizmikus vizsgálatok 

• A teljes FKP vizsgálati program  
2015. április elején, az első fúrás májusban 
elindult 

A 3D szeizmikus mérések elve 

Mobil fúróberendezés 

A 3D szeizmikus mérések területe, 2014 ősz 
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Erre számíthatunk… 
Tianwan, Kína, 2015. március 

(Fotó: Aszódi Attila) 

2015.11.12. Dr. Aszódi Attila 29 

 
Köszönöm a figyelmet! 
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