
3. Milyen biztonsági rendszer garantálja, hogy Pakson nem 

következhet be a csernoblilihoz vagy a fukushimaihoz 

hasonló katasztrófa? 

 

Csernobil esetében elsősorban a reaktor típusa, Fukushima esetében 

pedig a természeti eredetű veszélyekre való tervezés hiányossága 

vezetett katasztrófához. Mind a kettő erőmű az ún. második 

generációhoz tartozik, csakúgy, mint a Paksi Atomerőmű jelenleg 

üzemelő négy blokkja, azonban a csernobili atomerőmű teljesen más 

technológiájú, mint a Pakson üzemelő. A csernobili atomerőműben 

grafitmoderálású reaktorok működtek, az ott végbement eseményekhez 

hasonló baleset a paksi könnyűvizes (vízmoderálású) atomerőművekben 

a fizika törvényei alapján nem történhet meg. A csernobili atomerőmű 

nem rendelkezett védőépülettel (ún. konténmenttel) sem, ami egy 

esetlegesen bekövetkező baleset esetén magában tartja a radioaktív 

anyagok legnagyobb részét. A Paksi Atomerőmű rendelkezik hasonlóval, 

az új blokkokat pedig még biztonságosabb, kettős falú konténment védi 

majd. 

 

Fukushimában könnyűvizes reaktorok szenvedtek balesetet az extrém 

nagy erejű földrengés hatására fellépő szökőárnak köszönhetően. Ez 

elkerülhető lett volna a tervezés alapjául vett földrengés mértékének 

konzervatívabb módon történő megbecslésével, amelyet elősegített 

volna, ha a nukleáris biztonságért felelős felügyelő hatóság, valamint a 

japán atomerőmű üzemeltetője megfelelően független egymástól. Ez a 

két szervezet Magyarországon megfelelően külön van választva. A Paksi 



Atomerőmű a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ráadásul a 

fukushimainál jóval fejlettebb balesetkezelő rendszerrel rendelkezik 

(ilyen pl. a baleset következtében a vízből keletkező, robbanásveszélyes 

hidrogén megkötésére szolgáló ún. hidrogénégető rendszer). A 

fukushimai események után az Európai Unióban elvégzett Célzott 

Biztonsági Felülvizsgálat (elterjedtebb nevén a "stressz-teszt") 

eredménye rámutatott, hogy a folyamatos biztonságnövelő 

intézkedéseknek köszönhetően a paksi blokkok a ma üzemelő 

atomerőművekre vonatkozó legszigorúbb biztonsági előírásoknak is 

megfelelnek. A létesítendő új blokkok az egyik legkorszerűbb 

nyomottvizes típust képviselik, amely jelentősen megnövelt számú, 

hatékony biztonsági rendszerrel és berendezéssel van ellátva, így a 

korábbi konstrukciókhoz képest többszörös védelmet nyújt többek között 

a Magyarországon egyébként is kis valószínűségű földrengés, árhullám, 

sőt még akár repülőgép becsapódás ellen is, ráadásul sokkal nagyobb 

hatású veszélyeztető tényezők hatásainak is biztonsággal ellen tud állni, 

mint a második generációs atomerőművek.  

 

Forrás:  

http://www.mvmpaks2.hu/hu/technikai-

menupontok/gyik/Lapok/default.aspx   

http://www.mvmpaks2.hu/hu/technikai-menupontok/gyik/Lapok/default.aspx
http://www.mvmpaks2.hu/hu/technikai-menupontok/gyik/Lapok/default.aspx

