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Napirendi javaslat

1. Tájékoztató a japán Honsú szigetén 2011. március 12-én 12.00 órakor (magyar

idő) bekövetkezett földrengés által érintett atomerőművekben kialakult helyzetről

és annak hazai következményeiről. 

Tájékoztatást ad: dr. Rónaky József főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal), a

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője, az Országos Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság képviselője
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Oláh Lajos (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Tóbiás József (MSZP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Dr. Szili Katalin (független) Jávor Benedeknek (LMP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Rónaky József főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal)
Dr. Lux Iván helyettes főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal)
Bencsik János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Tóth Ferenc ezredes (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)
Rohonyi Péter (Greenpeace Magyarország)

Megjelent

Dr. Józsa István (MSZP), a Gazdasági és informatikai bizottság tagja
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(Az ülés kezdetének időpontja:11 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, meghívott vendégeinket,
valamennyi érdeklődőt, a sajtó munkatársait az Országgyűlés Fenntartható fejlődés
bizottságának ülésén, amelynek alkalma az a katasztrofális eseménysorozat, ami a múlt hét
vége óta zajlik Japánban, amely egy példátlan, 9-es erősségű földrengéssel indult, mint azt
mindannyian tudjuk, és amelynek kapcsán az Országgyűlés is a tegnapi ülésnapon egyperces
felállással emlékezett meg az áldozatokról, és ami miatt mindannyiunk figyelme az elmúlt
napokban folyamatosan Japán felé fordult. Ugyanakkor ennek a katasztrofális földrengésnek
további következményei is voltak: egyebek között, és talán ez a közvéleményt leginkább
foglalkoztató és adott esetben a legsúlyosabb következményekkel járó eseménysorozat egyes
atomerőművi létesítményekben bekövetkezett sérülések, mindenekelőtt a fukusimai 1-es, 2-es
atomerőmű blokkjainak a megsérülése, és az ebből fakadó folyamatok, amelyek nyomán a
japán katasztrófavédelem, atomenergia-szakemberek azóta is elszánt küzdelmet folytatnak,
hogy kordában tartsák az ezekben az erőművekben zajló eseményeket.

Tájékoztató a japán Honsú szigetén 2011. március 12-én 12.00 órakor (magyar
idő) bekövetkezett földrengés által érintett atomerőművekben kialakult helyzetről és
annak hazai következményeiről

Úgy gondoltuk, hogy ez a Japánban zajló eseménysorozat egyrészt önmagában
kellőképpen számot tarthat a bizottság tagjainak érdeklődésére, további információk
megszerzése érdekében lépéseket kell tenni, és nem mehetünk el amellett sem, hogy a
Magyarországon, Pakson működő atomerőművet, az ezzel kapcsolatos terveket vajon milyen
mértékben érintik a Japánban történtek.

Március 15-én este Oláh Lajos alelnök úr levélben keresett meg, hogy hívjunk össze
egy bizottsági ülést, ahol ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk. Ez találkozott egyébként más
bizottsági tagok kezdeményezésével, illetve mindannyiunk közös szándékával, úgyhogy így
került sor arra, hogy elnöki jogkörömnél fogva ezt az ülést összehívjam. Még egyszer
köszönöm a meghívott vendégeknek, hogy a nagyon rövid határidő ellenére elfogadták a
meghívásunkat és részt vesznek ezen az ülésen. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes. Hét személyes jelenlét és négy helyettesítés mellett.

Úgyhogy azt kérem, hogy elsőként az írásban kiküldött napirendről szavazzunk, egy
apró módosítással, amiről külön előzetesen egy szavazást szeretnék kérni. A napirenden dr.
Rónaky Józsefnek, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának, Bencsik János
államtitkár úrnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, illetve Tóth Ferenc ezredes úrnak,
Katasztrófavédelemtől szerepel a beszámolója. Ugyanakkor megkeresés ért a tekintetben,
hogy a hivatalos szervek véleményéhez kapcsolódva a Greenpeace Magyarország képviselője
egy rövid, ötperces kiegészítést tehessen, és megfogalmazhassa a civil álláspontot. Tekintve,
hogy az ő szereplésük az eredeti napirenden nem szerepelt, erről a bizottságnak szavaznia
kell, hogy nekik szót adunk-e. Kérdezem, hogy ezt a módosítást támogatja-e a bizottság.
Kérem, hogy aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen, 1 tartózkodással a
bizottság támogatja.

Akkor most ezzel a módosítással szavazzunk a napirendről. (Szavazás.) Egyhangúlag a
napirendet elfogadta a bizottság. Köszönöm. Meg is adom a szót először Rónaky József
főigazgató úrnak. Azt szeretném kérni, hogy tekintve, hogy itt négy beszámolót kell
meghallgatnunk, főigazgató úrnak egy negyedórás időkeretet, a további két hozzászólónak
tíz-tízperces időkeretet tudunk biztosítani, illetve a Greenpeace részvevőjének egy hatperces
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hozzászólást. Ezeket az időkereteket én szigorúan tartatni fogom, és utána biztos vagyok
benne, hogy a bizottság tagjainak is lesznek kérdései.

Azt kérem, hogy a beszámolókban, amennyire lehetséges, a japán balesettel
kapcsolatos olyan információkra koncentráljunk, amelyek a sajtóban nem váltak
megismerhetővé, illetve az ennek, a Paksi Atomerőművel kapcsolatos tervekre gyakorolt
hatásáról kapjunk minél részletesebb tájékoztatót. Főigazgató úré a szó.

DR. RÓNAKY JÓZSEF főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a meghívást. Mindjárt átadnám a szót helyettesemnek, dr.
Lux Iván helyettes főigazgató úrnak, aki egy előadással készült, és ezt igyekszik majd 15
perces időkeretben elmondani.

ELNÖK: Köszönöm. Tessék!

Dr. Lux Iván előadása

DR. LUX IVÁN helyettes főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): (Előadását
projektor segítségével tartja meg.) Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Meghívottak és Érdeklődők!

Megpróbáltunk egy összeállítást készíteni arról, hogy mi is történt, mit mértek és mi
következik abból. Az előadás tartalma tehát először az események rövid ismertetése és benne
azok az információk, amelyeket a japánoktól, illetve nemzetközi szervezetektől
megszerezhettünk. Igyekeztünk az előadást olyan mértékben látványossá tenni, hogy képek és
rajzok is illusztrálják mindazt, ami történt.

Az elnök úr felhívta a figyelmet, hogy arról, ami a sajtóban megjelent, sokat ne
beszéljünk, úgyhogy nem fogom végigolvasni az események sorrendjét, a képen látható.

ELNÖK: Elnézést kérünk, de a képviselő urak nem látják a kivetítőt, így kérjük,
foglaljon helyet.

DR. LUX IVÁN helyettes főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Köszönöm
szépen. Én általában állva szoktam előadni, azért gondoltam így, de még ülve is tudok.

Tehát a képen látható a földrengés helye, és itt látható a szövegben az, hogy végül is
mi történt és milyen hatással volt az atomerőművekre. Ez a kép mutatja azokat az
atomerőműveket, amelyek a földrengés közvetlen környezetében voltak, egész pontosan a
fukusimai 1-es és 2-es kiépítés, és az onagavai erőmű, ezekre volt hatással a földrengés.

Alapvetően a fukusimai erőmű dolgairól fogok szólni, hiszen erre volt valóban
nagyobb hatással a földrengés, és ami azután következett. A fukusimai erőmű egy hatblokkos
kiépítésű, három blokkja üzemelt a földrengés idején, három blokkja – a 4-től 6-ig –
karbantartás miatt állt. A 4. blokk teljes kirakás alatt volt éppen, tehát a pihentető medencében
volt az összes fűtőelem.

A földrengés megszakította az erőmű energiabetáplálását, és miután automatikusan
leálltak a reaktorok, saját termelésük nem volt, külső betáplálással tudták csak fenntartani a
funkciókat, jelesül a hűtést, ami a legfontosabb funkció ebben az esetben. A külső betáplálás,
a vonalas megszűnt a földrengés miatt, és az azt követő cunami tönkretette a tartalék
erőforrásokat, a dízelgenerátorokat. Ekkor az erőmű üzemeltetője mobilgenerátorokat vitt a
helyszínre, amelyeknek a teljesítménye és üzemkészsége azért nem olyan, mint az eredeti.

Jelentették, hogy a hűtés hiánya következtében nyomásnövekedés állt be a Fukusima
Daiichi 1-es blokkjában és a nyomásnövekedést meg kellett akadályozni annak érdekében,
hogy a burkolatot a túlnyomás ne károsítsa, és ezért szűrt leeresztést alkalmaztak, tehát egy
szűrőn keresztül a szabad levegőbe engedtek ki túlnyomást, ami együtt hidrogénkibocsátással
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és némi radioaktív kibocsátással is járt. A hidrogén azért keletkezett, mert már bizonyos
fűtőelemek túlhevültek, és a cirkónium reakcióba lépett a vízzel.

A hidrogénkibocsátás következtében az oxigénnel dúsult levegőben a hidrogén
reakcióba lépett az oxigénnel, és robbanás történt. Ennek a robbanásnak az eredményeként az
1-es blokk külső épülete megsérült.

A daiichi erőmű, ami a 2-es kiépítése a fukusimai erőműnek és négy blokkból áll,
valójában nem sérült meg, óvatosságból azonban annak tíz, a daiichi erőmű húsz kilométeres
körzetéből kitelepítették a lakosságot, ez összesen mintegy 200 ezer embert érint. Mértek
megnövekedett radioaktivitást.

Ezt az ábrát csak azért tettem ide, hogy látható legyen, hogy a leállított atomerőműnek
- amelyben már láncreakció nincs, de energiatermelés még van - milyen módon változik az
energiatermelése az időben. Látható, hogy körülbelül hat óra alatt csökken az energiatermelés
egytizedére, ebből nagyjából kiszámítható, hogy mennyi idő alatt csökken olyan mértékben,
hogy már hűtést nem igényel. Az egytized nagyon sok, mert ennek az 1-es blokknak a
hőtermelése körülbelül annyi volt, mint a Paksi Atomerőműé. Tehát olyan 1400-1500
megawatt teljesítményű. A 2-es, 3-as blokk majdnem kétszer ekkora volt.

A 3-as blokkon is ugyanolyan nyomáscsökkentést kellett alkalmazni, mint az 1-esen.
Ennek következtében ott is robbanás történt. Ez egy fénykép az egyik blokkról, amelyiknek az
épülete lerobbant.

A hűtés provizórikus megoldása érdekében tengervizet és borsavat fecskendeztek a
rendszerbe, és ezzel azóta is valamelyest képesek fenntartani a fűtőanyag hűtését, de nem
teljes mértékben. Ezen közben változó mértékű radioaktív sugárzást mértek, erről majd
lesznek ábrák.

Voltak olyan hírek, hogy az észak, északkeletre fekvő Onagava erőműben is
megemelkedett a sugárzás, és aggodalmak voltak arra nézve, hogy esetleg ez az erőmű is
megsérült, azonban végül is megállapították, hogy ennek a sugárzásnak az oka igazából a
Daiichi erőműből odaterjedt radioaktivitás volt. Ez az ábra mutatja az erőműnek a sematikus,
illetve mondjuk azt, hogy modellrajzát, és a működési elvét. Ez egy forralóvizes típusú
erőmű, nem olyan, mint a Paksi Atomerőmű, az nyomottvizes. Ennek az a jellegzetessége,
egy mondatban talán érdemes megemlíteni, hogy ez nem kétkörös, hanem egykörös
atomerőmű. Tehát a víz magában a reaktorban már forrásba jön, és az így keletkezett gőz
közvetlenül kerül a turbinára, míg a Paksi Atomerőműben egy közbenső körben keletkezik a
gőzfejlesztő berendezésben az a gőz, amelyik elektromosságot termel.

A továbbiakban a 2-es blokkban leállt a hűtés, aztán újraindították, a 2-es blokkon is
robbanás történt. A tengervíz-befecskendezést a tűzoltórendszeresen keresztül oldották meg,
ami egy meglehetősen innovatív megoldás volt. Már maga a tengervíznek a zónába való
befecskendezése is. Ezt csak azért említem, mert ez mutatja azt, hogy a japán kollégák tényleg
mindent megpróbáltak és azóta is próbálják, hogy kézben tartsák a folyamatokat. Ami egy
újdonság volt ezek után, az első három blokk, tehát, amelyik üzemelt korábban és leállt,
mindhárom blokk megsérült valamilyen mértékben és veszélyeztetett volt, a 4. blokk, amelyik
már régen állt, az viszont azért okozott veszélyt, mert a kirakott zóna és a pihentető

medencében lévő régi fűtőelemek tárolója sérült meg. Tűz ütött ki és feltehetőleg ott is
vízvesztés következett be. Ez az az eset, amikor a pótkötél is rég elszakadt és még mindig
folytatódik az esemény.

Tehát ezáltal a 4. blokk is veszélybe került, ugyanakkor az ónoldódás veszélye is
megnőtt a 2-es blokkal. Ekkor volt az az idő, amikor magas szinteket is mérték az erőműtől
délre is, holott az uralkodó szélviszonyok észak-északkeletiek voltak, sőt Tokióban is
megemelkedett a sugárzás. Lesz majd ábra a sugárzás időbeli lefutásáról.
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Ez a Daiichi erőmű legújabban készített műholdas felvétele. Ez az 1-es, 4-es blokk, a
másik oldalon pedig az 5-ös, 6-os. Ebből a négy blokkból három üzemelt, ez a negyedik az,
amelyik leállt, mert karbantartás alatt volt.

Ismételt tűz tört ki a 4. blokk pihentető medencéjében, és az 5-6. blokkon is bizonyos
problémák álltak elő vízcsökkenés okából. Ezért aztán most már mind a hat blokkal
foglalkoznia kell a kollégáknak. Itt látható összefoglalva a pillanatnyi állapot, vagyis a
tegnapi állapot, az 1-es, 3-as blokkon komolyabb valószínűsége van az ónolvadásnak, a 2-es
blokkon ennél kisebb. A 3-4. blokki pihentető medence vízszintje is alacsony és az 5-6.
blokki pihentető medence hőmérséklete is emelkedett. Rendőrségi vízágyukat is bevetettek a
vízpótlás érdekében, továbbá helikopteres vízszállítást is megkíséreltek, amit egy időre
abbahagytak, mert túl nagy volt a sugárzás. Majd a helikopterekre árnyékoló lemezeket
szereltek, és folytatják a helikopteres vízszállítást.

Ez egy összefoglaló ábra arra nézve, hogy mi is volt a tegnapi helyzet. Ha idő lesz rá,
akkor erre visszatérhetünk. Ebben minden szükséges műszaki információ megtalálható. Ez
egy japán közölt táblázat magyar fordítással, a kollégák készítették.

Sugárzásmérés történik folyamatosan, és ez a diagram mutatja azt, hogy hogyan
változott 2011. március 16-a folyamán a dózis teljesítménye a Daiichi 1-es blokk
főbejáratánál. Látható, hogy erős fluktuációk voltak, és bizonyos események zajlódhattak. Ez
pedig március 15. és 16. egyes eseményeit mutatja és a hozzájuk tartozó sugárzási értéket.
Meg kell jegyezni, hogy az egységnyi mikrosievert/óra és annak a sokszorosa, ezek már
valóban olyan sugárzási értékek, amelyekre oda kell figyelni. Itt látható egy ábra arról, hogy
hol vannak mérőeszközök az erőmű körül, sugárzásmérések. Nagyon sajnálom, de valamiért
nem jelennek meg azok az ábrák, amiket áthoztam.

Ez pedig a fukusima 2-es kiépítés, tehát a Daiichi erőmű sugárzási helyzete. Itt látható,
hogy megjelent valamennyi érték, azonban egyébként normális érték volt. Tehát ez
feltehetőleg az odavitt sugárzás értéke.

Ez az ábra azt mutatja, hogy Japán szerte hogyan mérték, mit mértek. Ez Tokió, ez a
narancsszínű. Volt egy csúcs, de amúgy normális. Ez pedig az a prefektúra, amelyiknek a
területén az atomerőmű elhelyezkedik. És itt látható az, hogy a környezetben milyen
mérőállomások mit mértek az egyes városokban. Talán ennek a részleteibe sem érdemes most
belemenni, ha csak valaki szakmailag nem érdeklődik, valamelyest emelkedett sugárzási
szintek ezek is, de az egészségre nem nagyon ártalmasak, ha szabad ezt így kifejezni. Tehát
nem határérték felettiek.

Ez az ábra az Országos Meteorológiai Szolgálat ábrája a következő 168 órában
várható terjedési folyamatokról, különféle magasságokban. Alacsony szintről indulva ezen a
projektorjelen haladnak a légrészecskék, magasabb szintről erre, és a zöld a legmagasabb.
Ilyen összeállításokat mindennap kaptunk az Országos Meteorológiai Szolgálattól, és ezt
továbbítottuk az EU-nak is, erről még szólok, hogy miért is. Ugyanis az Országos
Meteorológiai Szolgálat tevékenységéről is – a felkérés szerint – beszélnünk kell. Egyfelől
kötelességünk volt tájékozódni arról, ami elérhető szakmai és sajtókörökből. A szakmai
híradások a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, a japán üzemeltető, a japán hatóság, a
Világ Meteorológiai Szolgálat és az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely számunkra
információkat adott. Ezen kívül folyamatosan figyeltük a BBC-t, a Kyodot, az NHK-t, a
CNN-t és még több más hírügynökséget. Helyzetelemzést kellett készítenünk azért, mert az
Országos Atomenergia Hivatal hivatalos szerződéses támogatója az Európai Bizottság
energetikai igazgatóságának minden nukleáris balesetellátási kérdésben, és ezért ők
riasztottak bennünket, és az itt leírt dolgokról folyamatos tájékoztatást adtunk az EU-nak.

Tájékoztatást adtunk az országnak és mindenki másnak az országon kívül, aki
magyarul olvasta a honlapunkat. A honlapunk folyamatosan frissült, minden lényeges
információt tartalmazott olyan mértékben, hogy egy magyarországi egyeztetés, ahol a
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balesetellátásban érdekelt szervezetek jöttek össze, úgy döntöttek, hogy ezt tekintik autentikus
forrásnak Magyarországon. Ezenkívül tájékoztattuk a felügyelő minisztériumunkat, az OKF-
et és a Külügyminisztériumot, továbbá folyamatosan rendelkezésre álltunk és állunk a
médiának, több mint 50 megkeresés érkezett az utóbbi három napban. Egyéni érdeklődők
nagyon érdekes kérdéseket tettek fel, amelyekre majd akkor térek ki, ha netán erre vonatkozó
kérdés van. Feltétlen érdemes megemlítenünk a nemzetközi kapcsolattartás kötelezettségét. A
Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az OAH hivatalos nemzeti hatósági kapcsolattartója,
és így a NAÜ-üzeneteket mi fogadtuk és továbbítottuk, továbbá a NAÜ-nek nyújtandó
segítségnyújtásbeli felajánlásunkat is mi gyűjtöttük össze és továbbítottuk a NAÜ számára.
Erről a főigazgató úr biztos többet fog mondani.

Feltétlenül érdemes néhány szót szólni arról, hogy milyen kérdések hangzottak el
nagyon gyakran. Az egyes számú kérdés mindig az volt, hogy milyen hatással lehet ez
Magyarországra és Európára. Határozott válaszunk az volt, hogy ez a távolság olyan nagy,
hogy a hígulás következtében nem képzelhető el az még hosszabb távon sem, hogy
Magyarországra komolyabb hatása legyen ennek a balesetnek. A legelső bármilyen
értékelhető vagy mérhető eredmény is csak hetek múltán érhet ide.

Az esemény nem vezethet Csernobil típusú katasztrófához, ennek a részleteire
szívesen kitérek, ha erre kérés van esetleg, ha valaki ezt még nem hallotta válaszként.

Sokszor kérdezik azt, hogy miért használnak atomenergetikát Japánban, ahol olyan
sok földrengés van. Erre az az egyszerű válasz, hogy nekik egyéb energiaforrásuk alig-alig
van, viszont úgy tervezik az atomerőműveiket, hogy a szokásos nagyságú földrengéseket
kibírják. Ez a földrengés, erről nem esett szó, de nyilván a híradások sokszor említették, nem
szokásos, soha ilyen nagy még nem volt Japánban. És a Távol-Keletre utazni azért még
biztonságos.

Véleményünk szerint sürgős kormányzati intézkedésre jelenleg nincsen szükség.
Elnök úr, ha megengedi, néhány képet még kivetítenék csak azért, hogy közelebbről

lehessen látni, hogy mi is történt ott. A földrengés után látható, hogy a vízkiviteli művek
megsérültek, a blokk épületei sértetlenek. Az 1-es blokki robbanás után közvetlenül így nézett
ki a helyzet. Az 1-es blokk épületének a teteje lerobbant és nagy füst volt, de egyébként a
helyzet változatlan volt. Egy perccel a 3-as blokki robbanás előtt így nézett ki a helyszín.
Három perccel a 3-as blokki robbanás után ez látható, hogy a 3-as blokk épülete sérült meg.

Ugyanez egy másik felvételről. És összesítve a blokkok állapota a tegnapi napon. Itt
láthatók a különféle reaktorok, a sárga jel a potenciálisan kockázatos vagy veszélyes és a piros
jel, ahol a kibocsátás, sugárzás vélelmezhető, vagy attól tartható. Köszönöm a figyelmet,
információkkal az OAH honlapján továbbra is állunk rendelkezésre.

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást, és továbbadnám a szót Bencsik Jánosnak,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának.

Bencsik János tájékoztatója

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívott Vendégek! Először is szeretném kiemelni és
megköszönni Jávor elnök úr azon bevezető gondolatait, amelyet a sérült japán atomerőműben
szolgálatot teljesítő munkatársak helytállásával kapcsolatosan mondott. Maga a kormány és
maga az Országgyűlés tegnap kifejezte együttérzését Japán népével. Ugyanakkor viszonylag
kevés szó esik ténylegesen arról, hogy a megsérült atomerőműben szolgálatot teljesítő
dolgozók saját életüket teszik kockára annak érdekében, hogy saját nemzetüket védjék, és
saját országukat békeidőben megvédjék. Ezt a valóban hősies helytállást értékelni kell a világ
minden részén, különösképpen a világnak azon részein, ahová egy esetleges további
katasztrófa következtében elérhet a sugárzás. Azt le kell szögeznünk, hogy mind az Európai
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Unió, mint Magyarország szakpolitikával foglalkozó munkatársai, valamint az érintett
szakhatóságok folyamatosan elemzik a Japánban történt, nem tervezett eseményeknek a
következményeit, és ezek alapján kerül majd meghatározásra az az európai uniós, illetve
magyarországi fellépés is, amelyet a részletes és nyugodt körülmények közötti kiértékelést
követően meg kell hoznunk.

Mindenképpen szükséges arról is szót ejteni, hogy a magyar lakosság szempontjából
továbbra is legfontosabb az egészséghez való biztonság szavatolása, az élet- és a
vagyonbiztonság szavatolása, és az elmúlt másfél évtizedben a szakhatóság és a mindenkori
kormányok komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy növeljék a Paksi
Atomerőmű biztonságát. A ’90-es évek közepétől olyan pótlólagos beruházásokra,
fejlesztésekre került sor, amelyek jelentős mértékben javították a Paksi Atomerőmű
biztonságos működtethetőségét. Ilyen volt a baleseti hidrogén lokalizálásának, illetve
elvezetésének biztonságosabbá tétele, az egész létesítmény földrengésállóságának a javítása,
és hasonlóan fontos volt, és ez összefüggésbe hozható a japán katasztrófával is, a hűtéshez
szükséges berendezések és az azokhoz elengedhetetlenül szükséges alternatív energia
betáplálását szolgáló berendezések biztonságának a javítása. Ennek következtében
kijelenthetjük, hogy a Paksi Atomerőmű katasztrófahelyzetben biztonságosan leállítható, és
biztonságosan hűthető.

A magyar elnökség a hét elején döntést hozott arról, hogy március 16-ra összehívja a
nukleáris kérdések munkacsoportját, amely tegnap meg is tartotta ülését, ahol négy nagyon
fontos szempont kerület ismételten rögzítése. Ezek közé tartozik a nukleáris biztonság
szavatolása Európa területén, a természeti környezet károsodásának elkerülése, az
energiaellátás biztonságának garantálása, valamint a fenntartható, megfizethető energiaellátás
biztosítása, mint négy alapvető szempont.

Az is megállapításra került, hogy magának Európában is van teendője a nukleáris
biztonság javítása érdekében, de amint jeleztem, a szükséges intézkedések meghozatala előtt
elengedhetetlen a valós helyzetből eredő következtetések levonása, ahhoz pedig még további
információkra, adatokra van szükség, amely értelemszerűen ezekben a napokban nehezebben
érkezik Japánból és nehezebben lehet hozzáférni. Ami viszont rendelkezésre áll, alapvető

információ. Ahogy itt elhangzott, az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan
frissítésre kerül.

A szakmai elemzések elvégzésére való felkészülés a nemzetközi szervezetekben
megkezdődött, magyar részvétel mellett, a magyar szakhatóság folyamatosan részt vesz a
közös munkában. Egységes európai megközelítésre van szükség az atombiztonság
tekintetében, ez is megfogalmazásra került a tegnapi napon, amelynek részét képezi egy
önkéntes alapon végrehajtandó biztonsági és kockázati értékelés. Ugyanis az atomenergia
használata tagállami hatáskörbe tartozik, az egyes atomerőművekre vonatkozó kötelező
vizsgálatot nem rendelhet el az Európai Unió. Ugyanakkor pozitívumként ki kell emelni, hogy
a tegnapi nukleáris kérdések munkacsoportjában elhangzottak azt vélelmezik, vagy azt lehet
ebből következtetésként levonni, hogy a tagállamok mindegyike önkéntesen részt fog venni
ennek az úgynevezett stressztesztnek a lefolytatásában. Természetesen Magyarország
önkéntesen részt fog venni ebben a programban.

Megkezdődött a stresszteszt kritériumainak az összeállítása is. Előzetes információk
alapján a következő szempontokat kívánja majd a vizsgálat előtérbe helyezni. A telephelyek
szeizmikus elemzését, a lehetséges árvizek vizsgálatát, ez különösképpen érintheti a Paksi
Atomerőművet. Azért is kell kiemelni ezt a kérdést, mert amint a bevezető előadásban
elhangzott, valójában nem is a földrengés volt az okozója annak a katasztrófahelyzetnek, ami
kialakult a japán atomerőműben, hanem az azt követő cunami, ami elárasztotta azokat a
biztonsági berendezéseket, amelyeknek a leállást követő hűtési feltételeket, körülményeket
kellett volna biztosítani. Ezzel összefüggésben kerülhet megvizsgálásra a hűtési rendszerek
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műszaki tervezése, kialakítása, állapota, a tartalékrendszerek műszaki tervezése, az
életkorhatásnak a megvizsgálása, a reaktor típusa, a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos
védettség, és nagyon fontos, amelyről a Paksi Atomerőmű működésével és
továbbműködtetésével kapcsolatban is a szükséges, pótlólagos elemzéseket el kell végezni,
amelyek a japán katasztrófától függetlenül is elkezdődtek az elmúlt hónapokban: a
balesetkezelési eljárások vizsgálata.

A kritériumok véglegesítésével viszont meg kell várni a valós tényeken alapuló
hatások kiértékelését, addig ennek a stressztesztnek a végleges szempontrendszerét nem lehet
korrekt feltételek között összeállítani. Nagyon fontos volt a tegnapi munkacsoport ülésen az
is, hogy nemcsak az Európai Unió területére vonatkozóan szorgalmazzák a tagállamok ennek
a tesztnek az elvégzését, hanem felkérik, megszólítják Európa más, az unión kívüli
országainak vezetését is annak érdekében, hogy önkéntesen vegyenek részt ebben a közös
programban és segítsék elő az Európai Unió és egész Európa mint földrész atomenergia-
biztonságának szavatolását.

Még egy fontos kérdést kell megemlítenünk: a magyar elnökség március 21-re
összehívta az energiaügyi miniszterek tanácsának rendkívüli ülését, ahol két fő téma kerül
megtárgyalásra. Az észak-afrikai helyzet, valamint a Japánban kialakult helyzet értékelése,
azoknak az Európai Unió biztonságára gyakorolt hatása, valamint a globális gazdaságot érintő

esetleges változásoknak a kiértékelése. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Megkérem Tóth Ferenc ezredes urat, hogy
a katasztrófavédelem részéről szintén tízperces időkeretben adja meg a tájékoztatást.

Tóth Ferenc tájékoztatója

TÓTH FERENC ezredes (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A napirenddel kapcsolatban mi az, amit a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága tett, illetve mi az, amit megtenni tervez? Amit eddig
tettünk, úgy foglalható össze, hogy az első perctől kezdve figyelemmel kísérjük az
eseményeket, és azért az első perctől kezdve, mert nem olyan régen kötött az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy együttműködési megállapodást a Magyar Tudományos
Akadémiával, amely alapján a mi ügyeletünkön a hét hét napján, a nap 24 órájában, minden
percben folyamatosan érkeznek az automatikus e-mailek. Tehát a magyar mérőrendszer is
mérte ezt a földrengést, és abban a percben megjött az e-mail, és az ügyeletes kollégák nem
akarták elhinni, hogy 8 fölött volt ez az esemény. Azonnal értesítettük a főigazgató urat, ő
pedig a miniszter urat, már csak azért is, mert a magyar állami szervek kiemelt figyelemmel
kísérik ezt az eseményt, hiszen elhangzott már, hogy az Európai Unió tanácsának mi vagyunk
a soros elnöke. Felvettük a kapcsolatot a brüsszeli bizottság monitoring és információs
központjával, akikkel már több esetben volt nagyon jó együttműködésük és pre alert
fokozatba, tehát előzetes riasztási fokozatba helyeztük az Európai Unió közös veszélyhelyzeti
kommunikációs információs rendszerét. Ekkor még csak azt tudtuk, hogy Japánban történt
egy óriási földrengés és azt cunami követte.

Még aznap döntött az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a
belügyminiszter úr, hogy Magyarország felajánl egy nyolc fős műszaki mentőcsoportot. Itt
szeretnék erre kitérni, hogy a japán kormány napokig úgy válaszolt erre, hogy nagyon
köszönik a szolidaritást, majd március 15-én, a nemzeti ünnepünk napján adott hivatalos
választ Sogo Toyota nagykövet asszony Brüsszelből, az unióhoz akkreditált nagykövet, hogy
egyértelműen nem kérnek Európából műszaki mentőcsapatokat.

De mi az, amit még tettünk? A napirend szerint 12-én történt a nukleáris baleset, ezt is
a lehető leghamarabbi időponttól figyelemmel kísértük, az Országos Atomenergia Hivatal, az
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energiaügynökség, illetve a japán televízió híradásai alapján. Még aznap döntés született, a
főigazgató úr vezetésével összeült a kibővített magyar kormányzati koordinációs bizottság
nukleáris balesetelhárítási, védekezési munkabizottsága, amelyen részt vett Rónaky
főigazgató úr, az országos rendőrfőkapitány, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Szócska
államtitkár, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, részt vett Balajti altábornagy úr,
részt vett több olyan szakértő, akik az Országos Sugár-egészségügyi, Sugárbiológiai
Intézetben dolgoznak, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai
Kutatóintézetében, az Atomenergetikai Kutatóintézetben.

Ezen az egyeztetésen áttekintettünk három dolgot. Az első dolog, hogy mi az, ami
kialakult helyzet. Mi az, ami ebből továbbmehet? Mi a legrosszabb szcenárió, ezt elemeztük,
és azt, hogy ennek milyen közvetlen hatása lehet Magyarországra. Áttekintettük azt, és itt a
bizottságban meg kell, hogy említsem, hogy nem olyan régen volt a Paksi Atomerőműben egy
ellenőrzés, amit főigazgatóságunk 2010. augusztus 12-én rendelt el, és 2010 decemberében
fejeződött be. Az ellenőrzésünk azt állapította meg, hogy a magyar engedélyes az előírt
rendelkezéseket betartja, kifogások nem merültek fel.

Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ezen az ülésen arról is szó volt, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója március 11-e előtt, éppen március
9-én járt Pakson, az erőműben, ahol helyszíni szemlét tartott. Megismerkedett az erőmű új
vezetőivel, és a megállapítást úgy rögzítették, hogy minden az előírásoknak megfelelően
történik az erőműben.

De visszatérve a március 12-i délutáni órákban tartott megbeszélésre, az egyeztetések
eredménye egyértelműen az volt, hogy a Magyar Köztársaság területére, a Magyar
Köztársaság területén tartózkodó állampolgárokra semmilyen veszélyt nem jelent. Így ezt
kommünikében is kiadtuk: kormányzati intézkedésekre nem volt szükség. Most sincs szükség
ezzel kapcsolatban. Intézményi intézkedésekre volt szükség, így az Országos Meteorológiai
Szolgálat, az Országos Sugár-egészségügyi Intézet azon a radiológiai mérőállomásain,
amelyek aerosol típusú mérőállomások és mintát vesznek a levegőből, kicserélte még aznap,
tehát 12-én, amikor még ide sem érhetett a felhő – ami, tudomásom szerint azóta sem ért ide,
és nem is erre tart – azokat a mintavevő korongokat, amelyek gyűjtik a levegőben lévő port.
Ugyanezt tette távműködtetéssel az Osztrák Szövetségi Köztársaság illetékes hatósága a
Magyarország területén lévő mérőállomásával, mert egy bizalomerősítő egyezmény alapján
évek óta Pakstól, a magyar atomerőműtől néhány kilométerre, Gerjen településen telepítve
van egy osztrák tulajdonú mérőállomás, amely aerosol méréseket végez, tehát a levegőből
kivonja a benne található anyagokat. Erre a Magyar Köztársaság semmilyen állami szervének
ráhatása nincs. Tehát, hogyha leellenőrzi bárki, hogy mit tett Magyarország, ezt is megteheti,
de itt kérhet verifikációt az Osztrák Szövetségi Köztársaságtól.

Ugyanilyen irányba szeretném megemlíteni, hogy a Mohi Atomerőmű bővítésénél az
Espooi Egyezmény kapcsán az engedélyezési eljárásban mi vetettük fel, hogy ilyen metódus
alapján a Magyar Köztársaság telepíthessen három mérőállomást Szlovákiában. Ennek a
kivitelezése folyamatban van.

Amit még szeretnék elmondani a tisztelt bizottságnak: az első perctől nyomon
követjük az eseményeket, mind a földrengés, a cunami, de különösen a nukleáris balesettel
kapcsolatban. Felajánlottunk műszaki mentőcsapatot, nem fogadták el. Ahogy a bevezető

előadásban szó volt róla, Magyarország felajánlott egy 16 fős radiológiai egységet, ebben hét
monitorozó egység volt, és vállalta Magyarország, hogy Magyarországon helyszínen is
végezhet méréseket, vizsgálatokat. A japán kormány mindezekre nem adott pozitív választ,
tehát nem fogadta el, nem élt ezzel a felajánlással.

Tettünk egy olyan intézkedést, hogy kivezényeltük egy polgári védelmi tisztünket a
brüsszeli EU-központba, ő a mai nap is ott van, és segíti a brüsszeli főügyelet munkáját, a rá
nehezedő nyomás gyorsan felszámolásában.
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Tettünk egy olyan intézkedést, hogy felajánlottunk az európai közösségnek egy
szakértőt, akit az Európai Unió tagállamaiból 37 jelentkező közül beválasztottak egy nyolc fős
csoportba. A nyolc fős csoportnak a parancsnokhelyettese, a parancsnoka az ostravai
tűzoltóparancsnok. Az ő kiutaztatásuk megszervezés alatt van Japánban. Jelenleg azért nem
indultak el, a repülőjegyük foglalás alatt van, mert az unió ragaszkodott ahhoz, hogy minden
kiutazó uniós szakértőtől a kiutazás előtt vérmintát vegyenek. Ez most folyamatban van.

Visszatérve a EU-hoz akkreditált japán nagykövet üzenetéhez, egyértelműen
megfogalmazta a japán kormány állásfoglalását, de ezt a sajtóból is lehetett tudni: szívesen
fogad segítséget az Európai Uniótól, amit a soros magyar elnökség előmozdít. Egyrészt
műszaki mentőcsapatokat nem kér. Amit kér és elfogad, pénzügyi támogatást. Ezen kívül
elfogad anyagi támogatást. Élelmiszert, ivóvizet, ivóvíztároló edényeket, logisztikai
támogatást és vegyi-biológiai-radiológiai felderítőképességet. Volt három kikötése a japán
császárság kormányának, mégpedig az, hogy az Európai Unió egyként nyújtson támogatást,
tehát ne az európai uniós nemzetek, hanem az unió közösen. Ezt úgy szervezze meg, hogy egy
helyre juttassa el, Japán területére, onnan ossza el, ehhez a japán császárságtól semmilyen
támogatást nem kap. Meg kell szerveznünk az ottani szállást, étkeztetést, és még az
üzemanyag-ellátást is, ennek a szervezése folyamatban van. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Nagyon köszönjük Tóth Ferenc ezredes úrnak a tájékoztatást, és most a
módosított napirendnek megfelelően megkérem a Greenpeace Magyarország képviseletében
Rohonyi Pétert, hogy hatperces időkeretben tájékoztassa a bizottságot a civil szervezet
álláspontjáról.

Rohonyi Péter tájékoztatója

ROHONYI PÉTER (Greenpeace Magyarország): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Érdeklődők, Jelenlévők! Először is nagyon szépen köszönjük, hogy
megszavazták a lehetőséget nekünk, és befogadtak erre a fontos megbeszélésre. Köszönjük
szépen. Másodsorban fontosnak tartom kiemelni, hogy a Greenpeace is mélységesen együtt
érez minden japán áldozattal és érintettel ebben a természeti és aztán nukleáris
katasztrófahelyzetben. Szorítsunk nekik, hogy sikerüljön úrrá lenni a helyzeten.

Harmadsorban fontosnak tartom leszögezni, hogy amit most itt mondok, az a
Greenpeace saját véleménye, nem fedi le a magyar civil szféra összes álláspontját, ezt mi
mondjuk mint Greenpeace.

A legfontosabbak között még az is megemlítendő, hogy nemcsak a nukleáris helyzetet
kell figyelemmel kísérni Japánban, a Greenpeace éppúgy aggódik a veszélyes vegyi üzemek,
olajfinomítók és a többit ért sérülések miatt, tehát egyéb problémák is vannak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Új világ van, új időszámítás van 2011. március 11-e óta.
Ezt azért mondhatjuk, mert több olyan alapvető állítás, legalábbis a nukleáris ipar és az
egyébként felelős szakértők, szakemberek állításai megkérdőjeleződtek, többé, valószínű,
nem igazak, amik eddig meghatározták a nukleáris energetika témájában folyó párbeszédeket.

Gondolok itt arra, hogy általában elhangzik, hogy Csernobil óta annyit fejlődött a
nukleáris energetika, annyit fejlődtek az atomerőművek, annyira javították a létező, már
üzemelő atomerőműveket, hogy egy ahhoz hasonló mértékű katasztrófaesemény ma nem
következhet be. Elenyésző a valószínűsége. Mint látjuk, ez sajnos nem igaz többé. Azt is
sokan mondták, és mondják, hogy a kontément, ennek több lépcsője, ami arra szolgál, hogy
bent tartsa a sugárzást, a mai atomerőművekben, pláne a fejlett országokban annyira biztos,
hogy semmilyen olyan természeti csapás vagy esemény nincs, ami azt eredményezné, hogy ez
megszakad, megsérül, és szennyezések kerülhetnek ki a légkörbe.

Azt is eddig állították, hogy minden atomerőmű, ami ma működik, biztonságosan
leáll, leállítható és hűthető. Mint láttuk, ez sem igaz többé. Azaz újra bebizonyosodott az,
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hogy az atomenergia nem elsősorban energetikai, hanem mindenekelőtt biztonsági kérdés. Az
is bebizonyosodott, amit a Greenpeace is és nagyon sok más független szakértő, kutató, tudós
állít, és rendszeresen felhívja rá a figyelmet, hogy az a bizonyos háromtényezős eset, óriási
örökös veszély. A három tényező: a természeti katasztrófák, csapások, tervezési hiányosságok
és egyben gazdasági érdekek előtérbe helyezése, valamint az emberi hiba. Ha ez a három
tényező összekerül, az leginkább egy halálos együttesben jelenik meg, mint sajnos láthatjuk
most is.

Hölgyeim és Uraim! Köszönjük szépen a tájékoztatást, amit kaptunk, pár kiegészítést
tennék csak hozzá. Mi is úgy látjuk, első perctől figyelve szakértőinkkel, külsősökkel és
sajátokkal egyeztetve a helyzetet, közel, ahogy itt is hallottuk. Azt azért leszögezném, hogy
mind a hat blokk sérült ebben a Fukusimai 1-es erőműben, illetve nem maga a blokk, de
mindegyik blokknál történtek problémák. Két blokknál – úgy tudjuk – sérült a kontément.
Minden valószínűség szerint többszörös, részletes leolvadás történt, a Tepco, az üzemeltető
vállalat bevallotta, illetve megmondta, hogy már öt halálos áldozat van, a sugárzásban
megsérült emberek száma még nem ismert. 400 millisievert volt talán óránként, amit eddig
mértek, de most is az erőmű fölött 100 alatt 87 millisievert mérnek óránként, ezért nehéz a
helikopteres berepülés. 130 kilométerre is már nagyon magas mértékeket mértek.

Céziumot, az egyik legveszélyesebb izotópot találtak a környék ivóvizeiben, ez az,
ami háromszáz évig bent marad az élelmiszerláncban, de 30 év a felezési ideje. És azt is
tudjuk, ami elhangzott, hogy komoly gondok vannak, nemcsak a sok reaktorblokkal, hanem a
pihentető medencében őrzött atomhulladékkal, a kiégett fűtőkazettákkal. Sőt, valószínűleg ez
a nagyobb probléma: mivel ezekben több, hosszú távon lebomló izotóp van, innen jöhet
nagyobb, hosszabb ideig megmaradó radioaktivitás a környékre. Itt voltak a tüzek.

Azt is látjuk, hogy mindenki követeli azt, hogy nagyobb átláthatóság, több információ,
nyilvánosság legyen a japán hatóságok és a kormány részéről.

Franciák, amerikaiak hatalmas katasztrófáról beszélnek, a mai és a holnapi nap a
kritikus, hogy sikerül-e lehűteniük a létesítményeket vagy sem.

Egy ponton nem értek egyet az előttem szólókkal, az egész biztos. Elhangzott, hogy
sürgős kormányzati intézkedésekre itthon nincs szükség. A Greenpeace úgy gondolja, hogy
szükség van sürgős kormányzati intézkedésekre, és nemcsak mi gondoljuk ezt így, de az
atomenergetikában jártas német kormány is így gondolta, a kínaiak is így gondolták,
Venezuela és egy balti ország is már bejelentette, hogy komolyan újragondolja
energiapolitikáját, a németeknél hatot leállítottak, egyet kivontak a forgalomból az öreg
reaktorok közül.

Paksra vonatkozólag továbbmennék pár ponttal. Nem kell ahhoz földrengés, nem kell
ahhoz cunami, hogy egy atomerőműben ilyen baleset bekövetkezhessen, elegendő, hogyha a
2006. július 25-i svédországi forsmarki „majdnem”-re gondolunk, ahol 17 perc választotta el
a nagyobb katasztrófától az atomerőművet, mivel ott sem működtek a dízelgenerátorok.

Meg kell említeni azt is, hogy Pakson sincs másodlagos kontément az épületen. Ez
annak idején gazdasági döntés volt az akkori vezetés részéről, sokba került volna, nem
építettük meg.

Meg kell azt is említeni, hogy a 2003-as üzemzavar Pakson a mai napig – tudtunkkal –
nem ért véget, folyamatban vannak ezzel kapcsolatos intézkedések, és a dolog átláthatósága,
nyilvánossága erősen kétséges. Perek vannak folyamatban ezzel, illetve más magyar nukleáris
kérdésekkel kapcsolatban. Az amúgy nyilvános, mindenkire tartozó adatok nem kerülnek ki,
nem adják ki a felelősök, és a hosszan elhúzódó perek alatt is nagyon nehéz apró
eredményeket elérni.

A stressztesztre vonatkozóan azt kell mondjuk, hogy ez egyelőre úgy tűnik, hogy csak
papírmunkát jelent. Nyilván, hogyha meglesznek a kritériumok, majd megvizsgáljuk és állást
foglalunk róla, addig is azt mondjuk, hogy ezen kívül fizikai tesztek megismétlésére is
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szükség van, főleg Paks esetében, ahol szintén egy öreg atomerőműről beszélünk, különböző
fizikai állapotban lévő blokkokról. Fontos lenne ezeket külön-külön alávetni teszteknek,
független és inkább német, francia vagy finn szakértők jelenlétében.

Utolsó pontként azt szeretném elmondani, hogy javasoljuk, moratórium legyen
Magyarországon az energiapolitikai kérdésekben az energiastratégiai döntésekre mindaddig,
amíg a magyar állam, a magyar kormány ki nem dolgoztat részletekbe menően egy több
alternatívás energetikai forgatókönyvet, ami 2050-ig felméri - azzal az alapfelvetéssel, hogy
kivonjuk az atomenergiát - a lehetséges megoldásokat. A Greenpeace ez ügyben már letette az
asztalra a magáét. Úgy gondoljuk, hogy az okos hálózatok fejlesztésére, decentralizált
rendszerek bevonására, megújuló energiák elterjesztésére van szükség az energiahatékonyság
maximalizálása után. Van másik út, nem kell a veszélyes atomenergiát választanunk.
Köszönöm szépen.

Kérdések, hozzászólások

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Most akkor lehetőség nyílik a bizottság
tagjainak, hogy valamennyi megjelent vendégünknek kérdéseket tegyenek fel. Én elkezdeném
röviden, nem fogom hosszan rabolni az idejüket, de néhány kérdés alapvetően felmerül.
Egyben azt gondolom, hogy az információk pontosítására nagy szükség lenne.

Ugye itt a kulcskérdés az atomerőművi biztonságnál, hogy milyen gyakoriságú
eseményekre vannak méretezve a létesítmények, illetve a biztonsági rendszerek. A fukusima
erőmű – információk szerint – 7-es erősségű földrengésre volt méretezve. Azzal számoltak,
hogy ennél erősebb földrengés ezer évente következhet be. Úgy tűnik, hogy az időtávlatot,
amin belül a biztonsági rendszereket méretezni kell, azt lehet, hogy ki kell bővíteni, hiszen itt
bekövetkezett egy olyan esemény, amely az előzetes becslések szerint, a nyilvánosság
számára elérhető információk alapján nem volt belekalkulálva az erőmű létesítésekor. És
ezzel kapcsolatosan felmerül az a kérdés, hogy a Paksi Atomerőmű biztonsági tervezésekor
milyen gyakoriságú események – elsősorban nem a szeizmikus események – jelentenek
kockázatot, de például a várható szélsőséges árvízi jelenségek, amelyek a löszös, Paks
környéki talajban elindíthatnak mozgásokat. Hogy itt milyen gyakoriságú események
lehetnek, van-e valamilyen becslés a terrorcselekmények valószínűségére, és ezeknek a
lehetséges hatásaira?

Ugyanilyen fontos tanulsága – azt gondolom -  a japán balesetnek az, hogy egy helyre
volt koncentrálva gyakorlatilag hat blokk és pihentető tartályok és miegyéb, ezek egymásra
gyakoroltak nagyon komoly hatást. Tehát volt olyan blokk, ami tulajdonképpen nem magától
indult el azon a veszélyes folyamaton, ami bekövetkezett, hanem a mellette bekövetkezett
robbanás következményeként indultak el ezek a folyamatok. Ez felveti azt a kérdést, hogy
például a pihentető medencéknek az erőmű területén való elhelyezése, az esetleges paksi
bővítés esetén az új blokkoknak ugyanazon a telephelyen való helyezése jelent-e biztonsági
kockázatot vagy sem, ez kezelhető-e vagy sem.

Az is látszott, hogy a biztonsági rendszereknél a redundancia alapvető kérdés.
Hányszoros biztonsági rendszer működik? Hogyha kimarad az áramellátás, ha a tartalékáram-
generátorok is problémával küszködnek, akkor történik-e, van-e mód az újabb és újabb
biztonsági rendszerek működtetésére, vagy itt előállhat olyan helyzet, ami előállt Japánban?

Én azt gondolom, hogy Magyarország számára nagyon fontos, hogy azoknál a
rendkívül hosszú távon ható döntéseknél, amelyeket Paks kapcsán az elkövetkezendőkben
meghozunk, ott vegyük figyelembe mindezeket a tapasztalatokat.

Az államtitkár elég részletesen beszámolt arról, hogy milyen stresszteszt elvégzésére
készül a magyar kormányzat a Paksi Atomerőmű esetében, a legkülönbözőbb baleseti
kockázatok kalkulálásával. Felvetődött-e, illetve a kormányzat számol-e azzal a
lehetőségével, hogy a paksi blokkok élettartam-hosszabbításának engedélyezési folyamatát
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felfüggessze arra az időre, amíg ezek a stressztesztek elvégzésre nem kerülnek, amíg
megbízható információnk nincs arra vonatkozóan, hogy kivédhetők az esetleges katasztrófák
a Paksi Atomerőmű esetében.

Végezetül a Mohi Atomerőmű kérdése. Ennek a technológiája a Paksi Atomerőműénél
kevésbé fejlett, a biztonsági rendszerek ismereteim szerint nem olyan megbízhatóak, mint
Paks esetében. Ennek a kockázatával milyen módon számol a magyar kormányzat?

És eddig Oláh Lajos alelnök úr jelezte, hogy kíván felszólalni, Tóbiás József, Bödecs
Barna. Akkor ezek a kérdések menjenek végig, és utána egyben tudnak a meghívott vendégek
reagálni az elhangzottakra. Köszönöm. Oláh, alelnök úr!

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy látom, hogy a
vendégek először is egymásra szerettek volna reagálni nagy hirtelenjében. De talán a mai nap
erre nem nyújt lehetőséget, és azt gondolom, hogy ne úgy induljunk neki ennek a bizottsági
ülésnek, amitől azt várjuk el, hogy az atomellenzők és az atomtámogatók egymással
megvívják ezt a csatát, mert se a hely, se az időkeret nem alkalmas arra, hogy ezt a
beszélgetést ma itt lefolytassuk. Nagyon örülök annak, hogy kezdeményezésem nyitott
fülekre talált, és a bizottság tagjai és az elnök úr támogatta, hogy ma ez a találkozó így
létrejöjjön. Ennek az elsődleges célja azért az volt, hogy a konkrét japán helyzet tekintetében
kapjunk egy világos tájékoztatást arról, hogy a magyarországi szervek hogy készültek, hogy
vizsgálják, hogy működnek együtt az európai uniós szervezetekkel, a nemzetközi
szervezetekkel.

Köszönjük a tájékoztatást, kaptunk most egy elég részletes betekintést ebbe. Én annak
örülnék, és azt javasolnám, hogy legközelebb, ha ilyen helyzet adódik - amit nem szeretnénk,
tehát bízom benne, hogy nem lesz legközelebb, akkor egy ilyen típusú tájékoztatást, amelyen
minden érintett ott van, és egyszerre a kameráknak normálisan elmondjuk, és nemcsak
közlemények vannak, hogy - ilyen tájékoztatást a kormányzat sokkal korábban próbáljon
megszervezni.

A mai napnak az az egyik fő feladata, hogy ne a hisztériakeltés irányába menjünk el,
hanem a tényeket hallgassuk meg. Azt gondolom, erre ez a beszámoló tökéletesen lehetőséget
biztosít.

Nagyon sok kérdéssel fordulnak hozzám, nagyon sok e-mailt kaptam, hogy kezdjenek-
e el jódtablettát szedni. Tehát a legkülönbözőbb kérdések merülnek fel az emberekben, ezért
nagyon egyértelmű válaszokat kell adni, és azt szeretném kérni, hogy a jövőben ezt a
tájékoztatást csak fokozzák egészen odáig, hogy biztos, hogy a következő kérdés az lesz, ami
itt is elhangzott, hogy jön a felhő, jó-jó, hogy semmi nincs, de mikor érkezik meg. Tehát,
hogy legyünk készen arra, hogy a legegyszerűbb lakossági felvetéseknek is próbáljunk elébe
menni, mert akkor tudjuk elkerülni ezeket a kérdéseket, amiken a szakértők mosolyognak, de
talán egy egyszerű rádióhallgató, aki nincs benne ebben a folyamatban, olvasva a különböző
bulvár, nem bulvár újságokat, hirtelen feltesz.

Örülök ennek az EU-s kezdeményezésnek, hogy legyen ilyen stresszteszt.
Megmondom őszintén magam nem sok többet várok el ettől a dologtól, hiszen nagyon el
lennék keseredve, hogyha egy stresszteszt mást mutatna ki, mint amit egyébként a folyamatos
paksi vizsgálat kimutat. Ennek ellenére az a kérésem lenne, hogy amikor ennek a
magyarországi folyamatnak az összerakása van, itt a parlamenti kontrollt megfelelő módon
biztosítani szíveskedjenek. Tehát egy parlamenti bizottság, albizottság, ad hoc bizottság erre
jöjjön létre, és kövesse figyelemmel azt, hogy ez a stresszteszt hogy működik, miként zajlik
le. Gondolom, az Európai Unió szintjén az is ki lett találva, hogy a civileknek milyen
lehetősége és rálátása van erre a folyamatra.

Szeretném megkérdezni, ugye Brüsszelben lesz 21-én ez a találkozó, amit olvastunk
az újságban is és az államtitkár úr is elmondta, hogy összehívta Fellegi miniszter úr, hogy



- 17 -

előzetesen lehet-e tudni, hogy mi a magyar álláspont az EU energiaügyi biztosának a mai
nyilatkozatával kapcsolatosan, amit az EU környezetvédelmi bizottsága előtt tett, a „hagyjunk
fel az atomenergiával” és egyéb ilyen mondatok hangzottak el.

A Greenpeac-szel abban egyetértek, hogy a japán események után egy új időszámítás
van, ezzel tisztában kell lenni az atompártiaknak és azoknak is, akik ellenzik az atomot. De
hát ezekre a kérdésekre Brüsszelnek fel kell készülnie, és azt gondolom, hogy elkerülhetetlen
erre választ adni.

Zajlik egyfajta bővítés Pakssal kapcsolatosan, az is teljesen világos, hogy ez a mostani
mederben, a háttérben nem működhet. Ez szintén érdeke mind az atomellenzőknek, mind
pedig az atomtámogatóknak, hogy sokkal transzparensebb, nyilvánosabb legyen, lehessen
látni a folyamatot, és az lesz a tiszteletteljes javaslatom egyébként, hogy ezt a beruházást
ugyanúgy ez az ad hoc bizottság kövesse nyomon, mint ahogy a stressztesztet. Tehát vegyük
komolyan azt, hogy Magyarországon atomerőmű működik, vegyük komolyan azt, hogy
egyébként pedig bővítésről beszélünk, és azt mondom, hogy minden pártnak, civil
szervezetnek, minden lakosnak az az érdeke, hogy a lehető legtranszparensebb legyen a
körülmények között. Úgyhogy tisztelettel kérném az államtitkár urat, hogy vizsgálják meg
annak a lehetőségét, hogy hogy lehet ebbe bevonni a parlamentet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tóbiás József kért szót.

TÓBIÁS JÓZSEF (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Egyetértek abban az államtitkár
úrral, hogy azért az őszinte aggodalom hangján kell beszélni, és megemlékezni mindazokról,
akikről megemlékezni kell, és támogatni mindazokat, akik heroikus küzdelmet folytatnak
azért, hogy saját hazájukat és tágabb értelemben azért a világot is ilyen értelemben megóvják
egy erős természeti katasztrófát övező, úgymond gazdasági és ökológiai katasztrófától.

Abban is egyetértünk, hogy mindennemű európai szintű egységes fellépés a jövőre
vonatkozóan nem a nemzetállamok saját hatásköre még akkor is, hogyha ennek a jogi
környezete az önkéntesség fogalmában van, de a kormányzatnak - meggyőződésem szerint –
van még lehetősége abban, hogy segítsen egy olyan népnek, aki a világon a harmadik
legerősebb gazdasággal rendelkezik, aki most hosszabb vagy rövidebb időre, de gazdaságilag
biztos, hogy át fog alakulni. Tehát nem tud azon a pályán maradni, mint ahol eddig volt,
pontosan ennek az eseménynek a következtében. Itt, mi a Fenntartható fejlődés bizottságában
azért a klímavédelemmel, a fenntartható fejlődésnek ezzel a szellemiségével is úgymond
intenzíven foglalkozva felkérnénk a kormányt, hogy egy tízmillió tonna CO-kvóta átadásával
lehetőséget biztosíthatna a japán gazdaságnak, népnek, hogy a nehezen teljesíthető vállalásait
klímavédelem területén hatékonyan tudja lebonyolítani. Ez összességében tíz százalék alatti
összeg, amivel Magyarország rendelkezik, és az a korábbi évekre való tekintettel látható,
hogy a japán gazdaság inkább vevő, felvásárló, a magyar gazdaságban viszont eladásra került
sor, tehát jó kooperációk alakultak ki. Hosszabb távon megalapozhatna egy gazdasági
együttműködést.

Tiszteletem a katasztrófavédelem felajánlásainak és minden műszaki csapatnak, de
azért azt látni kell, hogy ők most tényleg egy új időszámítást kezdenek és megpróbálnak egy
nagyon intenzív munkával visszajutni, túllenni ezen a holtponton. Ebben lehet segítséget
nyújtani a kormánynak. Ez lenne tehát az egyik kérés, amit megfogalmaznék az államtitkár
úrhoz.

S lenne két kérdésem, amit konkrétan szeretnék feltenni. Az egyik, hogy Paks
tekintetében, hiszen bennünket mégis csak az érdekel, hogy egy ilyen típusú katasztrófa
minden egyes országban azt a kérdést veti fel, hogy nekik is van ilyen energiatermelő
rendszerük, akkor ez éppen biztonságos-e, kellően hatékonyan működik-e, kellő információ
áll-e rendelkezésére a döntéshozóknak, az állampolgároknak, hogy nyugodtan tudják legalább
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a saját környezetükben azt elhelyezni, hogy egy ilyen energiahordozó, -termelő rendszer
létezik. Hogy voltak-e korábban a Paksi Atomerőben független nemzetközi, szakértői
vizsgálatok, hogy zajlottak-e már ilyenek függetlenül a mostani döntésektől, amelyeket
természetesen mi magunk is üdvözlünk, hogy a magyar kormány az EU soros elnöksége
kapcsán ilyen lépéseket tesz, de hogy korábban voltak-e már ilyen nemzetközi szakértői
független vizsgálatok.

A másik pedig egy kicsit tágabb, és nem is várom, hogy konkrétan válaszoljon rá az
államtitkár úr, de azért úgy kereteiben jó lenne, hogyha tudnánk erről szót váltani, hogy
milyen szerepet szán ettől függetlenül a magyar kormány az atomenergiának az
energiastratégiában az energiaellátásban és az energiafüggetlenség megteremtésében és az
ellátásbiztonságban. Ezek kicsit komplex dolgok, tehát nem is kérem, hogy több órát erről
diskuráljunk, csak a kereteit jó lenne tudni, hiszen pont az a kérdés, hogy akik a támogatók és
akik az ellenzők, azoknak bizonyos szempontból ma újra kell gondolniuk azokat a főbb
szempontokat, amiket próbáltam megjeleníteni, hogy ellátásbiztonság van az
energiafüggetlenedés tekintetében, milyen más eszközök vannak még, amiket be kíván emelni
az energiastratégiába. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Bödecs Barna kért szót.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én elsősorban Rónaky úrtól
és dr. Lux Iván úrtól szeretnék kérdezni inkább egyfajta kitekintést a jövőre, hogy önök
szakmai szempontból hogy látják, milyen forgatókönyvek léteznek, hogyan tudnak a japán
kollégáik úrrá lenni a helyzeten. És amennyiben sikerül ellenőrzés alá vonni a folyamatokat,
akkor milyen metódusok mutatkoznak itt a sugárzás megszüntetésére, a hulladék
eltávolítására, milyen módon tud Japán itt egy stabil állapotot teremteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most hirtelen más jelentkezőt nem látok. Megadom a
lehetőséget a vendégeinknek, hogy válaszoljanak a felmerült kérdésekre. Elsőként Bencsik
János államtitkár úr.

Válaszok

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Elnök úr tette fel azt a kérdést, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidő-
hosszabbításával kapcsolatosan milyen álláspontot alakít ki a kormány.

2011 végéig kell benyújtani az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos
engedélykérelmeket a főhatósághoz, és a hatóságnak pedig 2012 végéig kell elbírálnia az
engedélykérelmeket, hogy azokat kiadja vagy sem. Ez a rendelkezésre álló 8-9 hónap, amíg a
végleges engedélykérelmet Paksnak be kell nyújtania, az elegendő kell legyen arra, hogy az
európai uniós tagországokkal egyeztetett tartalmú stressztesztet, tehát a biztonsági és
kockázati elemzéseket le lehessen folytatni, és el lehessen készíteni a Paksi Atomerőmű
vonatkozásában is. Hogyha olyan tapasztalatok és szempontok merülnek fel, amelyeket be
kell építeni az engedélyezési eljárásba, akkor arra még bőséggel megvan a lehetőség 2011
végéig. Illetve az engedélyezési eljárás során a hatóság további feltételeket támaszthat abban
az esetben, hogyha azok indokolttá válnak. Tehát önmagában ez az esemény magának a paksi
üzemidő-hosszabbításnak az eljárását nem befolyásolja időbeliség tekintetében, és bőven ad
lehetőséget arra, hogy a tartalmi kérdésekben is lehessen még korrekciókat elvégezni.

A Mohi Erőművel kapcsolatosan kormányzati álláspontot, új kormányzati álláspontot
nem alakítottunk ki. Ugyanakkor a korábbi kormányzati ciklus során a környezetvédelmi és
vízügyi tárca begyűjtötte azokat a hazai észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat,
szempontokat, amelyeket a nemzetközi megegyezésnek megfelelően továbbított a szlovák
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szakhatóságoknak. Abban rögzítésre kerültek azok az elvárások, amelyek a nemzetközi
engedélyezési sztenderddel kapcsolatos szempontokat tartalmazták.

Hogy egy stresszteszt lefolytatása szükséges vagy nem szükséges, és hozhat-e föl
egészen új szempontokat, amelyeket ez idáig nem vettek figyelembe az atomenergia békés
célú felhasználásának engedélyezési, tervezési eljárása során, azt nem lehet tudni. Tehát itt
olyan tapasztalatokra tesz szert az atomenergia-hasznosítás kényszerűségből Japán esete
alapján, amely egészen új szempontokat vethet fel, amelyek kezelésére, megoldására új
javaslatok merülhetnek fel. Ezért egyáltalán nem szükségtelen ennek a kockázati elemzésnek
az elvégzése, de ahogy azt a bevezetőmben is jeleztem, a tényadatok és információk
elemzését követően. Azért nem tartjuk helyénvalónak, hogy néhány nap alatt a szükséges és
elégséges információk nélkül hozzon akár Magyarország, akár az Európai Unió az
atomenergia jövőbeni hasznosításával kapcsolatos döntéseket, mert a korrekt információk
birtokában még nem vagyunk.

Ha ezek az információk rendelkezésre állnak, elemzésük megtörténik, utána lehet a
szükséges döntéseket meghozni. Ehhez kapcsolódik az is, hogy középtávon nagyon nehéz
elképzelni azt, hogy Magyarország biztonságos villamosenergia-ellátást a paksi kapacitás
nélkül biztosítani tudjuk. Tehát az kijelenthető, hogy az ország villamosenergia-fogyasztásától
függően mintegy 40-50 százalék közötti arányban a Paksi Atomerőmű biztosítja a villamos
áramot. Középtávon nincs arra lehetőség, hogy ezt alternatív módon kiváltsuk, legfeljebb
exportból lehetne biztosítani a kieső villamos energiát. Az alternatív és megújuló energiákból
középtávon, és ezt 15-20 éves időtávban kell értelmezni, nem biztosítható a kieső

villamosenergia-kapacitás helyettesítése. Értelemszerűen a különböző egyeztetések, szakmai
vizsgálatok majd el fogják dönteni azt, hogy a hosszú távú kapacitásbővítés vonatkozásában
felül kell-e bírálni a korábban meghozott döntéseket. De ezt sem szabad egyik napról a
másikra napirendre tűzni. Világosan, józanul, az európai uniós szabályozással és egységes
atomenergetikai állásponttal párhuzamosan szükséges kialakítani.

Azok a felvetések, amelyek a parlament bevonására vonatkoznak, akár ad hoc
bizottság létrehozásával kapcsolatosan megvizsgálandók, mint ahogy Tóbiás képviselő úr
által tett felvetés is, amely a hazai, nemzeti tulajdonban lévő széndioxid-kvóta egy részének
Japán számára történő rendelkezésre állását fogalmazza meg, meg kell nézni a nemzetközi
egyezményeket, egyáltalán lehetőséget biztosítanak-e arra, hogy kvóta ingyenes átadására
kerülhessen sor, környezetvédelmi ellentételezés nélkül, a megállapodások alapján.

Ha egyetért vele a képviselő úr, akkor az energiastratégiába én most nem mennék bele.
Erre vonatkozóan külön fórumok is rendelkezésre álltak, illetve rendelkezésre fognak állni.
Éppen egy héttel ezelőtt tárgyaltuk itt, a Fenntartható fejlődés bizottságban annak a megújuló
energiákkal kapcsolatos részét, amelyet belehelyeztünk az energiastratégiába, mint keretbe,
illetve arra vonatkozóan is megállapodás történt, hogy április 7-én a Fenntartható Fejlődés
Tanács előtt is be fogunk erről számolni. Ennek az energiastratégiának a stratégiai környezeti
vizsgálata éppen ebben az időszakban készül, és annak, illetve egy makrogazdasági
elemzésnek a csatolásával már április 7-én teljes körű képet tud alkotni az NFFT. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Rónaky úr reagál az elhangzottakra.

DR. RÓNAKY JÓZSEF főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Köszönöm
szépen, elnök úr. Azt szeretném világossá tenni, hogy azért az atomenergia biztonságának
felügyeletében nem nulláról indulunk. Természetesen a Paksi Atomerőmű üzemelő blokkjai
érvényes hatósági engedély alapján működnek és komoly nemzetközi felülvizsgálatok
sorozata hitelesíti az erőmű működését.
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Említette az államtitkár úr az előadásában, hogy a Paksi Atomerőben 2003-ig egy
nagy volumenű biztonságnövelés zajlott, aminek része volt a földrengésállóság jelentős
növelése. Ezzel természetesen ez a folyamat nem zárult le. Az érvényes magyar törvényi
előírások szerint, illetve az európai szokások szerint minden atomerőműben, sőt minden
nukleáris létesítményben tízévenként időszakos biztonsági felülvizsgálatot tart az üzemeltető,
amelyet a hatóság megvizsgál, és ezután hosszabbítjuk meg az erőmű engedélyét. Ezek a
Paksi Atomerő esetében az elmúlt egy-két évben zajlottak, és jelenleg mind a négy blokk a
nem rég elvégzett időszakos biztonsági felülvizsgálatok alapján az engedélyezett üzemidő
végéig érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Ezek az időszakos biztonsági felülvizsgálatok nemcsak arra terjednek ki, hogy a
hatályos biztonsági követelményeknek az erőmű megfelel-e, hanem arra is kiterjed, és ezt is a
magyar atom törvény írja elő, hogy a hatóság is és az üzemeltető is követi a világban a
biztonsági kutatásokat, és az ezek alapján megfogalmazott nemzetközi, korszerű
követelményeket pedig érvényesíti egyrészt a szabályozásban, másrészt pedig az erőmű
biztonságának a növelésében. Úgyhogy jelenleg is folyamatban vannak Pakson
biztonságnövelő intézkedések, amelyeknek, természetesen az üzemidő-hosszabbításhoz
kapcsolódva is a teljesülését vizsgáljuk.

Tóbiás képviselő úr kérdésére a válaszom az, hogy nagyon sok független felülvizsgálat
volt. Ezeket elsősorban két nemzetközi szervezet végezte. Az egyik a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség, amelynek van több ilyen szolgáltatása, és mindig a kormány
felkérésére végzi el ezeket. Pakson több esetben volt speciálisan az üzemeltetés biztonságára
irányuló általános vizsgálat, és nagyon sok, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség-
célvizsgálatot rendeztek az atomerőművekben. Most ezeknek fejből nem tudom a rövidítéseit
felsorolni, de számos esetben, többek között például a földrengésbiztonság növelése, ami
2003-ban lezárult, azt egy hároméves nemzetközi felülvizsgálat követte, és 2006-ban jött meg
erről a részletes nemzetközi szakértői vizsgálat eredménye, ami ezt pozitívnak és
eredményesnek minősítette.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek van a hatóság működését vizsgáló
szolgáltatása is. Ezt önként Magyarország igénybe vette, tehát az Országos Atomenergia
Hivatal nukleáris biztonsági hatósági tevékenységét hét vagy nyolc évvel ezelőtt vizsgálta
meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, nagyon sok ajánlást tett, nagyon sok javaslatot,
ezeket a hatósági munkában érvényesítettük, három év elteltével egy utóvizsgálat keretében -
amit egyébként Pakson is, utóvizsgálatot elvégeznek - állapították meg, hogy az ajánlásaiknak
a magyar hatóság megfelelt.

Létezik egy olyan világszervezet, ami az atomerőműveket üzemeltető összes villamos
művet tömörítő, ez a világszervezet a WANO, az atomerőművet üzemeltetők világszervezete,
ez több ízben végzett Pakson felülvizsgálatot. Ezeket nem a kormány, hanem az üzemeltető

kéri a világszervezettől azért, hogy a nemzetközi tapasztalatok hasznosításával a biztonságot
tovább tudja növelni.

Nemrég, 2009-ben fogadta el az Európai Unió Tanácsa a nukleáris biztonsági
irányelvet. Ezt az irányelvet természetesen a magyar jogszabályokban is érvényesítjük.
Könnyű feladatunk volt, mert a nukleáris biztonsági irányelv majdnem összes
követelményének a magyar jogszabályok megfeleltek, tehát a hazai átültetés nem okozott
nehézséget, tegnap a magyar parlament megszavazta az energetikai törvényt, amelyben az
utolsó olyan definíciós változtatást is elfogadta, aminek alapján bejelenthetem, hogy a Magyar
Köztársaság átültette ezt az irányelvet bőven a határidőn belül.

Ez az irányelv tartalmaz számos követelményt, egyet szeretnék megemlíteni: az
európai uniós országokat ebben az irányelvben kötelezte a tanács arra, hogy ezt a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség hatósági felülvizsgálatot nem önként, hanem európai uniós
kötelezettségként vegyük igénybe, és Magyarország 2013-ra már meg is kérte a Nemzetközi



- 21 -

Atomenergia Ügynökséget. Sorba kell állni, mert 27 európai uniós tagország van, 14
üzemeltet erőművet, a kapacitások végesek, de mindenesetre 2013-ra megkértük ezt a
hatósági felülvizsgálatot.

Háromévenként az Európai Bizottság és a Tanács számára jelentéseket kell tennünk, a
gyakorisággal kapcsolatos kérdésére elnök úrnak, fel szeretném ajánlani, hogy áll
rendelkezésére a hatóság, ugyanis itt igen komplex választ lehetne csak adni. Annyit
megjegyzek, hogy a Paksi Atomerőmű földrengésbiztonságát a 10 mínusz 4-en szám jellemzi,
azaz a tízezerévenként előforduló magyar szeizmicitási tudósok által meghatározott
legmagasabb földrengés esetén is az erőmű biztonságos. Köszönöm szépen.

Bödecs képviselő úr tett még fel kérdést. Kitekintés a jövőre, forgatókönyvek címmel.
Nagyon nehéz kitekintést hozni. Jelenleg itt igen komoly harc folyik az erőmű hűtött
állapotban tartásáért és a helyzet súlyosbodásának a megakadályozásáért. Amennyiben ez
sikeres, akkor a következő lépés egy végleges izoláció lesz. Ezeket a reaktorokat nem lehet
újraindítani, ezeket Japán elvesztette. Ezeket akkor be kell szépen csomagolni, és valamilyen
módon a hosszú távú izolációt a környezetben biztosítani kell. Valamint ebbe a keretbe
tartozik majd a romeltakarítás utáni hulladékeltakarítás is. Szeretném megemlíteni, a japán
nukleáris ipar az egyik legerősebb a világon, tehát komoly kapacitásaik vannak, felkészültek
hasonló jellegű feladatokra, de természetesen itt komoly nemzetközi segítségre is
számíthatnak.

Rosszabb forgatókönyvek is lehetségesek, de erről én most nem tudok nyilatkozni,
mindenesetre a rosszabb forgatókönyvek esetén sem várható, hogy Európát bármilyen
sugárzási következmény terhelje ennek kapcsán. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen Rónaky úrnak a válaszokat. Azt gondolom, hogy ezzel
nagyjából a végére is értünk, ha csak Tóth ezredes úrnak nincs kiegészítése. Egy rövid
kiegészítés, tessék.

TÓTH FERENC ezredes (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság): Köszönöm
szépen. Nagyon röviden szeretnék Pakssal, Mohival és Fukusimával kapcsolatban egy-egy
gondolatot felvetni, de mindenekelőtt azt engedje meg a bizottság, hogy azt megjegyezzem,
hogy az állami szervek alkalmazottai nincsenek abban a helyzetben, mint a civil szervezet itt
megszólalt képviselője, mert én azt gondolom, hogy nekünk részlehajlás és elfogultság nélkül
kell az atomenergiával kapcsolatban nyilatkozni. Mi nem lehetünk és nem vagyunk sem
atompártiak, sem atomellenesek. Mi az állam szolgálatában állunk, és azt tesszük, amit tőlünk
a kormány, illetve a parlamenti kontroll elvár.

Ezenkívül szeretném megemlíteni, hogy amikor stresszelik a létesítményt, ez eddig is
így volt. Tehát a létesítmény nem barátja az állami hatóságnak, nem mindig örülnek, amikor
megyünk, vagy amikor az Atomenergia Hivatal megy, mert megállapítunk különböző, eddig
csak apróbb hiányosságokat, de ezt mindig ki is küszöbölik.

Amire a jódtablettával kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet: pontosan ott tart
ez az ország, hogy igazából nem alakult még ki a katasztrófák elleni védekezésnek az azon
kultúrája, amikor a védekezés rendszere tudná csökkenteni a kockázatoktól való félelmet.
Ezáltal az emberek életminőségét javítani. És nem utolsó sorban itt helye van annak, hogy
jótékony hatást gyakorolni a gazdaságra. Ezt nekünk az embereknek el kell mondani, és nincs
szükség ma Magyarországon arra, hogy jódtablettát szedjenek azon objektív oknál fogva,
hogy ez a felhő nem jött ide. De ha ide jött volna is, egyenesen talán most érkezne be, de
olyan felhígult állapotú lenne, hogy nem kellene, nem okozna egészségügyi kockázatot.

Az egészen biztos, ahogy mondtam, hogy elfogultság és részrehajlás nélkül kell állást
foglalnunk. Mi lennénk az elsők, akiknek kötelességünk, felelős kötelességünk kijelenteni,
hogy meg kell kezdeni az óvintézkedéseket, de most felelősen kijelentjük, hogy nem kell.
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Nyugodtan lehet a szabadtéren napozni, akinek dolga van, annak meg dolgozni
mezőgazdasági területeken és magyar gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani, mert nem jött ide a
felhő. Nem ment még Oroszországba sem és Alaszkába sem.

Amit még elmondani, az Espooi Egyezményről szó volt Mohival kapcsolatban. Én
magam is kint jártam Mohiban. A Szlovák Köztársaságnak nem lett volna kötelessége
elfogadni azokat a felvetéseket, amit felvetettünk, hogy adják át a radiológiai
monitoringhálózatuk összes mérési adatát, mert most is adnak a meteorológiai szolgálatnak
36-ot, de mi kértük az összest, és azt, hogy fogadjanak be – ez kivitelezés alatt van – három
magyar állomást. De én azt gondolom, hogyha Fukusimában jártunk volna az Atomenergia
Hivatal munkatársaival, mi nem fogadtuk volna el Fukusimát, hogy úgy építsék meg, ahogy
most kinéz. Mert ha ránézünk a térképre, látjuk, hogy a Csendes-óceán partján van, és ha
nekünk, közép-európai embereknek eszünkbe jut, hogy ott a pacifikus-techtonikus lemez
mozog, mert ezt tudjuk, ha tudjuk, hogy ott földrengések vannak, mert vannak, cunami is
lehet, akkor ezt nekik is tudni kellett volna. Tehát azt gondolom, hogyha bevontak volna
minket az Espooi Egyezmény alapján akkor, akkor tettünk volna egy kitételt, hogy nem
fogadjuk el. De ezt zárójelben jegyzem meg, az Espooi Egyezmény azt mondja, hogy csak
azokat az országokat vonják be, akire hatással van. Japán Magyarországra ebben az esetben
nincs hatással.

Amit még szeretnék kiemelni. Elhangzott, hogy Csernobil is mérföldkő volt, és a
független állásfoglalások kialakulása. Csernobil óta kialakult kettő kulturális elem a világ
atomenergiájával kapcsolatban. Missziókat folytat az ügynökség, és előttük nincs titok, ők
tudnak mindent. A másik pedig: minden államot rávettek, illetve rákényszerítettek, hogy
gyakoroljanak. Ez így van Magyarországon is. Magyarországon évente két nagyobb gyakorlat
van, és ezt is felelősen állítom, hogy mind az üzemeltető, mind a magyar hatóság erre
felkészült.

A jódtablettával kapcsolatban még egyszer hadd hívjam fel a figyelmet: nincs szükség
jódtablettára. Ha lesz, a kormányzat időben felhívja a lakosság figyelmét, és elegendőt tudunk
biztosítani, de nincs rá szükség. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat valamennyi meghívott vendégünknek, Tóth
Ferenc ezredes úrnak, Rónaky József főigazgató úrnak és Bencsik János államtitkár úrnak,
valamint Rohonyi Péternek, a Greenpeace magyarországi képviselőjének.

Én azt gondolom, hogy ez a kérdés joggal foglalkoztatja mind a bizottság tagjait, mind
a magyar közvéleményt, és biztos vagyok benne, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy
foglalkozunk akár a japán atomerő-baleset következményeivel, akár a hazai nukleáris
biztonság és a Paksi Atomerőmű kérdéseivel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy látjuk, hogy
egy ilyen atomerőművi esemény kockázatait az egész társadalom viseli. Tehát nem pusztán a
nukleáris technológiához értő mérnökök vagy az ezt ellenőrző hatóságok, hanem a teljes
társadalom kell hogy Japánban viselje ennek a kockázatait. Ugyanígy van ez Magyarországon
is, tehát elkerülhetetlen, hogy az ezzel kapcsolatos döntések a lehető legszélesebb konzultáció
és a nyilvánosság bevonásával történjenek.

Nyilván erről is lehetne hosszan vitázni, hogy ez milyen mértékben valósul meg
Magyarországon, de azt gondolom, hogy van lehetőség javítani a Paksi Atomerőművel
kapcsolatos eljárások, döntések nyilvánosságán. Nem – hogy mondjam? – ad bizakodásra
okot, hogy éppen három hete a Tolna Megyei Bíróság a közérdekből nem nyilvános adatként
fogadott el a Paksi Atomerővel kapcsolatosan dokumentumokat, illetve maga a bizottság is
három héttel ezelőtt egy elég hosszú dokumentumlistát kért ki az Atomenergia Hivataltól,
amit a mai napig nem kaptunk meg, de biztosak vagyunk benne, hogy ezt rövid időn belül
meg fogjuk kapni, a Lévai-projekttel kapcsolatos dokumentációt… (Dr. Rónaky József:
Elnézést kérek, szeretném, ha valaki mutatna egy olyan dokumentumot, amivel ezt a hivatalt
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bármire felkérte a bizottság.) Ezt most meg tudom mutatni lent, a bizottsági irodán. De biztos
vagyok benne, hogy meg fogunk tudni egyezni. (Moraj.) Megbeszéljük ezt Rónaky úrral a
bizottsági ülés után. Tehát mindenképpen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a
nyilvánosság minél szélesebb körű megteremtése egy feladat, és ezen közösen kell hogy
dolgozzunk.

Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a bizottság tagjainak, hogy
megjelentek. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a következő bizottsági ülésre
előreláthatólag két hét múlva kerül sor, tehát a  jövő héten bizottsági ülést nem tartunk. (Dr.
Oláh Lajos: Bocsánat, egy mondatot: az MVM-hez ment el az elnök úr levele, ez egy botlás
volt.)

Bocsánat, a jegyzőkönyv számára mondom, előkerestem… elnézést kérek. (Dr.
Rónaky József: Pontosabban fogalmazzanak, ne ez maradjon a jegyzőkönyvben.) Bocsánat,
most előkerestem a levelet, elnézést, valóban ez a Magyar Villamos Művek Zrt.-nek érkezett,
Baji Csaba vezérigazgató úrnak küldtük ezt a levelet.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra  13 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


