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Az Országgyűlés 
................./2005. (..............) OGY 

határozata 
 
 

a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő 
tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és 

a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról 
 

 
Az Országgyűlés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) 
bekezdése alapján előzetes, elvi hozzájárulást ad a Bátaapáti közigazgatási területén, 
Bátaapáti (Üveghuta) térségében földtanilag már alkalmasnak minősített területen 
– kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolására alkalmas – radioaktív 
hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez. 

 
Az Országgyűlés tudomásul veszi a paksi atomerőmű üzemidejének 
meghosszabbításáról – mint az ország hosszú távú biztonságos villamosenergia-
ellátásához szükséges megoldásról – szóló tájékoztatást. 
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Indokolás 
 

I. 
 

Összefoglalás 
 

Magyarország gazdasági fejlődésének fontos feltétele a biztonságos, 
környezetkímélő és gazdaságos energiaellátás. Ezen belül kitüntetett szerepe van a 
villamosenergia-ellátásnak. Ma a magyar villamosenergia-termelés szerkezete 
kiegyensúlyozott, az ellátás zavartalan, a villamos energia ára nem korlátozza a 
gazdasági fejlődést, s a rendszer lehetővé teszi a kyotoi kötelezettségek teljesítését. 
Ebben a szerkezetben meghatározóan pozitív szerepe van – mindhárom 
alapkövetelményt tekintve – a paksi atomerőműnek. A paksi atomerőmű ma 
hazánkban a legolcsóbban termelő, a hazai villamosenergia-termelés csaknem 40%-át 
adó, a közüzemi ellátást meghatározó kapacitás. Az atomerőmű versenyképes, s ez 
hosszú távon is fenntartható. 

 
A paksi atomerőmű ma mintegy 40% emissziómegtakarítást tesz lehetővé a 

villamosenergia-termelés területén. A kyotoi és a Kyoto utáni környezetvédelmi 
követelmények teljesítése, a primer energiahordozók importforrásainak diverzitása és 
az ellátás biztonsága, illetve az olcsó villamosenergia-ellátás tekintetében igen 
kedvezőtlen változást hozna, ha 2012-2017 között a paksi atomerőmű blokkjait 
leállítanák a tervezett üzemidő lejártával. Az atomerőmű leállításával az egyoldalú 
energiaimport-függőség az atomerőmű kiesett termelésének arányában növekedne. A 
paksi atomerőművel elért emissziómegtakarítás az elkövetkező évtizedekben más 
technológia bevezetésével nem biztosítható, még a megújuló források 
felhasználásának maximális támogatása mellett sem. Az atomerőmű leállításával és 
kiváltásával legalább 20%-kal nőne hazánkban a villamosenergia-termelés átlagára. A 
paksi atomerőművet kiváltó kapacitás létesítésére belső forrásokkal nem rendelkezünk, 
s nem létezik ilyen befektetői szándék sem. Hasonlóan a legtöbb fejlett országhoz, az a 
célunk, hogy a paksi atomerőművet további húsz évig biztonságosan üzemben tartsuk. 
Ez az energiastratégiának, a villamosenergia-ipar fejlesztési stratégiájának alapvető 
eleme.  

 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: atomtörvény) 

előírja az atomenergia alkalmazásának biztonsági és engedélyezési feltételeit. Az ezzel 
összhangban végzett részletes vizsgálatok azt igazolják, hogy a paksi atomerőmű 
üzemidejét biztonságosan meg lehet hosszabbítani további húsz évvel. A 2003. áprilisi 
üzemzavar nem befolyásolta az érintett 2. blokk biztonságát és nem csökkentette az 
üzemidő-hosszabbítás lehetőségét. Az üzemzavar tanulságaként a biztonsági kultúra és 
a szervezet működésének javítása folyik, amelyet a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség a közelmúltban elismeréssel nyugtázott. (lásd II. fejezet)  
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Az üzemidő-hosszabbítás nem igényel sem állami pénzeszközöket, sem 
garanciákat. Az elemzések szerint az üzemidő-hosszabbítás egyértelműen racionális 
gazdasági döntés. Az üzemidő végéig megképződik a jegyzett tőke (126,6 Mrd Ft), 
továbbá a tulajdonosnak kifizetésre kerül 554,5 Mrd Ft osztalék folyó áron, ami a tőke 
~4,4-szerese.  

 
A zavartalan és környezetkímélő energiaellátás, és az atomenergia alkalmazásának 

biztonsági követelményei iránti felelősség megkívánja, hogy a paksi atomerőmű 
üzemidejének meghosszabbítása – a hatósági engedélyezési eljárás feltételeinek 
maradéktalan kielégítése mellett – stratégiai súlyának megfelelően, társadalmi, 
politikai támogatással, a törvényi előírások betartása mellett történjen, amihez szükség 
van az Országgyűlés támogató állásfoglalására.  

 
Az atomtörvény az alapelvek között fogalmazza meg, hogy az atomenergia 

alkalmazása során biztosítani kell a keletkező radioaktív hulladékok és kiégett 
fűtőelemek biztonságos elhelyezését oly módon, hogy az ne veszélyeztesse az emberi 
egészséget és környezetet, és ne háruljon az elfogadhatónál nagyobb teher a jövő 
generációra (4. § (7) bekezdés). Ezt az elvet tartalmazza a radioaktív hulladékok és a 
kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról szóló, a 2001. évi LXXVI. törvénnyel 
kihirdetett nemzetközi egyezmény is, melynek részeseként Magyarország is vállalta, 
hogy az egyezmény szerinti követelményeket teljesíti és erről rendszeresen számot ad 
a nemzetközi felülvizsgálati konferenciákon. 

 
1993-ban kormányzati kezdeményezésre tárcaközi kutatási program indult az 

atomerőművi radioaktív hulladékok kezelésének és végleges elhelyezésének 
megoldására. A program keretében elért eredményeket illetékes szakmai fórumok, 
hatóságok megvitatták, ezekről a sajtó, a média széles körű tájékoztatást adott. 
Nemzetközi felülvizsgálat is alátámasztotta, hogy az eddigi kutatások megfeleltek a 
telephely-kiválasztási folyamat nemzetközi gyakorlatának, és a Bátaapáti (Üveghuta) 
telephely a Magyar Geológiai Szolgálat 2003 decemberében jogerőre emelkedett 
határozata alapján minden feltételt figyelembe véve potenciálisan alkalmas arra, hogy 
ott biztonságos tároló létesüljön. (lásd III. fejezet) 

  
2005. július 10-én Bátaapáti lakossága a helyi népszavazáson 75%-os részvétellel és 

91%-os igen szavazattal elfogadta, hogy területén épüljön meg a tároló. 
 
Az atomtörvény 7. §-ának (2) bekezdése szerint a radioaktív hulladéktároló 

létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi 
hozzájárulása szükséges. A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezésére indított kutatási program most olyan készültséget ért el, hogy az 
Országgyűlés hozzájárulásának megkérése aktuálissá vált.  

 
Az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása elsősorban annak mérlegelésére terjed 

ki, hogy a radioaktív hulladékok végleges elhelyezését szolgáló javasolt létesítmény 
megépítése a társadalom érdekét szolgálja-e. A mérlegelés során tekintettel kell lenni 
arra is, hogy az atomerőmű meglevő, működő létesítmény, így radioaktív 
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hulladékainak elhelyezését mindenképpen meg kell oldani, mégpedig annak a 
generációnak, amely az előnyeit (az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása nélküli, 
még a hulladékelhelyezés és leszerelés várható költségeit figyelembe véve is olcsó 
villamosenergia-termelést) élvezi. 

 
A tároló létesítésének további feltétele a jogszabályok szerinti hatósági engedélyek 

megléte, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvénynek megfelelő közmeghallgatás megtartása. 

 
A felelős gondolkodás megkívánja, a nemzetközi egyezményben, valamint az 

Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalásokon vállalt kötelezettségünk szükségessé 
teszi, hogy az atomerőmű működése során keletkező kis és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékok végleges, biztonságos elhelyezésére megoldás szülessen. Ehhez 
szükséges az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulásának megkérése.  

 
II. 

 
A paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása 

 
A paksi atomerőmű blokkjait 1982-1987 között helyezték üzembe. A 4 blokk 

jelenlegi összteljesítménye 1866 MW. A villamosenergia-termelésben az atomerőmű 
mintegy 40%-kal részesedik, az atomerőmű folyamatosan üzemelő alaperőmű. A 
Paksi Atomerőmű Rt. jelenleg legolcsóbban állítja elő a villamos energiát, 
meghatározó szerepe van a közüzemi villamosenergia-ellátásban. Jelentőségét tovább 
növeli, hogy teljesítményét kisebb átalakításokkal a következő években mintegy 150 
MW-tal megnövelik. 

 
A blokkok tervezett üzemideje 2012-2017 között jár le, az üzemidőt a műszaki 

szakértők szerint legalább 20 évvel meg lehet hosszabbítani. Az előzetes számítások 
azt mutatják, hogy az üzemidő meghosszabbítása rendkívül gazdaságos.  

 
Az erőmű biztonsági szintje az 1996-2002 közötti időszakban végrehajtott 

biztonságnövelő intézkedéseknek köszönhetően kedvező, a nyugat-európai nukleáris 
biztonsági hatóságok szervezete is kedvezően értékelte a hazai erőmű biztonságának 
színvonalát. A 2003. április 10-én bekövetkezett súlyos üzemzavar a fűtőelemeknek az 
erőmű üzemeltetésétől független tisztítása során következett be, az atomerőmű 
tényleges üzemének biztonsági színvonalát nem érintette. 

 
A paksi atomerőmű CO2 kibocsátás nélkül állítja elő a villamos energiát. Az 

atomerőmű nélkül nemzetgazdasági szinten a hazai CO2 kibocsátás mintegy 15%-kal 
nagyobb lenne. Az erőmű hozzájárul a Föld felmelegedését okozó üvegházhatás 
mérsékléséhez, és jelentős szerepe van a kibocsátásokra vonatkozó nemzetközi 
kötelezettségvállalásaink teljesítésében. Ez a szerep tovább fog növekedni a 
környezetvédelmi moratórium lejártával, amikor a jelenleg még üzemelő kedvezőtlen 
környezeti hatású, gazdaságtalan és elavult szénerőművek leállnak. A leállások 
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következtében tartalékkapacitásaink csökkennek, így a gazdaságos és környezetkímélő 
paksi atomerőmű szerepe tovább fokozódik. 

 
A paksi atomerőmű energetikai szerepét összegezve megállapítható, hogy az 

üzemidő meghosszabbításának jelenleg nincs reális alternatívája, az atomerőmű 
esetleges kiesése veszélyeztetné a hazai villamosenergia-ellátást. Az erőmű 
üzemidejének meghosszabbítása energiapolitikai és gazdaságossági szempontok 
szerint egyaránt kedvező. 

 
A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés a berendezésekben rejlő valós üzemidő-

tartalékok kihasználásával történik, engedélyezéséhez a törvényi keretek – az 
atomtörvény, a környezetvédelmi törvény, a villamos energiáról szóló törvény, illetve 
a hozzájuk kapcsolódó rendeletek által – adottak. A jelenlegi szabályozás szerint az 
atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását lehetővé tevő programot az eredetileg 
tervezett üzemidő lejárta előtt 4 évvel ki kell dolgozni és a hatóságnak be kell nyújtani, 
így – figyelembe véve azt, hogy az 1. blokk tervezett üzemideje 2012-ig lejár – 2008 a 
program benyújtásának határideje. Ennek elmulasztása azt eredményezné, hogy – bár a 
tervezett üzemidején túli üzemeltetésnek műszaki, biztonsági akadálya nincs, s üzleti 
szempontból igen kedvező – mégis le kellene állítani a paksi atomerőmű blokkjait 
2012 és 2017 között. Magyarország ezzel elveszítené a villamosenergia-termelés 
területén azt a sokoldalú előnyt, amit az atomerőmű biztosít. 

 
A projekt megvalósítása az előzőekben említett engedélyezési eljárásokon túl nem 

igényel semmilyen más jellegű döntést vagy hozzájárulást. Ugyanakkor a zavartalan és 
környezetkímélő energiaellátás, és az atomenergia alkalmazásának biztonsági 
követelményei iránti felelősség megkívánja, hogy a paksi atomerőmű üzemidejének 
hosszabbítása, stratégiai súlyának megfelelően, társadalmi, politikai konszenzus és a 
törvényi előírások betartása mellett történjék, amit kifejez az Országgyűlés támogató 
állásfoglalása.  
 
Az atomenergia értékelése a világ energiaellátásában 
 

Jelenleg a világon 31 országban 441 erőművi reaktor működik, amelyek a világon 
termelt villamos energia 16%-át adják. Ma 28 atomerőmű építése folyik nyolc 
országban. 

 
A közelmúltban a nukleáris energetika értékelése és perspektívái pozitív irányban 

változnak. Ennek három fő oka van: stratégiai, környezetvédelmi és piaci. Egyre 
inkább teret nyer az a felismerés, hogy az atomenergia alkalmazása nélkül a fejlett 
világ nem tudja biztosítani magának azt a stratégiai függetlenséget és ellátás-
stabilitást, ami biztonsági és gazdasági okokból nélkülözhetetlen, és kompenzálja a 
kőolaj- és földgázimporttól való függőséget. 

 
Felismerték azt is, hogy a világ energiafogyasztása, következésképp az ebből 

fakadó környezetterhelés annak ellenére növekedni fog, hogy a felhasználás 
hatékonyságát és a megújuló energiaforrások kihasználását a fejlett világ kiemelten 
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preferálja. Ez a felismerés az atomenergetikát a fenntartható fejlődés koncepciójával 
összhangban lévőnek minősíti át. 

 
A liberalizált piacokon a meglévő atomerőművek megtartották pozíciójukat. A piaci 

változások megkövetelik az eszközök minél hatékonyabb működtetését. A 
hatékonyság növelése történhet a meglévő kapacitás jobb kihasználásával vagy a 
teljesítmény növelésével. A meglévő eszközök hatékony kihasználásának lehetséges 
módja az atomerőmű esetében az üzemidő-hosszabbítás. A már jó ideje működő 
atomerőműveket alig, vagy egyáltalán nem terhelik a beruházási költségek, a teljes 
üzemi költség alacsony, s az üzemanyag nem domináns költségtényező. Ez utóbbinak 
köszönhető az atomerőművek termelői költségének hosszú távú stabilitása, 
kiszámíthatósága: a nukleáris üzemanyag árának igen valószínűtlen 
megkétszereződése is csak legfeljebb ~20% növekményt eredményezne a termelt 
energia önköltségében. 

 
A kedvező tendenciákkal együtt nem csökkent, sőt inkább hangsúlyosabbá vált a 

biztonságnak és a radioaktív hulladék elhelyezésének, mint a nukleáris energetikával 
szemben megnyilvánuló két alapvető követelménynek a fontossága. 

 
Döntő fordulat a nukleáris energetika helyének, szerepének és perspektívájának 

megítélése terén az USA új energiapolitikájának meghirdetésével állt elő. Az USA 
energiapolitikája teljes mértékben rehabilitálta a nukleáris energetikát, elismeri annak 
környezetvédelmi, ellátásbiztonsági szerepét és vitathatatlan versenyképességét. 

  
Más országokban (például Japán, Kína, Dél-Korea) a nukleáris energetika az elmúlt 

két évtizedben is megőrizte szerepét, de ezek energiapolitikájának kihatása az EU-t és 
hazánkat is befolyásoló világtendenciákra jóval kisebb, mint az USA-é. 

 
A nukleáris energetika helyzete és perspektívái az Európai Unióban 

A nukleáris energetika részesedése az EU25 villamosenergia-termelésében 32%. Az 
EU-ban Franciaország rendelkezik a legnagyobb atomerőművi kapacitással: 58 blokk, 
63 ezer MW teljesítménnyel. A tervezett üzemidő lejárta után itt is üzemben kívánják 
tartani a blokkokat általában 60 évig. Köztudott, hogy Nyugat-Európában a francia 
atomerőművek nemcsak a saját igényt elégítik ki, hanem döntő szerepük van más 
országok, például Olaszország ellátásában is. Franciaországban komoly előkészületek 
folynak új blokk létesítésére is. 

 
Svájcban, Nagy-Britanniában politikai okokból nem korlátozzák az atomerőművek 

működését. Spanyolországban a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés mellett a 
teljesítménynövelés is a stratégia eleme. 1990 óta 578 MW-tal (6,1%-kal) nőtt a 
beépített nukleáris termelő kapacitás. 

 
Finnországban – a meglévő atomerőművek teljesítményének és üzemidejének 

növelése mellett – új atomerőmű építését tervezik. 2002. május 24-én a finn parlament 
elvi engedélyt adott az 5. finn atomerőművi blokk létesítéséhez, s ma már a beruházás 
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előkészítése folyik. A kiégett üzemanyag végleges elhelyezését biztosító tároló 
létesítéséről is politikai döntést hozott a finn parlament.  

 
A kelet-, közép-európai régióban, Szlovákiában, az EU elvárásának eleget téve, 

leállítják a két régebbi Bochunice-i blokkot, de üzembe helyezték a Mochovce-i erőmű 
1. és 2. blokkját, és megfontolás tárgya a 3. és 4. blokk megépítése is. Csehországban a 
Dukovany-i erőműben legalább 10 éves üzemidő-hosszabbítást terveznek. Üzemel a 
Temelin-i erőmű első blokkja, s üzembe helyezték a második blokkot is. Romániában 
1996 óta üzemel a Cernavoda-i erőmű első blokkja, s folyik a második blokk építése. 
Szlovéniában a Krsko-i erőmű teljesítményét 6,3%-kal megnövelték, és szándékuk az 
üzemidő meghosszabbítása. Oroszországban üzembe helyezték a Kalinin-i 3. blokkot, 
engedélyezték a paksihoz hasonló Novovoronezh-i és a Kola-i atomerőművek 
üzemidő-hosszabbítását, s a további orosz atomerőművekben is az üzemidő-
hosszabbítást tervezik. Ukrajnában 2004-ben üzembe helyezték a Rivne-i 4. blokkot és 
a Khmelnitsky-i 2. blokkot, a működő atomerőművek esetében pedig az üzemidő 
meghosszabbítását készítik elő. Mindez azt jelenti, hogy Közép-Európában legalább 
hat, a paksihoz hasonló blokk üzemeltetésével kell számolni 2030-ig. 

 
Az Európai Unió energiapolitikáját összefoglaló „Zöld Könyv” megállapítja, hogy 

az egész világ számára fontos Kyoto-i Egyezmény betartása az atomenergia 
felhasználása nélkül nem lehetséges. A Nemzetközi Energia Ügynökség 
energiapolitikai dokumentuma – IEA Energy Policies of IEA Countries 2003 – szintén 
állást foglal az atomenergia mellett: „A nem fosszilis energiahordozóknak, különösen 
a nukleáris és a víz energiának alapvető mértékben hozzá kell járulnia az IEA 
országok energiaellátása diverzifikációjához”. 

 
A paksi atomerőmű megítélése 
 

A paksi atomerőműben megtermelt villamos energia ára kevesebb, mint a fele a 
más hazai erőművek értékesítési átlagárának, ez az ország piacvezető erőműve. A 
2280/2001. (X. 5.) Korm. határozat a Paksi Atomerőmű Rt.-t és az általa termelt 
villamos energiát a közüzemi villamosenergia-ellátás körében tartja a fogyasztók 
biztonságos és megfelelő költségű ellátásának hosszú távú fenntartása érdekében.  

 
A paksi atomerőmű egy orosz, s potenciálisan egy brit üzemanyag-szállítóval 

rendelkezik. Oroszország kormányszintű megállapodásban vállalta a friss üzemanyag 
szállítását az erőmű teljes élettartamára. Az orosz üzemanyag minősége kifogástalan, 
az üzemeltetési tapasztalatok jók. Az atomerőműben előállított villamos energia ára az 
alacsony üzemanyagköltség-összetevő miatt alig érzékeny a dúsított urán árának 
alakulására.  

 
A villamos energia ára tartalmazza a radioaktív hulladék elhelyezésének és az 

atomerőmű lebontásának forrásául szolgáló Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 
történő befizetés fedezetét. 
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A 2002 végén lezárult biztonságnövelő program eredményeként a paksi atomerőmű 
biztonsági szintje elérte a fejlett ipari országokban üzemeltetett hasonló korú 
atomerőművek biztonsági szintjét, ennek megfelelően a paksi atomerőmű nem jelentett 
akadályt a csatlakozási folyamatban. A 2003. április 10-én bekövetkezett súlyos 
üzemzavar a fűtőelemek tisztítása során következett be, az atomerőmű tényleges 
üzemének biztonsági színvonalát nem érintette.  

 
A paksi atomerőmű környezetvédelmi értékelése 
 

A paksi atomerőmű 20 éves üzemeltetése környezetvédelmi szempontból 
problémamentesnek és kielégítőnek ítélhető meg. Az üzemeltetés kezdete óta folyik a 
szignifikáns hatótényezők és a hatások rendszeres monitorozása. Köztudott, hogy az 
atomerőművi villamosenergia-termelés technológiája mentes azoktól a hagyományos 
kibocsátásoktól, mint a por, a pernye, a kéndioxid, a nitrogénoxidok és a CO2. Az 
atomerőmű jelenlegi működése évi átlagos 14 000 GWh termeléssel és a hazai 
korszerűbb erőművek átlagos (súlyozott) fajlagos CO2 kibocsátásával (~0,4 kg/kWh) 
számolva évente kb. 5,6 millió tonna CO2 emissziót takarít meg. Ha a jelenlegi 
erőművi struktúrával kívánnánk kiváltani a paksi atomerőművet, akkor közel 40%-kal 
nőne a kéndioxid, szénmonoxid, NOx, a szilárd légszennyezők és a CO2 kibocsátása a 
villamosenergia-iparban. 

 
Az atomerőmű frissvízhűtése folytán a legfontosabb normálüzemi hatást a hűtővíz 

elvétel és visszaadás folytán a Duna hőterhelése jelenti. Korábbi vizsgálatok 
kimutatták, hogy a dunai frissvízhűtés nem csak a meglévő blokkok üzemét, de akár az 
atomerőmű bővítését is lehetővé tenné. Ugyanez mondható el az üzemi és hatósági 
sugárvédelmi ellenőrzés alatt lévő sugárvédelmi helyzetről is. Még 2003-ban, az 
üzemzavar évében is csak 0,14 µSv volt a lakosság dózisterhelése, ami kisebb, mint az 
atomerőműre vonatkozó hatósági dózismegszorítás 1%-a, és kisebb, mint a lakossági 
dóziskorlát egy ezreléke.  

 
A Paksi Atomerőmű Rt. komplex környezetvédelmi programot hajt végre az erőmű 

közvetett és közvetlen környezeti hatásainak vizsgálata, kontrollja és a hatósági 
előírások szervezett betartása, a környezetvédelmi teljesítmény fejlesztése érdekében. 
A Paksi Atomerőmű Rt. környezetvédelmi tevékenysége magában foglalja a 
környezeti elemek hagyományos szennyezőkre kiterjedő monitorozását is (pl. a felszín 
alatti vizek ellenőrzése talajvízfigyelő kutakkal). 

 
Az atomerőmű társadalmi elfogadtatása szempontjából igen nagy jelentősége van 

annak, hogy az üzemi és hatósági környezetellenőrzés mellett egy, az atomerőmű 
környezetében lévő települések önkormányzatai által működtetett társadalmi ellenőrző 
rendszer is létezik. 

 
2005 januárjában Ausztria kifejezte szándékát, hogy részt kíván venni a paksi 

atomerőmű üzemidő-hosszabbításával összefüggő környezetvédelmi hatásvizsgálati 
eljárásban az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i 
Egyezmény és a 85/337/EGK irányelv alapján. Bár a magyar álláspont szerint az 
üzemidő-hosszabbítás nem jár jelentős, az országhatáron átterjedő hatással, így 
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Ausztria nem tekinthető hatásviselő félnek, a maximális nyitottság jegyében és az 
Európai Unió előírásainak megfelelően az osztrák fél 2005 áprilisában megkapta az 
üzemidő-hosszabbításra készült előzetes környezeti tanulmány releváns fejezeteit, 
majd kérésükre június 2-án a teljes környezeti tanulmányt is átadtuk. Az első szóbeli 
tájékoztatásra az osztrák-magyar nukleáris gyorsértesítési vegyes bizottság 2005. 
június 20-21-i ülésén sor került, ez a fórum alkalmas a további egyeztetésekre is.  
 
Az ország hosszú távú villamosenergia-ellátása és a paksi atomerőmű szerepe 
 

Az Európai Unió energiapolitikai koncepciója szerint bármely energiaforrásnak 
három követelményt kell teljesítenie: legyen gazdaságos, biztosítsa az ellátás 
zavartalanságát és védje a környezetet. A hazai energiastratégia kidolgozásához e 
három szempont figyelembevételével az elmúlt években alapvető vizsgálatok, 
tanulmányok készültek. 

 
A vizsgálatok az energiaigények, benne a villamosenergia-igények várható 

növekedését, a kapacitások rendelkezésre állását, a leállítások ütemezését és az új 
kapacitások létesítésének szükségességét, ütemét és tüzelőanyag-szerkezetét vizsgálták 
ellátásbiztonsági, gazdasági, környezetvédelmi aspektusból egyaránt. Külön figyelmet 
kaptak az emissziómegtakarítást eredményező hosszú távú alternatívák és a megújuló 
energiaforrások felhasználása.  

 
A fenti összefüggésben megvizsgálva a paksi atomerőmű jelenlegi, és az üzemidő-

hosszabbítás lehetőségét is figyelembe vevő hosszú távú szerepét, az alábbi 
megállapítások tehetők:  

 
a. A villamos teljesítőképesség szempontjából a magyar villamosenergia-szektor 

meghatározó elemének számít az atomerőmű, a hazai 8310 MW beépített 
teljesítőképességen belül 22,5 %-os részt képviselt.  

b. Az atomerőmű összesen évente 14 000 GWh villamosenergia-termeléssel, illetve 
csaknem 2000 MW, csúcsidei időszakban is biztosan rendelkezésre álló 
kapacitással van jelen a villamosenergia-rendszerben, a hazai villamosenergia-
termelésnek mintegy 40%-át adja. 

c. Az atomerőmű egyértelműen enyhíti az ország importfüggőségét, tekintettel arra, 
hogy a nukleáris üzemanyag nem a világ krízisrégióiból szerezhető be, jól 
tartalékolható, ma is kétéves tartalék áll rendelkezésre, s az atomerőműben a 
villamos energia termelési költsége, más technológiákhoz képest nem érzékeny 
az üzemanyag árára (az urán árának megkétszereződése is csak kevesebb, mint 
20% költségnövekedést okozna). 

d. Az atomerőmű ma mintegy 40% emissziómegtakarítást tesz lehetővé a 
villamosenergia-termelés területén, ami a nemzetgazdaság egészét tekintve kb. 
15%-ot tesz ki.  

e. Az atomerőmű ma hazánkban a legolcsóbban termelő, a közüzemi ellátás 
meghatározó kapacitása. Az atomerőmű versenyképes, és ez a versenyképesség 
hosszú távon is fenntartható. 
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2012 után szinte kezelhetetlen gondokat okozó változás következne be, ha a paksi 
atomerőmű blokkjait a tervezési élettartam, illetve üzemidő lejártával leállítanák. Az 
elemzések szerint ez azt jelentené, hogy gyakorlatilag egy időben kellene kezelni a 
villamosenergia-igény növekedésének hatását az elöregedett erőművek leállítása 
okozta kapacitáscsökkenéssel. Mindezzel együtt, gyakorlatilag igen rövid, mintegy 5 
év alatt, 2012 és 2017 között kellene az atomerőmű kapacitásának pótlását megoldani.  

 
2020-ig az erőmű-leállításokat és a fogyasztói igények növekedését csak megfelelő 

kapacitású alaperőművek építésével lehet ellensúlyozni. Összességében a hazai 
erőműpark kapacitását a bezárások pótlása (kb. 4000-4500 MW) és a növekedő 
fogyasztási igények (kb. 1500 MW) kielégítéséhez 6000 MW-tal kell növelni. Ebben 
az esetben a hazai erőmű-teljesítmények összesített nagysága – a paksi atomerőmű 
üzemidejének meghosszabbítását feltételezve – kb. 8000 MW körül lesz és 2000 MW 
importkapacitással a kb. 8200 MW csúcsigény 22,4%-os ellátásbiztonsági tartalék 
mellett fedezhető, ami megfelelőnek mondható.  

 
Amennyiben a paksi atomerőmű üzemidejét nem hosszabbítanák meg, a hazai 

kapacitások összesített nagysága közel 2000 MW-tal alacsonyabb lenne. Ebben az 
esetben a hazai villamosenergia-igények ellátása nem lenne biztosítható, a kieső 
kapacitásokat importból már nem lehetne fedezni. Az atomerőművet bezárása esetén 
tehát legalább ugyanekkora kapacitású erőművel, vagy erőművekkel kellene pótolni. A 
jelenlegi kapacitásépítési tendenciákból és piaci automatizmusból az következik, hogy 
az iparág a képződő hiányt, illetve az igénynövekedést – függetlenül az energiaellátás 
importfüggőségének nemkívánatos növekedésétől – az atomerőműhöz viszonyítva 
drágább importtal, illetve földgázalapú erőművekkel kísérelné meg pótolni (aminek a 
jelenlegi helyzet szerint akadályát képezi a földgázrendszer közel 100%-os 
kiterheltsége).  

 
A megtermelt villamos energia mennyiségét tekintve hasonló következtetések 

vonhatóak le. A 2020-ban várhatóan 55 000-56 000 GWh éves villamosenergia-
igényből előre láthatólag kb. 10 000-11 000 GWh-ot kell majd importból fedezni, 
45 000 GWh hazai termelésből lesz előállítva. Ez kb. 20%-os importfüggőséget jelent. 
A paksi atomerőmű kiesése esetén – ha a pótlása nem történik meg – kb. 14 000 GWh-
tal többet, összesen évente 25 000 GWh villamos energiát kellene importálni, ami a 
teljes fogyasztásnak közel fele. Mivel az atomerőmű kapacitását belátható időn belül 
sem energiatakarékossági programmal, sem pedig megújuló forrásokat alkalmazó 
technológiákkal kiváltani nem lehet, ekkora mértékű importfüggőség kialakulása 
ellátásbiztonsági szempontból túlságosan nagy kockázatot jelentene. 

 
A paksi atomerőmű kiváltásához több mint 3000 környezetbarát, de gazdaságosnak 

alig mondható szélerőműre lenne szükség, ha csak a kapacitásegyenlőséget nézzük. A 
hazai szélerőművek kiterhelési óraszáma a szélcsendes időszakok miatt negyede az 
atomerőműnek, tehát az atomerőművet kiváltani ezekkel még akkor sem lehet, ha a 
szélerőművek számát pl. 12 000 darabra növelnénk. Így a paksi atomerőmű 
kapacitásával azonos tartalékkapacitást is létesíteni kellene, ami a szélcsendes 
időszakban termelné a szükséges kieső villamos energiát. Az atomerőmű pótlása 
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biomasszára alapozott erőművekkel sem lenne lehetséges, mivel a hazai faellátást már 
azok a megindult fejlesztések is veszélyeztetik, amelyeknek az összes kapacitása 
mintegy 100 MW. Ennek a kapacitásnak a több mint 18-szorosa a hazai viszonyok 
között biomassza üzemmel – még nagyon eredményes energiaültetvény-telepítési 
program mellett is – elképzelhetetlen. 

 
A paksi atomerőmű hozzávetőleg fele áron termeli a villamos energiát, mint a többi 

erőművek átlagára. Abban az esetben, ha az egyéb erőművek átlagárán kellene pótolni 
az atomerőmű termelését, a hazai villamosenergia-termelés árszínvonala 20-25%-kal 
is emelkedhetne. Abban az elméleti esetben, ha megújuló energiával megtermelt 
villamos energiával kellene a paksi termelést pótolni, a hazai termelés árszínvonala 
38%-kal nőne. 

 
Összegezve a fentieket, a paksi atomerőmű esetleges leállítása esetén a hazai 

villamosenergia-ellátás – a jelenlegi állapotok mellett – megoldhatatlanná válna.  
 

A Paksi Atomerőmű Rt. stratégiája 
 

A Paksi Atomerőmű Rt. 2000-ben a Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt.-vel 
közösen megvizsgálta az atomerőmű üzemidő-hosszabbításának lehetőségét és 
alternatíváit, az alternatívák műszaki megvalósíthatóságát, amelynek üzleti elemzését 
az Ernst & Young Kft. végezte el. Az üzleti elemzést a későbbiekben, 2003-ban és 
2004-ben a KPMG Consulting Kft. aktualizálta. A vizsgálatok eredménye szerint az 
atomerőmű üzemidejének 20 évvel való meghosszabbítása műszakilag lehetséges és 
gazdaságilag kifizetődő. 

 
Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézete által végzett megvalósíthatósági 

vizsgálatok igazolták, hogy a blokkok teljesítőképessége kisebb átalakításokkal és a 
reaktor hőteljesítményének a növelésével a jelenlegi értékről biztonságosan 500-
510 MW-ra növelhető, ami az atomerőmű teljesítményének mintegy 150 MW-tal való 
megnövelését eredményezi. 

 
A megvalósíthatósági tanulmányok alapján született meg a tulajdonosi döntés a 

tervezett üzemidőt 20 évvel meghaladó üzemeltetésről és a teljesítménynövelésről. 
Ezen stratégiai célok előkészítésére és megvalósítására a Paksi Atomerőmű Rt. 
projektet hozott létre.  

 
Az üzemidő-hosszabbítás és teljesítménynövelés műszaki-gazdasági értékelése 
 

Az erőmű állapotának felmérése közel 500 szerkezet, rendszer és berendezés 
élettartam-kilátásaira, az ellenőrzési, karbantartási, állagmegóvási gyakorlatra, az 
öregedéssel, romlási folyamatokkal kapcsolatban összegyűlt tapasztalatokra terjedt ki. 
Megállapítható volt, hogy: 
• Az atomerőmű állapota, valamint a biztonságot, a termelés megbízhatóságát, a ma 

is kiemelkedő rendelkezésre állást meghatározó berendezések állapota jó, ezt az 
üzemeltető állapotfenntartási és öregedéskezelési gyakorlata az elkövetkező 
időszakban is garantálja. Az üzemidő meghosszabbítása megvalósítható úgy, hogy 
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az előírásokban, jogszabályokban megkövetelt biztonsági tartalékok nem 
csökkennek. A berendezések, rendszerek kis hányadánál szükség lesz 
rekonstrukcióra, komolyabb beruházásra, mivel az öregedés okozta hatások 
javításának lehetősége korlátozott, vagy jelentős erkölcsi avulással kell számolni. 
Egyes berendezések, rendszerek esetén kapacitásbővítésre lehet szükség. 

• A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezhető, mivel várható, hogy a 
jóváhagyott élettartam-gazdálkodási program hatékonyságát és megfelelőségét, 
illetve a műszaki-biztonsági megalapozás helytálló voltát még a tervezett üzemidő 
alatt (tehát 2007-2012 között) igazolni lehet. 

Megállapították azt is, hogy a teljesítménynövelés a biztonsági korlátok betartása 
mellett, korszerűsített üzemanyag alkalmazásával megvalósítható. 

 
Az elemzések azt mutatják, hogy mind a teljesítménynövelés, mind a 20 éves 

üzemidő-hosszabbítás jól megtérülő beruházás. Az eredeti üzemidő alatt 154,9 Mrd Ft 
osztalék kifizetésére kerülne sor. Amennyiben a tulajdonos 2018-ban betétben 
helyezné el a jegyzett tőke összegét (126,6 Mrd Ft), úgy a GKI által előre jelzett betéti 
kamatokkal számolva 63,3 Mrd Ft kamat nyeresége képződne folyó áron 2037-ig, azaz 
a tulajdonosnak összesen 218,2 Mrd Ft hozama képződne. 

 
Az üzemidő-hosszabbítás előkészítésének költsége, a jól ütemezhető, állapotfüggő, 

s nem kampányszerű rekonstrukciós projektek, az állapotfenntartás, illetve élettartam-
gazdálkodás a meghosszabbított üzemidő végéig mintegy 170 Mrd Ft-ot igényelnek. 

A meghosszabbított üzemidő alatt a biztonság és a termelőképesség fenntartását 
szolgáló rekonstrukciós projektek nem igénylik külső forrás bevonását. Magától 
értetődően tulajdonosi tőke vagy állami garanciavállalást sem. A beruházások a 
képződő működési pénzáramokból, a visszahagyott osztalékból és hitelekből 
finanszírozhatóak. Az üzemidő végéig megképződik a jegyzett tőke (126,6 Mrd Ft), 
továbbá a tulajdonosnak kifizetésre kerül 554,5 Mrd Ft osztalék folyó áron, ami a tőke 
~4,4-szerese.  

 
Az üzemidő meghosszabbításának elfogadottsága 
 

A paksi atomerőműnek országosan is, a régióban pedig egyértelműen meghatározó 
társadalmi-gazdasági szerepe van. A paksi atomerőmű hazai társadalmi elfogadottsága 
jó. A nemzetközi szakmai közvélemény elismeri a Paksi Atomerőmű Rt. 
tevékenységét az üzemidő meghosszabbításának előkészítése terén. A Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség külön projekttel támogatja a paksi atomerőmű üzemidő-
hosszabbításával kapcsolatos műszaki feladatok megoldását. 
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A paksi atomerőmű tervezett üzemidő-hosszabbításának és teljesítmény- 
növelésének az engedélyeztetési folyamata 
 

Nukleáris biztonsági engedélyezés 
 

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági tevékenyégről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet mellékletét 
képező Nukleáris Biztonsági Szabályzatok szerint a tervezett üzemidőn túli 
üzemeltetés engedélyezése az üzemidő-hosszabbítás programjának kidolgozásával és 
hatósági értékelésével kezdődik, amit majd az üzemeltetési engedély kiadása követ. Az 
üzemeltetési engedély meghosszabbításának engedélyezéséhez az üzemidő-
hosszabbítás programját 4 évvel az üzemeltetési engedély lejárta előtt, azaz (az 1. 
blokkot tekintve) 2008. végén, az engedélyező hatósághoz értékelésre be kell nyújtani. 
A határidő a nukleáris biztonsági szabályozás értelmében jogvesztő. Az üzemeltetési 
engedély eljárása az atomtörvény 17. §-ának (2) bekezdés a) pontja szerinti 
engedélyeztetési eljárás keretébe tartozik. A nukleáris biztonsági engedélyhez 
kapcsolódó jogszabályok értelmezése, a hatósági követelmények rendszere világos és 
követhető. 

 
A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyének kérelméhez mellékelni kell az 

atomtörvény 19. §-ának (2) és 17. §-ának (3) bekezdése szerinti szakhatóságok 
hozzájárulásait, valamint a jogszabály szerinti más hatóságok által a tárgyban kiadott 
engedélyeket. Ezért kritikus a nukleáris biztonsági engedélyezés első szakasza az 
egész folyamatban. 
 

Környezetvédelmi engedélyezés 
 

A környezetvédelmi engedélyre az 1995. évi LIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése 
vonatkozik. Az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi engedélyezésének 
szabályozása érdekében megtörtént a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó rendelet 
módosítása, így az üzemidő-hosszabbítás (kétlépcsős) környezeti hatásvizsgálatra 
kötelezett tevékenység lett. A környezetvédelmi engedélyezés ütemezése: 

 
Engedélyezési lépés Tervezett határidő 
Előzetes környezeti tanulmány (EKT) benyújtása 2004.04.05. 
EKT-t elfogadó határozat 2005. I. félév 
Részletes környezeti hatástanulmány (RKHT) benyújtása 2005. szeptember 
Közmeghallgatás 2006. folyamán 
Környezetvédelmi engedély 2007. 3. negyedév 

 
Vízjogi engedélyezés 

 
A vízjogi engedély érvényességi ideje a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ának 

(5) bekezdése szerint kérelemre módosítható. Ezt az eljárást 2006 végéig le kell 
folytatni a tervezetten túli üzemeltetési időt figyelembe véve.  
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A Magyar Energia Hivatal engedélye 
 

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 56. §-ának (4) bekezdése szerint 
a villamos energia termeléséhez szükséges működési engedély meghosszabbítható. A 
tervezetten túli üzemeltetés nukleáris biztonsági engedélyének megszerzése után 
szükség lesz a termelői működési engedély meghosszabbítására. Az engedélyező 
hatóság a Magyar Energia Hivatal, az eljárás csak 2012-ben esedékes. 
 

A hatályos szabályozás szerint a 2008. év végi határidő a kritikus mérföldkő, a 
környezetvédelmi engedély megszerzése pedig a kritikus út az üzemidő-hosszabbítás 
folyamatában. Az előzetes környezeti tanulmányt a Paksi Atomerőmű Rt. a 
környezetvédelmi hatóságnak már 2004 elején benyújtotta.  

 
 

Az atomerőmű biztonsági és gazdasági megfelelősége a meghosszabbított üzemidő 
alatt 
 

Az üzemidő-hosszabbítás biztonságos voltát és a meghosszabbított üzemidő alatt az 
erőmű biztonságát megfelelő hatósági szabályozás és felügyelet szavatolja. Ez – a 
szokásos hatósági felügyelet eszközeinek alkalmazása mellett – magában foglalja az 
alábbi kiemelten fontos hatósági-felügyeleti rendszereket: 
• az üzemeltetési engedély megújításának hatósági rendszerét és követelményeit, ami 

az engedély megújításának komplex – nukleáris biztonsági és környezetvédelmi – 
elbírálását szolgálja; 

• a Végleges Biztonsági Jelentés évenkénti megújítási és hatósági jóváhagyási 
rendszerét, ami az üzemeltetési engedély alapját képező követelmények teljesítését 
igazolja az erőmű mindenkori állapotát és az engedélyes tevékenységét tekintve;  

• a karbantartások biztonsági és teljesítménykritériumok szerinti értékelésének, és 
hatósági ellenőrzésének rendszerét, ami a karbantartás eredményét az aktív 
rendszerelemek teljesítőképessége és a biztonsági funkciók szempontjából 
vizsgálja; továbbá  

• a tízévenként végzett átfogó Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat rendszerét, ami a 
biztonság komplex értékelését szolgálja a hosszú távú tendenciák és a tudomány-
technika aktuális szintje, illetve az ipari tapasztalatok tükrében. A soron következő 
Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat 2008-ban lesz. 

 
Tekintettel arra, hogy a tudomány fejlődése, az üzemeletetési tapasztalatok és a 

hatósági elvárások szigorodása várhatóan újabb biztonságnövelési intézkedéseket 
indukál, amelyekkel az üzemeltető számol és amelyek teljesítésére felkészült, a 
biztonság színvonala a jövőben még javulni is fog, ahogy történt az elmúlt időszakban 
is. Bár az átfogó biztonságnövelő program 2002-ben befejeződött, most is folynak 
biztonságnövelő projektek, mint például a sugárvédelmi ellenőrző rendszer 
rekonstrukciója.  
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Tényadatok bizonyítják, hogy a paksi atomerőmű versenyképes a liberalizált 
villamosenergia-piacon. A paksi atomerőmű értékesítési árával szemben ma csak a 
hosszú távú szerződéseken alapuló import versenyképes. Ez a pozíció – az atomerőmű 
költséggazdálkodásának javítására és a piac tendenciáira tekintettel – hosszú távon 
megtartható. A fogyasztási prognózisok és a piaci szereplők visszajelzései 
alátámasztják, hogy a paksi atomerőmű által versenyképes áron előállított villamos 
energiára jelentős igény mutatkozik a szabadpiacon. A közüzemi szféra szűkülésével 
az atomerőmű a villamosenergia-piac meghatározó szereplőjévé válhat. 

 
III. 

 
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló 

telephelyének kiválasztása 
  

Az atomenergia alkalmazása szükségessé teszi a radioaktív hulladékok kezelését és 
biztonságos végső elhelyezését. Jelen előterjesztés az atomerőművi kis és közepes 
aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésével foglalkozik. 

 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: atomtörvény) az 

alapelvei között fogalmazza meg, hogy az atomenergia alkalmazása során a tudomány 
legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal és tapasztalatokkal 
összhangban biztosítani kell a keletkező radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek 
biztonságos elhelyezését oly módon, hogy az ne veszélyeztesse az emberi egészséget 
és a környezetet, és ne háruljon az elfogadhatónál nagyobb teher a jövő generációra. 
Ezt az elvet tartalmazza a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésének 
biztonságáról szóló nemzetközi egyezmény is, amelyet a 2001. évi LXXVI. törvény 
hirdetett ki. A nemzetközi egyezmény részesei vállalják, hogy kielégítik az 
egyezményben megfogalmazott követelményeket, és e téren folytatott 
tevékenységükről 2003-tól rendszeresen számot adnak a nemzetközi felülvizsgálati 
konferenciákon. 

 
A kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezése terén végzett 

munkálatok most olyan készültséget értek el, hogy az atomtörvény 7. §-ának (2) 
bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően az Országgyűlés előzetes, elvi 
hozzájárulásának megkérése aktuálissá vált a létesítés megkezdésének előkészítéséhez. 

 
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk előkészítésével kapcsolatos tárgyalások 

során az Európai Unió ismételten, 2000. februárjában pedig kiemelten foglalkozott a 
hulladékelhelyezés megoldására tett erőfeszítéseinkkel, és az energia fejezetről 
folytatott tárgyalások keretében kiegészítő tájékoztatást kért az előrehaladásról. A 
kapott tájékoztatást az Európai Unió elfogadta, az energia fejezetet ezt is figyelembe 
véve lezárta.  
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Új tároló létesítésének fontossága 
 

A paksi atomerőmű üzemeltetése során képződő kis és közepes aktivitású szilárd 
hulladékok fő forrásai az aktív rendszerekből eltávolított szennyezett alkatrészek, 
szűrők és egyéni védőfelszerelések. A négy blokkon keletkező szilárd kis és közepes 
aktivitású radioaktív hulladékok mennyisége a feldolgozást követően kb. 160 m3/év. A 
folyékony radioaktív hulladékok a primerköri víz tisztítása során keletkeznek. Ezt az 
évi 250-300 m3 hulladékot jelenleg az erőmű telephelyén tartályokban tárolják, melyek 
szabad kapacitása mára már jelentősen lecsökkent. A folyékony hulladékokat 
elszállítás előtt cementtel keverve, hordókban szilárdítják majd meg, a szállítás és 
tárolás biztonságának növelése érdekében. Az erőmű tervezett üzemideje alatt – az 
eddigi hulladékképződési ütemet figyelembe véve – kb. 8500 m3 kis és közepes 
aktivitású feldolgozott hulladék elhelyezésével kell számolni. Az erőmű majdani 
lebontásánál pedig további körülbelül 17 000 m3 hulladék keletkezik. A tároló 
tervezése során az üzemidő-hosszabbításból származó hulladék mennyisége is 
figyelembevételre kerül. 

 
A paksi atomerőműnek a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok átmeneti 

tárolására szolgáló létesítményei 2008-ig elegendőek, ezt követően végleges 
elhelyezési lehetőség hiányában új átmeneti tárolót kellene létesíteni. 

 
A kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezése kipróbált 

technológiákon alapul. A világon sok radioaktív hulladéktároló létesítmény működik, 
és számos tároló van az előkészítés (telephelykutatás, engedélyezés, építés stb.) 
fázisában. Elmondható, hogy az összes nukleáris technológiát alkalmazó ország 
rendelkezik működő, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat tároló 
létesítménnyel. Ezen létesítmények, az egyes országok eltérő belső szabályozásának 
megfelelően, a felszínen vagy a felszín alatt (geológiai formációban) létesültek. 

 
Magyarországon a radioaktív hulladékoknak az atomerőmű területén való végleges 

elhelyezését már a tervezés időszakában elvetették. Az atomerőmű telephelyének 
kiválasztása más szempontok szerint történik, mint a hulladéktárolóké. Az erőmű 
esetében – Paks mellett – a Duna, azaz a hűtővíz közelsége volt a döntő, a radioaktív 
hulladékok elhelyezésére viszont ez a Duna melletti terület alkalmatlan. Mind a hazai, 
mind a nemzetközi telephely-kiválasztási kritériumok kizárják ugyanis az ártereket (az 
erőmű a Duna magas árterében van), mivel ott nem teljesül az az elvárás, hogy az 
intézményes ellenőrzés időszakát követően az elhelyezett hulladék még további több 
száz évig se veszélyeztesse a környezetet. 

 
A Püspökszilágyban 1976 óta működő felszín közeli létesítmény sem alkalmas az 

atomerőművi nagy mennyiségű hulladék befogadására. Itt jelenleg már nincs szabad 
kapacitás, és a tároló jelentős bővítésére a geológiai adottságok miatt nincs lehetőség. 
A már elhelyezett hulladék tömörítésével kialakítható legfeljebb 700-800 m3 tárolási 
kapacitás viszont a 20-30 m3/év egyéb, nem atomerőművi eredetű radioaktív hulladék 
elhelyezését megoldja. 
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A fentiek figyelembevételével a paksi atomerőműből származó kis és közepes 
aktivitású hulladékok számára új tárolóra van szükség. 

 
Telephely-kiválasztási program 
 

1992-ben a Kormány felismerte, hogy az atomerőművi radioaktív hulladékok 
elhelyezése országos érdek, biztonságos megoldása állami feladat. Az Országos 
Atomenergia Bizottság kezdeményezésére az ipari és kereskedelmi miniszter, a 
népjóléti miniszter, a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, az Állami 
Vagyonkezelő Rt. tulajdonosi jogait gyakorló tárca nélküli miniszter, az Országos 
Atomenergia Bizottság és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, valamint 
a Magyar Villamos Művek Rt. vezérigazgatója és a Paksi Atomerőmű Rt. 
vezérigazgatója által aláírt együttműködési megállapodás alapján 1993-ban tárcaközi 
program jött létre az atomerőművi radioaktív hulladékok kezelésének és végleges 
elhelyezésének megoldására. 

 
A tárcaközi program súlyponti feladata az atomerőművi kis és közepes aktivitású 

hulladékokat befogadó tároló telephelyének kiválasztása volt. 1993-1996 között 
szakirodalmi adatok alapján az ország teljes területét megvizsgálták a kis és közepes 
aktivitású hulladékok elhelyezésére alkalmas földtani objektumok azonosítása 
érdekében. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a Mezőföldön és az attól délre eső 
dombvidéken célszerű a kutatást folytatni. E mellett az is szólt, hogy ez a terület az 
atomerőműtől nem nagy távolságra, a Duna ugyanazon partján helyezkedik el. 

 
Az előzetes helyszíni vizsgálatokra (hat területen) csak ott került sor, ahol azt a 

helyi önkormányzatok támogatták. 1996-ban a földtani, műszaki, biztonsági és 
gazdasági vizsgálatok záródokumentuma a Tolna megyei Bátaapáti közigazgatási 
területéhez tartozó Bátaapáti (Üveghuta) térségében javasolt további vizsgálatokat a 
felszín alatti, gránitban történő elhelyezésre, és alternatívaként Udvari térségében 
irányzott elő további kutatást felszíni tároló létesítésére. A biztonsági elemzések 
eredményei alapján a Bátaapáti (Üveghuta) körzetében (gránitban) megvalósítandó 
felszín alatti létesítmény bizonyult a legbiztonságosabbnak, így az Országos 
Atomenergia Bizottság egyetértésével az a döntés született, hogy a részletes kutatások 
1997-ben ott kezdődjenek meg. 

 
A határozatnak megfelelően 1997-1998-ban megindultak a földtani kutatások a 

telephely kijelölésére, továbbá megkezdődtek a környezetvédelmi engedélyezési 
dokumentáció összeállításához szükséges előkészítő munkák. A program végrehajtása 
során a közvéleményt az elért eredményekről folyamatosan tájékoztatták. Az érdekelt 
szakmai és környezetvédő körök szakmai fórumokon, az ország teljes lakossága pedig 
sajtótájékoztatókon és a médián keresztül folyamatosan tájékoztatást kaptak a kutatási 
eredményekről. 

 
A Bátaapáti (Üveghuta) térségében kijelölt potenciális telephely földtudományi 

kutatásával párhuzamosan megindult a hulladéktároló elrendezésének és létesítésének 
koncepcionális tervezése is. 



17 

 
Az atomtörvény és végrehajtási rendeletei új keretet adtak a radioaktív hulladékok 

elhelyezésének. 1998. június 2-án megalakult a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Közhasznú Társaság, mint a radioaktív hulladékok elhelyezéséért, a kiégett fűtőelemek 
átmeneti és végleges tárolásáért, valamint a nukleáris létesítmények leszereléséért 
felelős szervezet. A törvény értelmében a hulladék termelője köteles megteremteni a 
hulladékelhelyezés és a leszerelés pénzügyi forrásait a Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alapba befizetett pénzeszközök révén. 1998. január 1-jétől ezen Alapból történik a 
radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos tevékenység – az előkészítő 
munkák és vizsgálatok – finanszírozása is. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
kezelője az Országos Atomenergia Hivatal, az Alappal az Országos Atomenergia 
Hivatalt felügyelő miniszter rendelkezik. 

 
A kutatási program eredményei 
 

Az 1997-1998 között lefolytatott földtani kutatásokról szóló összefoglaló 
jelentésében a Magyar Állami Földtani Intézet javaslatot tett arra, hogy a Bátaapáti 
(Üveghuta) kutatási területen kezdődjenek meg az engedélyezést és létesítést 
megalapozó részletes geológiai és telephely jellemzési munkák. A kutatási 
eredményeket megvitatták az illetékes szakmai fórumok, és azokat a széles körű 
szakmai közvélemény is megismerhette. 1999 tavaszán az általános egyetértés mellett 
néhány szakértő megkérdőjelezte az eddigi kutatási munkák teljességét, és bizonyos 
kutatási területek (hidrogeológia, szeizmológia) eredményeiből levont következtetések 
helyességét. Az egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért az Országos 
Atomenergia Hivatal 1999 májusában felkérte a bécsi székhelyű Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökséget, hogy Hulladékkezelés-értékelési és Műszaki 
Felülvizsgálati Programjának (Waste Assessment and Technical Review Programme, 
WATRP) keretében szervezze meg a magyarországi kis és közepes aktivitású 
hulladékok tárolójának telephely-kiválasztásával és alkalmasságával kapcsolatos 
kutatások nemzetközi szakértői felülvizsgálatát. A felkérés szerint a telephely-
kiválasztási folyamat és a hozzá kapcsolódó hatósági szabályozás felülvizsgálatát 
igényelte a magyar fél. 

 
A radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos földtani és bányászati 

követelményeket meghatározó 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet lehetőséget ad arra, 
hogy az engedélyezési eljárás megindítása előtt kikérhető a Magyar Geológiai 
Szolgálat előzetes szakvéleménye. Ezzel a lehetőséggel élve – a WATRP szakértői 
felülvizsgálattal párhuzamosan – a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Társaság megbízta a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalát az 
elvégzett földtani kutatások eredményeinek értékelésével.  

 
A WATRP jelentés és a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleménye egyaránt 

kijelenti, hogy az eddig elvégzett kutatások magas szakmai színvonalon alkalmazták a 
korszerű kutatási módszereket, és a potenciális telephely befogadó kőzetének földtani 
megismerését szolgálták. Javasolták, hogy a földtani kutatásokat a biztonsági értékelés 
igényeinek megfelelően tovább kell folytatni. A WATRP szakértői felülvizsgálat 
megállapításait és a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatala 
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szakvéleményét figyelembe véve elkészült az 1999. decemberi állapotnak megfelelő, a 
földtudományi ismeretek szintézisét tartalmazó földtani összefoglaló. Ennek alapján 
elkészült az aktualizált biztonsági elemzés.  

 
A biztonsági értékelésben mind a természetes gátakat, mind a műszaki gátakat 

figyelembe vették. A potenciális sugárterhelést a meghatározó besugárzási útvonalakra 
számították ki. A vonatkozó hatósági előírások szerint Magyarországon a radioaktív 
hulladéktárolóból a lakosság egyedeit érő sugárterhelés hatósági korlátja a minden 
magyar állampolgárt érő természetes háttérsugárzás átlagértékének egytizede. Az 
előzetes biztonsági értékelés eredményei szerint – még a módszerekben és a kiinduló 
adatokban alkalmazott jelentős konzervativizmus mellett is – a kritikus csoport 
egyedeit csak a hatósági korlát kevesebb, mint egy százaléka, azaz a természetes 
háttérsugárzás kevesebb, mint egy ezreléke érheti. Ennek alapján megállapítható, hogy 
a választott elhelyezési technológia a vizsgált telephelyen a biztonsági kritériumokat 
jelentős tartalékkal kielégíti. 

 
Az előzőekben ismertetett dokumentumok alapján szakértők részvételével kutatási 

program készült a 2001-2004 évekre, amelyet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal 
rendelkező miniszter 2001 júniusában jóváhagyott. A jóváhagyott kutatási program 
alapján elkészült a felszíni földtani kutatási munkák kutatási terve, melyet az illetékes 
hatóság, a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatala (MGSZ 
DDTH) elfogadott. 2003-ban a jóváhagyott terv alapján a felszíni földtani kutatási 
munkák befejeződtek.  A kutatási eredményeket összefoglaló földtani kutatási 
zárójelentést az MGSZ DDTH-hoz benyújtották, és a hatóság a határozatában 
elfogadta azt. A határozat szerint megállapítható, hogy a megkutatott terület alkalmas 
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolására, minden 
tekintetben kielégíti a 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendeletben megfogalmazott földtani 
alkalmassági kritériumokat. A határozat 2003 decemberében jogerőre emelkedett. 

 
A zárójelentés azt is megállapította, hogy a tároló befogadására alkalmas kőzet-

térfogat kijelölésére felszín alatti kutatás szükséges, amelynek kutatási programját az 
Alappal rendelkező miniszter 2004 decemberében jóváhagyta. A kutatási program 
végrehajtása folyamatban van. 

 
Lakossági kapcsolatépítés 

 
A földtudományi vizsgálatokon túl a lakossági kapcsolatépítés is kiemelten fontos 

területe a projektnek, melynek három célcsoportja a közvélemény, a speciális 
csoportok (kormányzati szervek, média, környezetvédő szervezetek) és a tároló 
létesítésére megfelelőnek talált területek lakossága.  

 
A helyszíni vizsgálatok folyamán folytatódott a lakossági tájékoztatási program. Az 

érintett helyi települések mellett a szomszédos falvakat is informálták. A sajtót és a 
szakmai közvéleményt szintén ellátták információkkal (sajtókonferencia, tudományos 
rendezvények stb.). A kutatási terület kijelölését követően a környezetben lévő 
települések megalapították a Társadalmi Ellenőrző, Tájékoztató Társulást. A testület 
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megalakulása óta rendszeresen nyomon követi a kutatási munkákat és erről 
tájékoztatja a helyi lakosságot, továbbá azon környező települések képviselőit is, 
amelyek nem tagjai a társulásnak. 

 
Közvélemény-kutatások felhasználásával a térségben folyamatosan figyelik a 

lakosság véleményét a tároló megvalósítását illetően. Ezek eredményei és a napi 
kapcsolattartás alapján megállapítható volt, hogy a környező lakosság döntő többsége 
támogatja a létesítmény megvalósítását.  
 

Tekintettel arra, hogy a tároló engedélyezési eljárásának megkezdése küszöbön áll, 
korábbi határozatának megfelelően Bátaapáti önkormányzata 2005. július 10-én 
véleménynyilvánító népszavazást tartott, amelyen a helyi választópolgárok a 
következő kérdésre válaszolhattak: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Bátaapátiban kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesüljön?” A helyi népszavazáson a 
jogosultak 75 százaléka vett részt. A véleménynyilvánítás érvényes és eredményes lett. 
A szavazólapot kitöltők 90,7 százaléka igennel szavazott. A település lakóinak 
többsége érti és támogatja, hogy a kis és közepes aktivitású hulladékok végleges 
tárolójának megépítése kiemelt nemzeti cél, országos érdek, másrészt ez a tároló a 
mostani időszaknak az egyik legnagyobb hazai környezetvédelmi beruházása lesz. 

 
Projektirányítás és finanszírozás 

 
A projekt első szakaszában a felelős végrehajtó a Paksi Atomerőmű Rt. volt, míg az 

irányítást egy, az érintett minisztériumok és intézmények képviselőiből álló testület 
végezte. 1998. július 1-jétől a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság 
gondoskodik a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
A szakmai munkát Szakértői Bizottság értékeli, amelynek 10 tagja közül négyen 
akadémikusok, négyen a földtudományok doktorai, öten egyetemi tanárként dolgoznak 
ezen a szakterületen.  

 
A projekt részfeladatainak elvégzésében több tucat hazai akadémiai kutatóintézet, 

egyetem, szakintézmény és mérnöki iroda működött közre. Számos külföldi (német, 
finn, belga, amerikai) szakember és cég is bekapcsolódott a munkák tervezésébe, 
kivitelezésébe és ellenőrzésébe. A Társadalmi Ellenőrző, Tájékoztató Társulás 
felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia egy ad-hoc bizottsága is figyelemmel 
kíséri a kutatási tevékenységet. Az érintett parlamenti bizottságok, megyei 
közgyűlések és egyéb döntéshozó szervek rendszeresen tájékoztatást kapnak a projekt 
alakulásáról. 

 
A projekt finanszírozása kezdetben központi támogatás (Országos Műszaki 

Fejlesztési Bizottság) és a Paksi Atomerőmű Rt. forrásainak felhasználásával történt. 
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap létrejöttét követően az atomerőmű befizetéseit az 
Alapba – a nemzetközileg elfogadott módszereket és külföldi szakértők magyar 
viszonyokra kidolgozott javaslatát figyelembe véve – a tervezési és költségbecslési 
szabályok rögzítik.  
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Az elvégzendő feladatokat az Alapból finanszírozandó tevékenységekre 
kidolgozott, a több tárca képviseletével működő Szakbizottság által véleményezett, az 
Alappal rendelkező miniszter által jóváhagyott közép- és hosszú távú tervvel 
összhangban állapítják meg. Az éves feladatokat az Alappal rendelkező miniszter által 
jóváhagyott munkaprogram foglalja össze. 

 
A telephelykutatás eddigi összköltsége 16,4 Mrd Ft-ot tett ki. A jelenlegi 

koncepciótervekre készült költségbecslések szerint a létesítmény hátralévő beruházási 
költségei 2004-es árszinten 26 Mrd Ft-ra tehetők, ami összhangban van a szintén 
gránitba tervezett, illetve gránitban megépült svájci, svéd és finn beruházási adatokkal.  

 
Ebből az összegből mintegy 16 Mrd Ft szükséges a kutatások befejezéséhez (a 

2004-ben jóváhagyott kutatási program szerint 2005-ben 3,4 Mrd Ft, 2006-ban 
7,5 Mrd Ft, 2007-ben 5,1 Mrd Ft a költségigény) és mintegy 10 Mrd Ft lesz a 
létesítmény beruházási költsége (2006-ban előkészítés kezdődik, 2007-ben 6 Mrd Ft, 
2008-ban 4 Mrd Ft ráfordítása várható).  

 
További feladatok 

 
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának elhelyezése 

érdekében folytatott kutatások jelenlegi szakaszában – a felszín alatti kutatási fázisban 
– azokat a vizsgálatokat kell elvégezni, amelyek az alkalmasnak ítélt területen belül a 
tárolótér pontos helyének kijelöléséhez szükségesek. A további kutatások pozitív 
eredménye esetén – várhatóan 2005-ben – megkezdhető a tároló létesítésének 
engedélyezési eljárása, és 2008-ra tehető a tároló megépítése. A hatóságok által 
jóváhagyott kutatási terv szerint a kutatási program szakaszosan valósul meg, így 
szükség esetén mód van a program korrekciójára. A program végrehajtásának 
részleteit az éves, miniszteri szinten jóváhagyott munkaprogramok tartalmazzák, az 
eredményeket pedig évente bemutatja az atomenergia alkalmazásának biztonságáról  
az Országgyűlés számára készített jelentés. 

 
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítése több éves, 

jelentős műszaki és anyagi ráfordításokat igénylő, a társadalmat foglalkoztató feladat. 
Ezen szempontok figyelembevételével rendkívül fontos az Országgyűlés támogatása, a 
tároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez adott előzetes elvi 
hozzájárulás. 

 
 
 


