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A mohi atomerőmű harmadik és negyedik blokkjának befejezésével kapcsolatos előzetes 

környezeti tanulmány értékelésénél azon szempontokra szorítkoztunk, amelyeknél 

számításba kell venni a Magyarországon esetlegesen megjelenő hatásokat. Az értékelés 

során segítségünkre volt Dalibor Stráskỳ nukleáris mérnök által készített elemzés1 (elemzés), 

ami a reaktorok befejezéséről készített hivatalos tervet2 (koncepció) vizsgálja. 

Értékelésünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy a blokkok befejezése az 

elfogadhatónál nagyobb kockázatot jelentene Magyarország érintett lakosságára. Ezért 

feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy Magyarország részt vegyen az engedélyezés 

folyamatában, és annak során megjelenítse érdekeit. Álláspontunkat az alábbiakban 

foglaljuk össze. 

1. A mohi atomerőmű befejezni tervezett 3-as és 4-es blokkjait 1986-ban kezdték építeni. 

A szovjet tervezésű atomerőmű tervei még a hetvenes évekből származnak, azaz több 

mint 30 évesek. Ilyen régi, a maitól lényegesen eltérő biztonsági filozófiát képviselő 

tervek alapján atomerőmű megépítése és üzembe helyezése ma már nem engedhető 

meg. A mohi reaktorok még az atomreaktorok úgynevezett 2. generációjához tartoznak, 

ma a piacon az ezekből kifejlesztett 3. generációsok rendelhetőek meg. A fő különbség a 

nagyobb biztonság: a biztonsági igények és az erőművek biztonsági filozófiája a 

tapasztalatok (pl. Csernobil) és egyéb okok miatt folyamatosan változnak. Ma már olyan 

kockázatokra, belső és külső (pl. repülőgép-rázuhanás) hatások elviselésére, 

következményeinek kezelésére kell felkészíteni az atomerőműveket, amelyekkel a mohi 

atomerőmű terveinek készítésekor nem számoltak. 

2. A mohiba tervezett, VVER 440/213 típusú atomerőművek legfontosabb biztonsági 

hiányosságait a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 49 pontban foglalta össze. 

A legsúlyosabb hiányosság, hogy nincs valódi konténmentje (a gömbszerű, vasbeton 

konténment alapvető funkciója, hogy belső vagy külső hatásra bekövetkező baleset 

esetén magába zárja a radioaktív anyagokat, megakadályozva a környezet 

elszennyezését). A 2001. szeptember 11-i merényletek után a ma tervezett 

erőműtípusoknál új követelményként jelent meg, hogy a konténment akár egy 

                                                 
1 Dalibor Stráskỳ: Safety issues for Mochovce 3 & 4 nuclear units; Assessing the Options to Increase Nuclear 
Safety at the Planned Completion of Units 3 and 4 at the Mochovce Nuclear Power Plant in Slovakia; 
Greenpeace, 2007 
2 Koncepce dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce (Koncepció a Mohi Atomerőmű 3-as és 4-es blokkjai 
befejezéséről), Energoprojekt Praha, a.s., 2002 
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nagyméretű utasszállító repülőgép rázuhanását is képes legyen elviselni, azaz a 

korábbiaknál elgondoltakhoz képest lényegesen nagyobb külső hatásoknak is ellen 

tudjon állni. A mohi reaktoroknál mindezek ellenére nem szerepel a tervekben 

konténment építése, amire a korábban megkezdett építkezés miatt feltehetően nincs is 

lehetőség. Egy új reaktornál elképzelhetetlen lenne, hogy konténment nélkül 

épüljön meg, ezért elfogadhatatlan két, valódi konténment nélküli reaktor 

megépítése és üzembe helyezése Szlovákiában. 

3. A konténment helyett a VVER 440/213 típusú reaktoroknál tervezett és épített rendszer, 

az úgynevezett hermetikus tér külső hatások elviselésére egyáltalán nincs felkészítve, 

ellenben elvileg alkalmas arra, hogy egy súlyos, belső hatásokból bekövetkező baleset 

következményeit magába zárja. Biztonságának a szintje azonban így sem egyezik meg a 

konténmenttel felszerelt típusokéval, mivel a hermetikus tér, a konténmenttől eltérő 

jellege miatt, még tervezési baleset esetén is lényegesen több radioaktív anyag 

távozását engedi meg, mint egy valódi konténment, ami ellenkezik a ma érvényes 

biztonsági elgondolásokkal. Míg a konténmentek szivárgása általában legfeljebb napi 

1% lehet, a hermetikus tér szivárgása ennek akár 15-30-szorosát is elérheti: a paksi 

atomerőműnél pl. 14,7% az engedélyezett érték. Ez a probléma ugyan részben kezelhető, 

de erre vonatkozóan a mohi atomerőmű esetében nincsenek tervek. Ezért amennyiben 

részletes hatásvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor annak során be kell mutatni a 

megfelelő módosítások elvégzésére vonatkozó terveket, illetve ezek 

megvalósulásának biztosítékait. 

4. A reaktorok további biztonsági hiányosságainak egy része ugyan javítható, de a 

reaktorok összességében nem hozhatóak egy mai, új erőműtípus biztonsági 

szintjére. A mohi atomerőmű 3-as és 4-es blokkjai befejezésére készített koncepcióról 

készített elemzés szerint azonban még csak a teljesség elérése sem szerepel a tervekben: 

a NAÜ által megnevezett 49 lényeges biztonsági probléma közül csak 30-nak a 

rendezését tervezik teljes körűen, 11 esetben részleges kijavításról van szó, a maradék 

8 eset (köztük például a hermetikus tér szivárgási tényezője) kijavítása nincs tervbe véve. 

Ezért amennyiben részletes hatásvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor annak során 

be kell mutatni a megfelelő módosítások elvégzésére vonatkozó terveket, illetve 

ezek megvalósulásának biztosítékait. 

5. A mohi atomerőmű földrengésveszélyes területen fekszik. Az építendő reaktoroknál 

bár tervezik a földrengésekre felkészítést, figyelembe kell venni, hogy míg az eredeti 
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tervekhez képest megvalósítandó átalakításokat minden, biztonsági szempontból 

lényeges területen meg kell valósítani, az építkezés során várhatóan erős nyomás 

nehezedne a beruházóra a költségek csökkentése érdekében. A kérdés súlyosságát 

támasztja alá a japán Kashiwazaki-Kariwa atomerőmű esete. Egy 2007 nyarán 

bekövetkezett, 6,6-es erősségű földrengés során olyan károsodások érték az erőművet, 

hogy annak mind a hét blokkja azóta is áll. A vizsgálatok során kiderült, hogy az 

erőművet nem ilyen erősségű földrengésekre tervezték. Ezért amennyiben részletes 

hatásvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor annak során be kell mutatni azon 

biztosítékokat, amelyek az erőmű építése során a megfelelő felkészítés 

megvalósítását garantálják. 

6. A reaktorok eredeti tervei szerinti megvalósítás esetén a zónasérülési gyakoriság értéke 

lényegesen, akár két nagyságrenddel rosszabb lenne a ma elfogadhatónál. Arra 

vonatkozóan, hogy van-e szándék ezt az értéket az elfogadható szintre csökkenteni, és 

hogy ezt milyen módosításokkal érnék el, az előzetes tanulmány, nem tartalmaz konkrét 

információkat. Ezért amennyiben részletes hatásvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor 

annak során be kell mutatni a megfelelő módosítások elvégzésére vonatkozó 

terveket, illetve ezek megvalósulásának biztosítékait. 

7. Az előzetes környezeti tanulmány eltekint a határokon átnyúló hatásokkal járó balesetek 

elemzésétől. Mivel a reaktorok hermetikus tere nem egyenértékű a mai erőműtípusokhoz 

tervezett konténmenttel, ezért a várható hatások, illetve az azok csökkentése 

érdekében megteendő intézkedések bemutatása nem hagyható el. Figyelembe kell 

venni, hogy az erőműtől a területére jellemző, uralkodó szélirányban (ÉNY, 22,5%) 

fekszik Magyarország legsűrűbben lakott térsége. 

8. A terrorfenyegetettségre, az erőmű védettségére vonatkozóan a tanulmány mindösszesen 

az alábbiakra szorítkozik: „A védelemre és a biztonságra vonatkozóan, beleértve a légi 

forgalmat és a terrortámadást, és a védelmi intézkedéseket, a[z erőmű] terület[e] 

világítással jól ellátott.” Amennyiben részletes hatásvizsgálati eljárásra kerül sor, 

akkor annak során a téma részletesebb bemutatása szükséges. 

9. Szlovákiában a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek sorsa nem 

kellőképpen rendezett. A hulladékokkal kapcsolatos stratégiák nem, vagy csak részben 

nyilvánosak, a kezelés folyamata és a finanszírozás nem átlátható a lakosság számára, a 

kiégett fűtőelemeknek nincs végleges tárolója. A költségek fedezésére létrehozott 
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pénzalap működése nélkülözi a nyilvánosságot. A tervezett költségek vitatottak, a 

megadott számok csak becsléseken alapszanak, és gyaníthatóan nem lesznek 

elégségesek az alap céljainak fedezésére. A hulladékok kezelésére 2005-ben létrehozott 

független intézmény működése ugyancsak nem átlátható. A kérdőjeleket, a problémákat 

a tervezett reaktorok várhatóan csak szaporítanák és súlyosbítanák. Ezért amennyiben 

részletes hatásvizsgálati eljárásra kerül sor, akkor annak során be kell mutatni a 

problémák kezelésére vonatkozó terveket. 


