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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemeltetéséből és majdani lebontásából származó kis és közepes aktivitású hulladékok 
befogadására felszín közeli hulladéktároló létesült Bátaapáti község közigazgatási területén. A létesítést a Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.) szakaszosan valósította meg, így az 
egyes szakaszokhoz rendelten készültek kockázatelemzések. Vizsgálataink során lehetőség nyílt mind a tervezési fázisban már 
elemzett és azóta üzemelő rendszer ismételt (IK-1 kamra) elemzésére, mind a tervezés alatt álló rendszerek, rendszerelemek (I-
K3, I-K4, I-N1, I-N2 kamrák) kockázatértékelésére. 

 

Bevezetés 
A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 
biztosítani fogja a paksi atomerőmű teljes üzemideje alatt 
(beleértve az üzemidő hosszabbítást is) a keletkező kis és 
közepes aktivitású, üzemviteli és leszerelési hulladékok 
elhelyezését. [1] A létesítést a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(RHK Kft.) szakaszosan valósította/valósítja meg. Az I. 
ütemben elkészültek a felszíni telephely mindazon 
létesítményei és rendszerei, amelyek lehetővé tették az 
atomerőműben felhalmozódott tömörített vegyes szilárd 
hulladékos hordók átvételét és ideiglenes tárolásukat 
(3 000 db) a technológiai épület puffer tároló csarnokában. A 
létesítés II. ütemében valósult meg az első két tárolókamra (I–
K1 és I–K2) kihajtása és a hulladékok vasbeton konténerben 
történő végleges elhelyezését kiszolgáló technológiai 
rendszerek kiépítése.  
Az első tárolókamra üzembe vételével párhuzamosan 
elindult az NRHT továbbépítésének megalapozása, mely egy 
olyan új tárolási koncepció és elhelyezési rendszer 
kidolgozását jelenti, amely lehetővé teszi minél több tárolótér 
kialakítását, valamint a tárolókamrák minél hatékonyabb 
helykihasználását a rendelkezésre álló térrészben, ezt a 
folyamatot mutatja be az 1. ábra. Az optimalizált többszörös 
gátrendszer alapja az ún. kompakt hulladékcsomag, melyek 
elhelyezését a tárolókamrákban kialakított vasbeton 
medencékben tervezik. A kompakt hulladékcsomagot az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. új folyékony radioaktív 
hulladék cementezési technológiája állítja majd elő. [2, 3, 8] 

A feladat 
Egy radioaktívhulladék-tároló üzemviteli biztonsága a 
hagyományos ipari kockázatok és a radiológiai kockázatok 
együttes értékelésével ellenőrizhető. A két értékelés a 
megközelítési módjaiban és a filozófiájában különbözik, de 
egymástól nem választhatóak el, ha az üzemi biztonság teljes 
spektrumát látni szeretnénk. [2] A bevezetésben említett 

engedélyezési folyamatokba a kockázatértékelés 2010-ben, a 
felszín alatti rendszerek tervezése és engedélyeztetése 
folytán, hatósági előírás alapján kapcsolódott be. A 
vizsgálatok a Golder Associates (Magyarország) Zrt. által 
irányított biztonsági elemzések részeként készültek. 

 
1. ábra: Az NRHT végleges elhelyezési koncepciójának változása 

(RHK Kft.) 
Az első vizsgálat tárgyát a még csak terveken szereplő felszín 
alatti tárolókamra, a felszín alatti kiszolgáló- és a végleges 
tárolást kiszolgáló felszíni rendszerek jelentették. 2014-ben, a 
Létesítési Engedély módosítása kapcsán az új elhelyezési 
koncepció terveinek elemzése mellett lehetőség nyílott a már 
üzemelő rendszerek felülvizsgálatára is, tételesen az 
alábbiakra, amit a 2. ábra szemléltet: 

 Üzemelő tárolókamra (I-K1),  

 Üzemelő felszín alatti rendszerek, 

 Üzemelő felszíni rendszerek, 

 1 felszín alatti tárolókamra átalakítása (I-K2), 

 4 felszín alatti tárolókamra kihajtása (I-K3 I-K4 I-N1 I-N2), 

 Felszíni alatti kiszolgáló rendszerek bővítése, 

 A végleges tárolást kiszolgáló felszíni rendszerek bővítése. 
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2. ábra: Az NRHT üzemelő és tervezett tárolókamrái (RHK Kft.)
Az elemzés mindkét esetben két területet vizsgált. Egyrészt 
megtörtént a párhuzamosan folyó építés és üzemeltetés 
kölcsönhatásának kockázatelemzése, majd a létesítmény nem 
radiológiai kockázatainak értékelése zajlott le. 
A párhuzamosan folyó építés és üzemeltetés 
kölcsönhatásának kockázatértékelése során a már üzemelő 
első tárolókamrába a hulladékcsomag betárolása és a 
bővítéshez és tárolási koncepcióváltáshoz kapcsolódó kamra-
átalakítás és további kamrák kihajtása egymással 
párhuzamosan zajlik. A vizsgált tevékenységek és 
folyamatok tervezett módon történő végrehajtása 
meghatározott feltételeket igényel. Az elemzés célja az volt, 
hogy meghatározza, azonosítsa azon eltéréseket, okokat és 
következményeket, amelyek a feltételek időbeli és térbeli 
függése, egymásra hatása, biztosíthatósága komplikált 
kölcsönhatásában a tervezettől eltérő létesítmény/rendszer 
állapotokat eredményeznek. A HAZOP (HAZard and 
OPerability) elemzés nyújtotta az első vizsgálati lépcsőt. Az 
ún. kockázati jelzőszám előre rögzített szűrési értékének 
meghaladása esetén az adott következmény tovább került 
részletes elemzés céljából a LOPA (Layer of Protecion 
Analysis) elemzési szakaszba, amely biztosította a teljes körű 
kockázatértékelés végrehajtását. [7] 
Az NRHT üzemeltetését szolgáló rendszerek és/vagy 
tevékenységek tervezettől eltérő működése és/vagy 
végrehajtása különböző következményekhez vezethet. Az 
elemzés számára megadott feltételek a különbséget a 
radioaktív anyag kikerüléséhez kötötték, ennek megfelelően 
vált szét az elemzési munka az alábbiakra: 

 Nem radiológiai következmények azonosítása és 
értékelése, 

 Radiológiai következmények azonosítása. 

A radiológiai következmények értékelését önálló elemzés 
keretében végezte el az engedélyes RHK Kft. A nem 
radiológiai kockázatok értékelése szintén HAZOP elemzési 
módszerrel készült. [6] 

A módszer  
A HAZOP elemzés nemzetközileg elfogadott módszer, 
amelyet az IEC 61882 szabvány és a hazai MSZ-09-960614-87 
szabvány előírásainak megfelelően kell alkalmazni. A 
HAZOP technika a tervezettől eltérő működéseket, 
feltételeket azonosít, meghatározza ezek kiváltó okát és 
következményét a vizsgált üzemre, illetve technológiára. Az 
elemzést végző szakértői csoport dönti el, hogy a tervezett és 
rendelkezésre álló védelmek megfelelő mértékben képesek-e 
gátolni a lehetséges következmények kialakulását, vagy 
milyen mértékben korlátozzák azokat. Amennyiben nem 
létezik ilyen védelem, illetve nem elegendő, akkor a csoport a 
biztonságot növelő megoldásra javaslatot tesz. Az elemzést 
támogatják a berendezés specifikációk, üzemeltetési 
utasítások, folyamatleírások stb. és a műszerezett 
csőkapcsolási rajzok. Az elemzés olyan multidiszciplináris 
csoport közreműködését igényli, amelynek tagjai 
gyakorlottak a HAZOP elemzés technikájában, ismerik az 
elemzés tárgyát képező technológiai folyamat tervezési, 
üzemeltetési és karbantartási területeit az egyes szakterületek 
szerint (gépészet, villamos és irányítástechnikai, 
épületgépészet, mélyépítés, bányászat, stb.)  
A LOPA fél-kvantitatív kockázatelemző módszer, amely a 
HAZOP szakaszban azonosított veszélyes eseményláncok 
kockázatainak meghatározására nagyságrendi becslést 
alkalmaz. A LOPA során meghatározott, becsült kockázati 
értékek összehasonlításra kerültek az üzemeltető által 
jóváhagyott tolerálható kockázati értékekkel. Ez alapján 
eldönthetővé vált, hogy a meglévő védelmi szintek 
megfelelőek-e, vagy további kockázatcsökkentésre van-e 
szükség. Mint fél-kvantitatív eljárás, olyan numerikus 
bemeneti értékekre van szüksége, mint az esemény 
frekvenciák és hiba valószínűségi értékek, amelyek a 
kockázatok konzervatív becsléséhez szükségesek.  
A HAZOP vizsgálat menetét az 3. ábra mutatja be. Első lépés 
a HAZOP vizsgálat előkészítése, mely során a folyamat 
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fizikai és működési határait kell definiálni. Itt kell 
meghatározni a releváns adatok körét: műszaki terv, 
berendezés leírás, technológiai utasítás, stb. A megfelelő 
munkacsoport tagok kiválasztása itt történik, hogy a 
folyamatokat hozzáértő, az elemzés által igényelt 
ismeretekkel rendelkező szakemberek vizsgálhassák.  

 
3. ábra: A HAZOP vizsgálat lefolytatásának módja 

A folyamatra jellemző műveleti paraméterek összeállítása 
során törekedni kell azok teljes körűségére, azaz minden, a 
folyamat működését befolyásoló tényezőt érinteni kell. A 
paramétereket a normális működési tartományoktól való 
eltérés mértékével jellemzik. Erre a HAZOP elemzési 
módszer ún. kulcsszavakat használ. A kulcsszavakra szükség 
van a működést jellemző paraméterek felvételéhez annak 
érdekében, hogy olyan „eltérések” kerüljenek felvételre, 
amelyek a tervezett, normál működést jellemző 
paraméterekhez képest eltérést mutatnak. Az egyes eltérések 
az elemzett rendszer definiált csomópontjaihoz vannak 
rendelve. A csomópontok speciális funkciókhoz, illetve 
hardver egységekhez, csővezetékekhez rendelhetők. Az 
egyes csomópontokban definiált feltételezett eltérések 
mindegyikéhez fel kell tárni a kiváltó okokat, körülményeket, 
amelyek a tervezett és elvárt működést megakadályozzák, 
illetve gátolják. A feltárt hiba okokhoz meg kell határozni a 
lehetséges következményeket. Minden egyes eltérés okaihoz 
meg kell határozni azokat a védelmeket, amelyek arra 
tervezettek, hogy megakadályozzák, korlátozzák a lehetséges 
következményeket. Amennyiben a rendelkezésre álló 
védelmek az elemzést végző csoport véleménye szerint nem 
nyújtanak megfelelő szintű védelmet, azaz nem elégségesek a 
kockázat megfelelő szintű csökkentése érdekében, akkor 
biztonságnövelő intézkedésekre vonatkozó javaslatok 
megtételére kerül sor. [4, 5, 6, 7] 

Az elemzési munka során a csoport az okoknál definiált 
hibamódokhoz rendelt kockázati szintek meghatározásához a 
következmények súlyosságát és a hiba bekövetkezési 
gyakoriságát használja. Ehhez kockázati mátrix kerül 

alkalmazásra, amely a súlyossági és frekvencia szinteket 
kvalitatív módon határozza meg. A kockázati mátrix elemei a 
kockázati szintek (kockázati jelzőszámok), amelyeket 
matematikailag a következmény súlyosságának és a hiba 
bekövetkezési gyakoriságának (a mátrix két tengelye) 
szorzata adja meg [4, 5, 6, 7] 

Eredmények 
Üzemeltetés, építés-üzem kölcsönhatásainak 
kockázatai 
A párhuzamosan folyó építés és üzemeltetés 
kölcsönhatásainak kockázatértékelése a következő 
peremfeltételek mellett zajlott: 

 A jövesztés fúrásos-robbantásos módszer alkalmazásával 
történik, 

 Az üzemeltetés megkezdésétől kezdve az építés csak 
tárolókamrák építésére korlátozódik (új segédrendszer nem 
létesül), 

 Az elemzési megközelítés: kétirányú; egyik irányból az 
üzemi rendszerek elemzésével olyan következmények 
azonosítása, amelyek direkt hatásukban vagy 
következményükben átterjedhetnek az építési zónára, vagy 
valamilyen hatást gyakorolhatnak az építés folyamatára, 
másik irányból az építés egyes fázisainak, műveleteinek 
elemzése annak azonosítása céljából, hogy azok lehetnek-e 
kihatással az ellenőrzött zónában végzett tevékenységekre, 

 Cél: a tervezett működésektől való eltérések 
következményeinek meghatározása. 

A párhuzamosan folyó építés és üzemeltetés 
kölcsönhatásának kockázatértékelése során összesen 10 
rendszer 87 csomópontjának részletes elemzése történt meg. 
17 szakember (tervező, üzemeltető, szakértő) 124 eltérés–
következmény–védelem analízist folytatott le.  

A párhuzamosan folyó üzemeltetés és kivitelezés 
kölcsönhatásának vizsgálati eredményeiről összefoglalóan 
megállapítható: 

 NINCS „magas” vagy „elfogadhatatlan” szintű kockázat a 
rendszerben, 

 11 „nem kívánatos” szintű következmény részletes 
elemzése alapján biztonságot növelő javaslatok kerültek 
megfogalmazásra a kockázatok csökkentésének céljából. 

A „nem kívánatos” szintű kockázati besorolású 
eseményláncok az alábbiak: 
1.) Főszellőztető gépcsoportnál bekövetkező feszültség-

kimaradás (1 következmény). 

2.) Vízmentesítő rendszernél bekövetkező feszültség-
kimaradás (2 következmény). 

3.) Tűzesetek hulladékcsomag leszállítása közben (4 követ-
kezmény). 

4.) Havária-esemény hordóbetárolás közben (2 követ-
kezmény). 

5.) Hulladékcsomag betárolás és üzemszerű építési 
robbantás egyidejűsége (2 következmény). 

A szcenárióelemzések során 10 db kiegészítő javaslat készült. 
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Nem radiológia kockázatok 
Az elemzés célja a radioaktívhulladék-tároló működéséből 
eredő nem radiológiai kockázatok felmérésére, azaz a 
tervezett működésektől való eltérések nem radiológiai 
következményeinek meghatározása, kiegészítő elemzése. A 
HAZOP munkalapokon bevezetésre került egy kategória 
oszlop (Radiológiai/Nem radiológiai Kockázat), amely 
segítségével megjelölésre kerül, hogy melyik üzemi 
rendszernek, illetve tevékenységnek lehet radiológiai vagy 
nem radiológiai következménye, illetve kockázata. A nem 
radiológiai kockázatok vizsgált rendszerenként kockázati 
szintek szerint kerültek rangsorolásra. 
A nem radiológia kockázatértékelés 9 rendszer 80 
csomópontjára terjedt ki, mely során 17 szakember (tervező, 
üzemeltető, szakértő) 116 eltérés–következmény–védelem 
elemzést hajtott végre.  
Az NRHT üzemeltetését szolgáló rendszerek és/vagy 
tevékenységek tervezettől eltérő működéséből és/vagy 
végrehajtásából eredő következmények vizsgálati 
eredményeiről összefoglalóan elmondható: 

 NINCS „magas” vagy „elfogadhatatlan” szintű kockázat a 
rendszerben, 

 21 „nem kívánatos” szintű következmény részletes 
elemzése alapján biztonságot növelő javaslat kidolgozása 
tovább csökkentette a kockázatokat. 

A nem radiológia kockázatértékelés „nem kívánatos” 
kockázati besorolású eseményláncai a következők: 
1.) Előre nem várt, hirtelen lehűlés, fagyveszély  

(4 következmény). 
2.) Mechanikai jellegű kábelsérülés a villamos rendszeren  

(2 következmény). 

3.) Szigetelési, érintkezési hiba a villamos rendszeren  
(1 következmény). 

4.) Szigetelésromlás a villamos rendszeren (3 következ-
mény). 

5.) Főszellőztető gépcsoportnál bekövetkező feszültség-
kimaradás (1 következmény). 

6.) Vízmentesítő rendszernél bekövetkező feszültség-
kimaradás (2 következmény). 

7.) Tűzesetek hulladékcsomag leszállítása közben (4 követ-
kezmény). 

8.) Haváriaesemény hordóbetárolás közben (2 következ-
mény). 

9.) Hulladékcsomag betárolás és üzemszerű építési 
robbantás egyidejűsége (2 következmény). 

Az eseményláncok vizsgálata során 8 db kiegészítő javaslat 
fogalmazódott meg. 

Tapasztalatok, jövő 
A radioaktívhulladék-tárolót engedélyező hatóság részéről az 
elemzési módszer elfogadottnak bizonyult. Több sikeres 
engedélyezési eljárásban (NRHT Üzembe helyezést Megelőző 
Biztonsági Jelentés-2 és Létesítést Megelőző Biztonsági 
Jelentés-2) a biztonság igazolásának elfogadott eszköze volt, 
az eredmények alkalmasak voltak a hatósági eljárás 
lefolytatásához.  
2010-ben az NRHT ÜMBJ-2 keretein belül végzett 
HAZOP/LOPA elemzés hozzájárult a radioaktív hulladékok 
hosszú távú biztonságos, végleges tárolására szolgáló 
létesítmény „tervezett” rendszereinek és rendszerelemeinek 
optimalizálásához és fejlesztéséhez. A 2014-es felülvizsgálat 
eredményeként a megvalósult rendszer megbízhatósága is 
jelentős mértékben javult. Az iteratív tervezés-
kockázatelemzés folyamata egyrészt visszaigazolta, másrészt 
javaslatok révén növelte a radioaktívhulladék-tároló rövid- és 
hosszútávú biztonságát. Eredményként értékelendő, hogy a 
telephelyi dolgozók munkahelyi kockázatai is csökkentek. 
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