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Az atomenergia sosem tartozott a könnyen megérthető és könnyen „eladható” technológiák közé. A II. világháborút lezáró, 
Japánra ledobott két amerikai atombomba hívta fel igazán a világ figyelmét az atomenergia létezésére, és ez a belépő nem tette 
egyszerűvé az atomenergia békés célú alkalmazásának elfogadását, még akkor sem, ha a hadiipari és a békés célú nukleáris 
alkalmazások sok évtizede és határozottan szétváltak. Az 1986 áprilisában bekövetkezett csernobili baleset történései tovább 
erősítették a laikus közönségben az atomenergiával szembeni félelmeket. Kétségtelen, hogy Csernobil óriási anyagi, lelki és – 
lokális – környezeti károkat okozott a Szovjetunióban, és az elhibázott kommunikáció, a lakosság nem megfelelő védelme is 
hozzájárult a szovjet politikai rendszer bukásához. Jelen írásunkban a Fukusima atomerőműben bekövetkezett baleset 
következményeit elemezzük.  

 

Bevezetés 
Ma egyértelmű konszenzus van arról a szakmában, hogy a 
csernobili atomerőműben bekövetkezett baleset az 
elhárításon dolgozók és a lakosság egy kisebb csoportja 
szempontjából nagy sugárdózist okozó esemény volt, 
ugyanakkor az európai lakosság – ezen belül az orosz, a 
fehérorosz és az ukrán lakosság zöme – szempontjából kis 
dózissal járt, sugáregészségi következmények nélkül. Mégis 
az ezzel kapcsolatos félelmek, a sajtóban fellelhető túlzások 
mélyen beépültek a társadalmi-politikai tudatba, és részét 
képezik a fejlett emberi társadalom hétköznapi 
szorongásainak. 
A Csernobil utáni két évtizedben az amerikai és az európai 
kontinensen is több új atomerőművet helyeztek üzembe, 
ugyanakkor kétségkívül lassult a fejlődés üteme a 70-es és 80-
as évekhez viszonyítva. Ebben az időszakban Ázsiában, ezen 
belül is Japánban, Dél-Koreában, Indiában és Kínában 
töretlen fejlődést mutatott az atomenergia. A kétezres évek 
közepén, két évtizeddel a csernobili baleset után, lassú 
fordulat következett be, és a fejlett világban, többek közt az 
európai és az amerikai politikában újra higgadtan lehetett 
beszélni az atomenergiáról. Ebben egészen biztosan szerepet 
játszott az is, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem 
szükségességét ekkorra értette meg a nagypolitika, és az 
atomenergia a kezünkben lévő kevés olyan technológiák 
egyike, amellyel nagy mennyiségben, stabilan tudunk 
alacsony áron szén-dioxid kibocsátása nélkül villamos 
energiát termelni.  
A 2000-es évek közepétől a fejlett országok sorra jelentették 
be, hogy újra tervezik atomerőművi kapacitások építését. 
Finnországban, Franciaországban ténylegesen újblokk 
építések indultak meg, az USA komoly állami ösztönzőkkel 
segíti az építeni szándékozó cégeket, Litvánia, Lengyelország, 
az Egyesült Királyság, Bulgária, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország, Oroszország érdemi gazdasági és politikai 
lépéseket tett ilyen projektek előkészítésére. Még a 
törvényben deklaráltan antinukleáris Németország és 

Olaszország is az atomenergia jövőbeli alkalmazásának 
revízióját fontolgatta. Ebben a helyzetben történt 2011 
márciusában a japán fukusimai atomerőmű balesete, ami a 
második legsúlyosabb az iparág történetében. Jelen cikk a 
szerzők [1] alatti írása alapján készült. 

A fukusimai baleset 
2011. március 11-én Japán keleti partjaitól kb. 130 km 
távolságban, az óceán alatt egy rendkívüli erejű, sekély 
fészkű földrengés történt. A Richter-skálán 9-es magnitúdójú 
főrengés a felszabadult energia nagysága szempontjából a 
világon mért földrengések közül a 4. legnagyobb volt [2].  
A földrengés hatására az ország északi részén található 
atomerőművek – automatikus biztonságvédelmi működések 
hatására – rendben, biztonságosan leálltak és megkezdődött 
az egységek lehűtése. Japán északi részén ugyanakkor a 
villamosenergia-rendszer összeomlott, mert a 
távvezetékekben a földrengés számos súlyos károsodást 
okozott, továbbá a leálló hő- és atomerőművek kieső 
kapacitását más forrásokból nem lehetett pótolni. 

Az országos villamosenergia-rendszer összeomlása kezdeti 
eseményként szerepel az atomerőművek méretezési 
alapjában, azaz ezt a helyzetet az atomerőművek 
biztonságosan kezelni tudják. A földrengés által okozott 
vízszintes talajszinti gyorsulás ugyan kismértékben 
meghaladta a japán észak-keleti partvidékén lévő 
atomerőművek (Onagawa, Fukusima-1, Fukusima-2, Tokai) 
tervezési alapjában szereplő méretezési biztonsági földrengés 
vízszintes gyorsulásértékét, de nem tudunk arról, hogy ez 
érdemi technológiai károsodáshoz vezetett volna. Ez érthető 
is, mert a földrengés mechanikai hatásaira való méretezés 
megfelelő mérnöki tartalékkal történik.  

Az óceán alatt kis mélységben bekövetkező nagy földrengés 
nem várt, rendkívüli méretű cunamit váltott ki. A nyílt 
óceánon 5-6 méter magas hullámok a partvidéken 15-
30 méter magasra erősödtek, és az épített infrastruktúrában 
óriási pusztítást okoztak. A cunami kb. 500 km2 területen 
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rombolta le a településeket, sodorta el a házakat, utakat, 
hidakat, vasutakat. A cunami áldozatainak száma 
megközelíti a 20 000 főt. Közülük sokan azon a mintegy száz 
cunami óvóhelyen veszítették életüket, amelyeket ilyen esetre 
építettek, de a méretezésük során a mostaninál jóval kisebb 
cunamival számoltak.  
A Fukusima-1 atomerőmű ugyanebből az okból kifolyólag 
került fel a veszteséglistára: az 1970-es években üzembe 
lépett, hat atomerőművi blokkot tartalmazó telephelyen a 
mérnöki építményeket maximum 5,7 m magas cunami 
hullámokra készítették fel, amelyet jelentősen meghaladott a 
telephelyet 15 m magas hullámokkal elérő tényleges külső 
behatás. A cunami elpusztította az erőmű hűtővíz-ellátásáért 
felelős vízkivételi művet, valamint az árhullám behatolt a 
turbinacsarnokokba, egyéb épületekbe, és 
működésképtelenné tette a villamos berendezéseket, ezen 
belül is az üzemzavari dízelgenerátorokat.  

 
1. ábra: A Fukushima-Daiichi 1. blokkjának felépítése [3] 

Az atomreaktorok fontos alaptulajdonsága, hogy azokat a 
láncreakció leállítása után is feltétlenül hűteni kell, mert a 
nukleáris üzemanyagban felhalmozódott hasadási termékek 
radioaktív bomlása (nem az urán hasadása!) annyi hőt termel, 
hogy aktív hűtés nélkül az üzemanyag kazetták néhány óra 
elteltével megolvadnának. Ezért létfontosságú az energetikai 
reaktoroknál a leállítás után a hűtővíz-ellátás és megfelelő 
üzemzavari áramellátás biztosítása. Ha az atomerőmű külső 
villamoshálózati feszültség nélkül marad, és a telephelyen 
lévő összes blokk leáll, az áramellátás csak vészhelyzeti 
aggregátokról (tipikusan dízelgenerátorokról) biztosítható.  
A cunami azonban a Fukusima-1 atomerőműnél mind a 
hűtővíz-ellátást (az ún. végső hőnyelő elérését), mind pedig a 
dízelgenerátorokat tönkretette, így egy rendkívül súlyos, 
tervezési alapon túli állapot alakult ki, amelynek során 
megolvadt az 1., 2. és 3. reaktorban lévő üzemanyag, 
valamint sérülés érte az 1., 2., 3. és 4. blokki pihentető 
medencét. Az 1., 2. és 3. blokki súlyos baleseti folyamatok 
több száz kilogramm hidrogén keletkezéséhez vezettek.  
Az 1., 2., 3. reaktorok hermetikus védőépületének megóvása 
érdekében az operátorok a hidrogén-gőz keverék 
környezetbe történő lefúvatása mellett döntöttek, amely 
során – eddig nem ismert okokból – a hidrogén az 1. és a 3. 
blokki reaktorépületekben felrobbant. A 3. blokki hidrogén 
egy része a közös szellőzőrendszeri vezetékeken keresztül 
átáramlott a 4. blokk épületébe is, ahol később szintén 
felrobbant. Összesen 4 reaktorépület súlyosan károsodott.  
(A 2. blokki hidrogén sorsával kapcsolatban egyelőre nem 
látunk tisztán. 2011 márciusában azt közölték a japánok, hogy 
a 2. blokk hermetikus terében, az ún. nedvesaknában 

hidrogénrobbanás volt, ezt azonban később cáfolták.)  
A robbanások fokozták a környezetbe kikerülő radioaktív 
anyagok mennyiségét, és nagyon komplikálttá tették a 
helyzet hosszú távú kezelését. A hidrogénrobbanások 
felhívják rá a figyelmet, hogy a Fukusimában és más 
forralóvizes reaktorokon is használt hidrogénkezelési 
stratégia – mely szerint nitrogénnel töltik fel a hermetikus 
védőépületet, így abban hidrogénkeletkezés során nem tud 
robbanóképes elegy létrejönni – elhibázott, hiszen láttuk, 
hogy a hidrogén lefúvatása során további hibák fordulhatnak 
elő, amelyek végül akár robbanáshoz is vezethetnek. 
Megfelelőbbnek tűnik a Pakson és sok más energetikai 
reaktorban alkalmazott eljárás, ahol passzív autokatalitikus 
rekombinátorokat helyeznek el a hermetikus tér kiválasztott 
pontjain, melyek a hidrogént oxigén jelenlétében 
visszaalakítják vízgőzzé, még mielőtt robbanásveszélyes 
hidrogén-koncentráció jöhetne létre. 
A robbanások következtében a reaktorokból jelentős 
mennyiségű radioaktív anyag került a környezetbe. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy ha nem lettek volna 
hidrogénrobbanások Fukusimában, a környezeti 
következmények sokkal kisebbek lettek volna. A légnemű 
kibocsátások között a nemesgázok és az illékony hasadási 
termékek (főként jód, cézium) a fő komponensek. A sérült 
szerkezeteken keresztül közvetlenül a tengerbe is történt 
jelentős mennyiségű folyékony kibocsátás. A telephelyen igen 
magas dózisteljesítmények alakultak ki, ami komolyan 
akadályozza az elhárítási munkálatokat. Az elhárításon 
dolgozók megengedett dóziskorlátját ideiglenesen 100-ról 
250 mSv-re emelték, ezt a korlátot 2011 végéig – kis 
mértékben – hat munkás lépte túl, mindannyian az elhárítási 
munkálatok elején kapták a jelentősebb többletdózist.  
A környező lakosság kitelepítése 3 km-es körzetben már a 
cunamit követően, március 11-én megkezdődött, mivel a 
dízelgenerátorok kiesésével az üzemeltető számára 
nyilvánvalóvá vált a helyzet súlyossága. Másnap 20 km-re 
emelték a kitelepítési körzetet, ehhez később a mért 
dózisviszonyok alapján további településeket csatoltak az 
erőműtől északnyugati irányban. A kitelepítésen túl további 
korlátozásokat is be kellett vezetni: egyes helyeken a csapvíz 
illetve a friss zöldség fogyasztását tiltották meg egy időre.  
A közvetlen légköri és tengeri kibocsátások mostanra a 
reaktorok zártkörös hűtésének megvalósításával jelentősen 
lecsökkentek, a korlátozások teljes feloldásához azonban a 
szennyezett lakott területeket meg kell tisztítani.  
A kibocsátott radioaktivitás összmennyisége alapján a japán 
nukleáris hatóság április 12-én a hétfokozatú Nemzetközi 
Nukleáris Eseményskála (INES) legmagasabb, hetes szintjére 
sorolta be a fukusimai balesetet. Ezt a besorolást korábban 
csak a csernobili baleset kapta meg (az INES skálát éppen az 
1986-os baleset után dolgozta ki és vezette be a nemzetközi 
közösség). Az azonos INES-7-es kategória ellenére sok eltérés 
van a csernobili és a fukusimai baleset között. Az 1986-os 
csernobili baleset közvetlen oka a reaktor rossz reaktorfizikai 
tervezése volt, amit csak rontottak az erőmű bizonyos 
műszaki megoldásai, egy kiterjedt hermetikus védőépület 
(konténment) teljes hiánya, illetve a balesetelhárítási terv 
hiánya. Fukusima esetében egy extrém méretű külső 
természeti esemény okozta a balesetet, amelynek lezajlását 
nem megfelelő tervezésű műszaki eszközök (pl. a lefúvatás 
során hibásan működő szellőzőrendszer) súlyosbították. 
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2. ábra: A keletkező hidrogén szivárgásának lehetséges útvonalai és felhalmozódása [4] 
 

Az ukrajnai baleset következményeként kb. 50 haláleset 
írható közvetlenül az elhárítás során elszenvedett rendkívül 
magas (tipikusan 4000 mSv-nél nagyobb) többlet dózis 
számlájára, emellett kb. 6 000-8 000 többlet rákos 
megbetegedés várható statisztikai alapon becsülve az orosz, 
fehérorosz, ukrán területen érintett lakosság körében.  
Fukusima – ahol a jelenlegi becslések szerint a három 
megsérült reaktorzónából és a 4. érintett pihentető 
medencéből összesen kb. a csernobili kibocsátás tizede-ötöde 
került a környezetbe (az adatok csak becsültek, egyelőre még 
nincs pontos, minden fél által elfogadott érték), alapvetően a 
konténmenteknek köszönhetően – egészségügyi hatásai 
várhatóan jóval korlátozottabbak lesznek: jelen ismereteink 
alapján a lakosság egészségügyi károsodása nem várható a 
baleset következtében. Ennek oka a japán hatóságok gyors 
döntése a kitelepítésről, a kitelepítés hatékony végrehajtása, 
az élelmiszerek és a csapvíz fogyasztásának szakszerű 
korlátozása, illetve az a tény, hogy a korábban kidolgozott 
balesetelhárítási terv alapján dolgozhattak a hatóságok. 
Csernobilhoz viszonyítva a fukusimai baleset környezeti 
következményeit az is csökkenti, hogy Japánban nem került 
ki a környezetbe számottevő mennyiségű üzemanyag-
fragmentum, míg Csernobilban a besugárzott üzemanyag 
mintegy 3,5%-a jutott a környezetbe – benne nagy 
mennyiségű alfa-sugárzó nehézizotóppal – a 10 napig tartó 
intenzív grafittűz és az általa létrehozott extrém magas 
hőmérséklet, valamint a mérnöki gátak teljes hiánya miatt. 

A fukusimai baleset okaival, lefolyásával és 
következményeivel kapcsolatban további információk 
érhetőek el a [5] alatti weblapon. 

 

A baleset értékelése a nukleáris 
biztonság szemszögéből 
A fukusimai tapasztalatok fényében jogosan merül fel a 
kérdés, hogy létezik-e biztonságos atomenergia. A kérdés 
másként is megfogalmazható: mi az a biztonsági szint, amit 
elvárunk egy technológiától, ezen belül az atomenergiától?  
Az atomerőműveket villamos energia előállítása céljából 
építik. A használati funkción kívül az atomerőműnek 
azonban biztonsági funkciókat is el kell látnia, hiszen a 
reaktorban a működése során nagy mennyiségű, a 
környezetre veszélyes radioaktív anyag halmozódik fel, 
amelynek a kedvezőtlen biológiai hatásaitól meg kell óvni a 
környezetet, az élőlényeket. Az atomerőmű tervezése, építése 
és üzemeltetése során tehát alapvető cél, hogy a környezet és 
a lakosság elfogadhatatlan többlet sugárterhelését elkerüljük. 
E cél elérése érdekében három alapvető biztonsági funkciót 
kell ellátni:  
a.) a nukleáris láncreakciót mindenkor hatékonyan kell 

tudni szabályozni, szükség esetén a reaktort le kell tudni 
állítani és leállított állapotban kell tudni tartani (röviden: 
reaktor szabályozása és lezárása); 

b.) a reaktorban megtermelődő hőenergiát mind normál 
üzemben, mind pedig üzemzavarok során és leállított 
állapotban el kell tudni szállítani (üzemanyag hűtése); 

c.) meg kell tudni akadályozni, hogy az erőműből a 
radioaktív anyagok kijussanak a környezetbe 
(radioaktivitás benntartása). 

A biztonsági funkciók akkor teljesíthetőek, ha az 
atomerőművet a normál üzemen túl a reálisan elképzelhető 
eseményekre, üzemzavarokra is méretezzük, vagyis 
felkészítjük az elképzelhető rendkívüli események és 
üzemzavarok lekezelésére. Az atomerőmű tervezési 
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alapjában ezért a létesítmény és rendszereinek, 
rendszerelemeinek mindazon jellemzői, valamint a 
rendszerek, rendszerelemek által ellátni szükséges funkciók 
szerepelnek, amelyek megléte szükséges a várható üzemi 
események és feltételezett kezdeti eseményekből származó 
tervezési üzemzavarok ellenőrzött kezeléséhez a 
meghatározott sugárvédelmi követelmények betartása 
mellett.  

A magyar szabályozás – összhangban a nemzetközi 
irányelvekkel – előírja, hogy minden olyan kezdeti eseményt, 
amely százévente vagy ennél gyakrabban bekövetkezhet az 
erőmű üzemideje során, várható üzemi eseményként kell 
kezelni, és a szabályozórendszereket, valamint a személyzetet 
úgy kell felkészíteni, hogy az összes ilyen eseményből 
származó problémát el lehessen hárítani anélkül, hogy az 
erőmű radioaktív kibocsátásai meghaladnák a normál üzemi 
korlátokat. Az erőműnek egy ilyen esemény után 
működőképesnek kell maradnia. Várható üzemi események 
kiinduló eseménye lehet például a turbina kiesése, egyes 
szelepek, szivattyúk kiesése, meghibásodása, hibás emberi 
beavatkozás miatti téves működése vagy üzemképtelensége.  
A tervezési üzemzavarok olyan kezdeti eseményekből kiinduló 
eseménysorok, amelyek a várható üzemi eseményeknél jóval 
ritkábban fordulhatnak elő, de esetükben a biztonsági 
rendszerek működésére, az operátorok hatékony 
közreműködésére lehet szükség annak érdekében, hogy a 
lakosság és a dolgozók többlet sugárdózisa a hatósági 
határértékek alatt maradjon. Bizonyos tervezési üzemzavarok 
esetén a reaktort körülvevő hermetikus védőépületre 
(konténmentre) mint mérnöki gátra is szükség lehet a 
radioaktivitás visszatartásához. Az előírások szerint tervezési 
üzemzavarként kell figyelembe venni minden olyan – az 
erőműből induló – belső eredetű kezdeti eseményt, amely 
százezer évente vagy annál gyakrabban előfordulhat. (Pl. egy 
fontos hűtőrendszeri cső eltörése, a reaktorzónát hűtővízzel 
ellátó fő keringető szivattyúk egyidejű kiesése, egy mérő- 
vagy beavatkozó rendszer meghibásodása, tűz az erőműben 
stb.) Míg külső eredetű kezdeti eseményeknél (tornádó, szélvihar, 
földrengés, áradás stb.) a tervezési alap részeként kell 
figyelembe venni a tízezer évente vagy annál gyakrabban 
bekövetkezhető eseményeket. Egy tervezési üzemzavar 
bekövetkezése után az atomerőmű nem feltétlenül marad 
működőképes, de egy ilyen eseménysor nem vezethet a 
lakosság és a dolgozók dóziskorlátnál nagyobb 
sugárterheléséhez. 
A tízezer évnél ritkábban bekövetkező külső eredetű 
eseményeket, valamint a százezer évnél ritkábban 
bekövetkező belső eredetű eseményeket nem vesszük 
figyelembe a tervezési alapban, mert ezek olyan kis 
valószínűségűek, olyan ritkán fordulhatnak elő, hogy az 
atomerőművet nem lehet racionálisan felkészíteni a 
lekezelésükre. Mivel ezek nincsenek a tervezési alapban, de 
előfordulási valószínűségük nem nulla, ezért tervezési alapon 
túli baleseteknek nevezzük őket. A tervezési alapon túli 
balesetek közül azokat, amelyek a reaktorzóna sérüléséhez 
vezetnek, és így az erőmű szempontjából végzetesek 
lehetnek, súlyos balesetnek nevezzük. A reaktorzóna 
sérülése, megolvadása még nem jelent feltétlenül jelentős 

környezeti radioaktív kibocsátást, mint ahogy azt az amerikai 
TMI-2 atomerőművi blokk 1979-es balesete is bizonyította.  
Az atomerőmű fent leírt lehetséges állapotait, a tervezés 
során figyelembe vett kezdeti eseményeket a 3. ábrában 
foglaltuk össze.  
Az atomerőmű működésével járó maradék kockázat 
csökkentése érdekében a mélységi védelem elve alapján (ld. 
4. ábra) a kis valószínűségű tervezési alapon túli események 
lefolyását is elemzik, és kiegészítő intézkedéseket tesznek 
annak érdekében, hogy az ilyen extrém kis valószínűségű, de 
nagy radioaktív kibocsátást eredményezhető események 
környezeti következményeit csökkenteni lehessen, és a 
végcélt, a lakosság egészségének megóvását meg lehessen 
valósítani. Egy nagy környezeti kibocsátással járó esemény 
során az utolsó eszköz a lakosság védelmében az ún. 
balesetelhárítási intézkedési terv (BEIT) alkalmazása, amikor 
a katasztrófavédelem és a rendőrség bevonásával, előre leírt 
forgatókönyv szerint, előkészített eszközök segítéségével (pl. 
gyorstájékoztatás, elzárkóztatás, kitelepítés stb.) 
akadályozzák meg, hogy a lakosságot határértéknél nagyobb 
többletdózis érje. 
A japán fukusimai atomerőmű tervezése során számoltak 
cunamival, a méretezési alapban szereplő cunami árhulláma 
maximum 5,7 m magas volt. Ezt az értéket a március 11-i 
cunami közel háromszorosan haladta meg, így az erőmű 
létfontosságú rendszerei károsodtak, az atomerőmű blokkjai 
tervezési alapon túli súlyos baleseti állapotba kerültek. Mivel 
a biztonsági rendszerek terhelése jelentősen meghaladta a 
tervezési értékeket, ezek a rendszerek nem tudták ellátni 
feladatukat, így az erőmű biztonsági funkciói is sérültek. 
Azonban a mélységi védelem elvének helyes alkalmazásával, 
a balesetelhárítási intézkedési terv eszközeinek segítségével a 
lakosság és a dolgozók védelmét jól valósították meg a japán 
szakemberek még úgy is, hogy a földrengés és az extrém 
nagy cunami következtében az erőmű körüli területeken 
nagyon mostoha körülmények uralkodtak. A legfontosabb 
célt, a lakosság egészségének megóvását sikeresen 
teljesítették. 
Ezen a ponton ki kell emelnünk, hogy Fukusimában a 
méretezési cunami nagyságát annak idején nem 
valószínűségi alapon határozták meg, hanem a történelmi 
földrengések és cunamik értékelése alapján. A 2011 
októberében publikált információk alapján [6] 2008-ban 
készült ugyan egy olyan új cunami elemzés, amely 10 méter 
magas árhullámot meghaladó cunamit is lehetségesnek 
tartott a telephelyre, ennek az új eredménynek a részletesebb 
elemzését, és az ebből származó biztonságnövelő 
intézkedéseket az erőművet üzemeltető TEPCO cég 2011 
márciusáig azonban nem hajtotta végre, az elemzés 
eredményeiről pár nappal a 2011. március 11-i földrengés 
előtt tájékoztatta a japán kormányt [6]. A TEPCO bizonyosan 
hibázott, amikor késlekedett a kormány tájékoztatásában és 
az atomerőmű cunami elleni védelmének fokozásában. 
Érdekes körülmény ugyanakkor az is, hogy ez a 2008-as új 
elemzés sem valószínűsített 15 méter magas cunamit.  
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3. ábra:  Atomerőművi események és állapotok 
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4. ábra:  A mélységi védelem elve 

A Fukusima-1 atomerőmű aktuális 
helyzete, feltételezhető hibák 
2011 decemberére sikerült mind a négy sérült reaktor 
esetében elérni az ún. hideg leállított állapotot, ami azt jelenti, 
hogy az üzemanyag hőmérsékletét a zártkörös 
hűtőrendszerekkel stabilan 100 °C alatt tudják tartani.  
A pihentető medencéknek független hűtőköröket építettek ki. 
Megkezdődött a jelentős mennyiségű radioaktív víz 
megtisztítása, a szennyezett hulladékvizek átmeneti 
tárolására nagy térfogatú tárolót alakítottak ki. Rengeteg 
épületdarabot, törmeléket takarítottak össze az erőmű 
udvarán és az épületeken belül is, elsősorban 
távműködtetésű munkagépek segítségével. Helyreállították a 
létfontosságú rendszerek áramellátását. A blokki épületeket 
robotok illetve a műszaki személyzet segítségével bejárták. 
Ugyanakkor a hermetikus védőépület első védvonalát, az ún. 
primer konténment bejáratait még nem nyitották meg, erre 
még hosszú ideig várni kell. Az 1. blokk sérült épülete fölé 
ideiglenes védőépületet készítettek. Az intézkedések hosszú 
távú célja a reaktorok és a pihentető medencék tartós hűtése, 
a reaktorok további degradációjának megelőzése.  
A különböző elemzések alapján konszolidált információnak 
tekinthető, hogy az 1. reaktor aktív zónája csaknem teljes 
egészében megolvadt és a zónaolvadék jelentős része áthatolt 
a reaktortartály alján. A mintegy 10 m (!) vastag beton 
alaplemezbe kb. 70 cm mélységben hatolt be az olvadék, így a 
beton alaplemez épsége nincs veszélyben; nem várható, hogy 
a zónaolvadék lefelé kijut az épületből. A 2. és 3. reaktor  

 

zónája is részlegesen megolvadt, de kisebb mértékben, mint 
az 1. reaktor esetében. Minden bizonnyal sokévnyi munka 
van a japán szakemberek előtt, mire hozzá tudnak kezdeni a 
sérült és megolvadt üzemanyag reaktorból történő 
eltávolításához.  

Ahogy a cikk elején írtuk, a fukusimai események kiváltó oka 
a méretezési alapban feltételezettnél jóval nagyobb cunami 
volt. A méretezési cunami konzervatívabb megválasztásával, 
illetve a 2008-as új cunami elemzések alapján az erőmű 
megerősítésével a következményeket jelentősen lehetett volna 
csökkenteni. Ha a dízelgenerátorokat térben egymástól 
elválasztva, egyes dízelgépeket magas ponton elhelyezve és 
léghűtéssel (nem tengervízhűtéssel) ellátva a biztonsági 
áramellátás a cunami utáni nehéz helyzetben is biztosítható 
lett volna (mint ahogy az a Fukusima-2 telephelyen lévő, 
illetve az Onagawa atomerőműben lévő blokkok esetében 
meg is valósult, ahol a reaktorzónák sérülését sikeresen 
elkerülték). 
A hidrogénkezelés hibás koncepción alapult. Megfelelő 
számú autokatalitikus rekombinátorral a 
hidrogénrobbanások elkerülhetőek lettek volna.  
A robbanások elkerülésével a környezeti kibocsátások sok 
nagyságrenddel kisebbek lettek volna, valamint az 
atomerőmű balesete kisebb médiafigyelmet kapott volna, és 
így kisebb politikai turbulenciákat váltott volna ki.  
A rekord erősségű földrengés, utórengései és a 20 000 ember 
életét követelő, nagy infrastrukturális károkat okozó cunami 
önmagában is nagy kihívás elé állította a japán 
államgépezetet. Erre rakódott rá a nukleáris veszélyhelyzet 
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kezelésének feladata, amelyet az események kezdetén az 
erőművet üzemeltető TEPCO, a kormány és a hatóságok nem 
tudtak jól menedzselni. A japán rendszer sajátosságai miatt a 
kormánynak (kormányfőnek, kormányszóvivőnek) gyakran 
olyan kérdésekben kellett megnyilatkoznia, amit jobb lett 
volna az üzemeltetőre bízni. Furcsa közjátékok rendre 
adódtak, amikor pl. a kormány arra utasította az üzemeltetőt, 
hogy hűtse a reaktorokat, miközben ez nyilvánvaló műszaki 
evidencia. A japán hatósági rendszer felülvizsgálata máris 
megkezdődött, Japánon belülről is számos komoly kritika éri 
a rendszerüket. Nem helyes megoldás, hogy hosszú ideig a 
japán nukleáris biztonsági hatóság a villamosenergia-
ellátásért felelős minisztérium alá tartozott, így a hatóság 
függetlensége nem valósult meg. Ráadásul gyakorlat volt az 
elmúlt évtizedekben, hogy az ipar és a hatóságok között 
felelős vezetők vándoroltak oda és vissza, ami elvben 
lehetőséget teremtett összeférhetetlen helyzetek 
kialakulásához.  

Az utóbbi időben egyébként Magyarországon is lehet hallani 
olyan politikai érveket, hogy a nukleáris biztonságért felelős 
hatósági feladatokat ellátó Országos Atomenergia Hivatalt be 
kellene építeni az energiaellátásért felelős hivatalba vagy 
éppen a katasztrófavédelmi szervezetbe. Ez éppen a 
hatáskörök és a felelősségek szükségszerű szétválasztása 
miatt óriási hiba lenne, és a nukleáris biztonság 
csökkenéséhez vezetne. A fukusimai baleset egyik fő 
tanulsága és következménye világszerte pont a nemzeti 
nukleáris hatóságok függetlenségének és jogköreinek 
megerősítése. Hazánkban az Országos Atomenergia Hivatal 
függetlensége jelenleg biztosított. 
A japán kormány által felállított vizsgálóbizottság előzetes 
jelentése [8] szerint a japán hatóságok közötti kommunikáció 
többször megszakadt a kritikus időszakban. A kabinet 
nukleáris válsághelyzeti irányítószerve a kormány 
épületének 5. emeletén működött, míg a földrengések és 
katasztrófahelyzetek kezeléséért felelős tanács ugyanezen 
épület pincéjében funkcionált. A közeli elhelyezkedés 
ellenére számos információ csak késlekedés után jutott fel a 
kormány szintjére. Több sajtóközlemény elakadt és csak 
késve került kiadásra.  
A bizottság az erőművet üzemeltető TEPCO cég működését 
is több ponton erősen kritizálja. Az operátorok a [8] jelentés 
szerint hibás döntést is hoztak az 1. és a 3. reaktor hűtésével 
kapcsolatban, ami késleltette az alternatív hűtővízellátást, így 
nem hosszabbította meg a zónasérülésig hátralévő időt.  
A TEPCO cégnek volt egy balesetkezelési válságközpontja 
kb. 5 km-re az atomerőműtől, ez azonban nem működött több 
okból sem, nem tudta ellátni feladatát: a természeti csapás 
lerombolta a külső kommunikációs kapcsolatait; 
nehézségekbe ütközött az odautazás, valamint az élelemmel 
és ivóvízzel való ellátás; a balesetkezelési központ 
szellőzőrendszere nem volt felszerelve radioaktív anyagok 
kiszűrésére alkalmas szűrőkkel. Ezt 2009-ben ugyan 
kifogásolta a nukleáris biztonsági hatóság, de konkrét 
intézkedésre, határidővel nem kötelezte az üzemeltetőt.  
A jelentés szerint a TEPCO-n belüli információáramlás 
hiányosságai miatt több hibás döntés is született.  
A japán országos sugárzásmérő rendszer egyes állomásait 
elmosta a cunami, így a sérült atomerőmű közvetlen 
közeléről nem voltak a rendszerben mérési adatok, de a 
rendszer távolabbi állomásai és a rendszer maga üzemben 
maradt. Miután az üzemeltető TEPCO helyi balesetkezelési 

központja működésképtelenné vált, a sugárzási adatokat a 
nukleáris biztonsági hatóságnak vagy a kormány 
balesetelhárítási központjának kellett volna továbbadnia a 
helyi hatóságok részére. Ezt egyetlen kormányszerv sem tette 
meg, így a lakosság védelmével, kitelepítésével kapcsolatos 
döntéseket a helyi elöljáróknak lokális információk alapján 
kellett meghozniuk, központi segítség nélkül.  
A fent felsoroltakon kívül minden bizonnyal még számos 
további hiba is történt a cunami által elindított események 
kezelése során, ugyanakkor a lakosság kimenekítése jó 
időben megtörtént, számottevő lakossági dózisterhelésről 
nem tudunk. A mostoha körülmények ellenére az érintett 
reaktorok és pihentető medencék aktivitáskészletének 
mindössze 0,01%-a került ki a környezetbe, ami azt mutatja, 
hogy a mérnöki gátak bent tartották a radioaktivitás zömét.  

Objektív kockázat, szubjektív félelem 
Öveges József professzor „Sugárözönben élünk” könyvcímét 
transzformálva mondhatnánk, hogy kockázatözönben élünk. 
Az élő szervezetekre folyamatosan különböző kockázatok 
leselkednek, melyek veszélyeztetik egészségüket vagy éppen 
életüket. A kockázat a matematikai definíció szerint egy adott 
esemény bekövetkezésének valószínűsége (gyakorisága) és az 
esemény súlyosságának, lehetséges kedvezőtlen 
következményének szorzata.  
Több különböző felmérés készült már arra vonatkozóan, 
hogy az egyes energiahordozók bázisán megtermelt villamos 
energia előállítása mekkora kockázattal, mennyi halálos 
áldozattal jár, figyelembe véve az adott technológia teljes 
folyamatát (a bányászattól az erőműveken át a 
hulladékkezelésig). Az 5. ábrán látható, hogy az olaj és a 
szénfelhasználás okozza messze a legtöbb halálesetet, TWh-
nként 35 illetve 25 halálesettel (1 TWh = 1 milliárd kWh).  
A nukleáris energiatermeléssel átlagosan kevesebb, mint 1 
haláleset jár TWh-ként. Az adatokban természetesen 
Csernobil következményei is szerepelnek. Tehát a 
tapasztalatok alapján az atomenergia kockázatait objektíven 
értékelve megállapítható, hogy az emberek egészségére 
gyakorolt hatás szempontjából az jelentősen elmarad a 
fosszilis vagy éppen a biomassza alapú villamosenergia-
termelés kockázataitól. 

 
5. ábra:  Az egyes villamosenergia-termelési módok átlagos 

egészség-károsító hatása (TWh megtermelt villamos energiára 
jutó halálesetek száma) az ExternE projekt adatai alapján [7]  

Az adatok birtokában nehezen érthető, hogy miért övezi 
mégis akkora félelem a nukleáris energiatermelést. Ha kicsi a 
kockázata, miért nem tudja mégsem a társadalom (vagy 
annak egy számottevő része) elfogadni ezt a technológiát? 
Szintén furcsa lehet, hogy a fukusimai balesetet okozó extrém 
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cunami húszezer áldozata fölött miért siklott át a világsajtó 
néhány nap alatt, és miért lett hónapokra vezető hír, hogy mi 
történik a fukusimai atomerőműben, miközben a lakosság (és 
az elhárításon dolgozók) körében ennek nem volt halálos 
áldozata és az nem is várható az előző fejezetben leírtak 
értelmében, valamint a lakosság egészségkárosodásával sem 
kell számolni? Meg kell állapítanunk, hogy az objektív, 
számokban mérhető, statisztikai adatokon alapuló kockázat 
teljesen szétválik a társadalom, valamint az egyének 
szubjektív félelemérzetétől, ezek egymástól független 
effektusokat mutatnak. 
A nukleáris ipar nincs egyedül ezzel a problémával: a 
repülést hasonló, eltúlzott szubjektív félelem övezi. Amerikai 
közlekedési baleseti adatokat elemezve megállapítottuk [1], 
hogy a közutakon átlagosan 94 millió utas-kilométerenként 
van közúti baleset miatt 1 halálos áldozat, míg a 
légiközlekedés baleseteinek kockázata 1 haláleset 3,2 milliárd 
utas-kilométerenként. Tehát a valós adatok alapján 33-szor 
kisebb a repülés kockázata, mint a közúti közlekedésé. 
Az objektív kockázattól elváló szubjektív félelemérzet legfőbb 
motívumait az 1. táblázatban foglaltuk össze Lundgren és 
McMakin [9] munkája alapján. A táblázatból kitűnik, hogy a 
társadalom sokkal inkább elutasít valamit, ha az mesterséges 
eredetű (ld. Fukusima), és jobban elfogadja (még a 
katasztrofális következményeket is), ha a jelenség természeti 
(ld. cunami). Ha egy katasztrófa következményei térben és 
időben koncentráltan jelentkeznek (ld. repülőgép baleset), az 
növeli az elutasítást, míg a térben és időben elszórt 
események áldozatait (ld. közúti balesetek) a társadalom 
jobban elfogadja. Az is egyértelmű, hogy ha valamit magas 
médiafigyelem övez, attól a társadalom jobban fél, mint 
azoktól az eseményektől, amelyekről a média ritkábban 
számol be, vagy kevésbé dramatizálva mutatja be az 
eseményeket. Ez a nagy, koncentrált katasztrófákat okozni 
képes emberi tevékenységek társadalmi elfogadását 
csökkenti, még akkor is, ha ezek a katasztrófák ritkák és 
korlátozott hatásúak. 
Tovább növeli a társadalom elutasítását, ha a vizsgált tényező 
(esetünkben egy esetleges nukleáris baleset) azonnali 
hatásokkal járhat, ha a hatások gyermekeket is érinthetnek, 
ha a társadalom eleve bizalmatlan az üzemeltető céggel vagy 
az állami intézményekkel, hatóságokkal szemben, ha az 
okozott károsodás visszafordíthatatlan, vagy jelentős 
változást okozhat az életvitelben. Fontos szempont, hogy a 
túlságosan pozitív hangvételű üzenetek is csökkentik a 
társadalom elfogadását, szemben az objektív hangvételű 
kommunikációval. 
Lundgren és McMakin [9] nem említik, de mi úgy gondoljuk, 
hogy a mai fejlett világ társadalmi berendezkedése miatt a 
politikának kitüntetett szerepe van egyes események és 
technológiák társadalmi elfogadásában: a politikusok gyakori 
újraválasztása, a szereplési és népszerűség-szerzési 
kényszerük miatt a politikai szereplők gyakorta használják a 
média és az emberek figyelmének felkeltésére eszközként a 
szubjektív félelmet. Ha végiggondoljuk az 1. táblázat szerinti 
szempontokat, számos – médiafigyelmet kiváltó politikai 
vagy zöld mozgalmi – akció motivációja jól nyomon 
követhető. Ezek az akciók önmagukban nem befolyásolják a 
valós társadalmi kockázatot, csak a szubjektív félelmet 
erősítik. 
 

1. táblázat A társadalmi elutasítás néhány szempontja [9] 

Szempont Elutasítás Elfogadás 

Katasztrofális 
következmények 

lehetősége 

Térben és időben 
koncentrált 

Térben és időben 
elszórt 

Személyes irányítás 
szintje 

Az egyéntől 
független személy 

vagy szervezet által 
irányított  

Az egyén által 
irányított 

Félelem szintje Nagy félelem övezi  A társadalom 
közönyös 

Önkéntesség a 
részvételben 

Nem önkéntes Önkéntes 

Gyerekekre gyakorolt 
hatások 

Valószínűleg jobban 
érint gyerekeket 

Kevéssé 
valószínű, hogy 
gyerekeket érint 

Médiafigyelem Magas Ritkán említve 

Eredet Mesterséges Természetes 

Intézményi bizalom Bizalmatlanság 
övezi  

A bizalom fennáll 

Balesetek története Jól ismert balesetek 
a múltban 

Nincsenek 
(ismert) balesetek 

Áldozatok 
személyazonossága 

Közeli 
hozzátartozók 

Statisztikai 
áldozatok 

Előnyök térbeli, időbeli 
vagy társadalmi 

eloszlása 

Az előnyök és a 
kockázatok 

eloszlása nem 
azonos 

A kockázatok és 
az előnyök kb. 

azonos 
eloszlásúak 

Van-e jövője az atomenergiának? 
Jelen pillanatban nehezen megbecsülhető a fukusimai baleset 
hatása az atomenergetika jövőjére. Németország vezető 
politikusai (belpolitikai, választási szavazatszerzési okokból, 
az érdemi szakmai egyeztetéseket mellőzve) a baleset után 
szinte azonnal jelezték: 2022-ig végleg feladják a nukleáris 
erőművek alkalmazását, és nemrégiben hasonlóan döntött a 
svájci parlament is, itt 2034-ig tervezik az ország öt nukleáris 
termelőegységeinek bezárását, amelyek jelenleg a villamos 
energia 40%-át adják. Nem túlságosan meglepő, hogy Japán 
is az atomerőművek feladását tervezi, ennek lehetőségét egy 
újonnan felállított parlamenti bizottság vizsgálja. 
Számos más ország (pl. Oroszország, Kína, Dél-Korea, India, 
USA, Csehország, Finnország) azonban kiállt a nukleáris 
erőművek további alkalmazása mellett, azzal érvelve, hogy az 
általuk okozott többlet-kockázat még mindig kisebb, mint az 
a kár, amelyet az atomenergia elhagyása okozhat. Reálisan 
tekintve jelenleg nem elképzelhető az atomerőművek 
kiváltása pusztán megújuló energiaforrásokkal, ezért az 
atomenergiáról lemondó országok újra nagyobb arányú 
fosszilis felhasználást, és ezzel növekvő szén-dioxid és más 
károsanyag-kibocsátást vállalnak. 
Miután belátható időn belül nem lehetséges az atomenergia 
kizárása a villamosenergia-termelésből, egy feladatunk lehet: 
még tovább növeljük az atomerőművek biztonságát, tanulva 
a fukusimai tapasztalatokból. A fukusimai események eddigi 
elemzései azt mutatták, a baleset fő oka a tervezési alap nem 
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megfelelő megválasztása és a súlyosbaleset-kezelési eljárások 
hiányos kidolgozása lehetett, de hiányosságok voltak az 
erőmű vezetésében és a kommunikációban is. 

A tanulságok pontos levonása és hasznosítása évekig is 
eltarthat, az első lépéseket azonban már megtették az 
atomerőműveket üzemeltető országok. Az EU elrendelte 
valamennyi nukleáris blokk célzott biztonsági felülvizsgálatát 
a fukusimai tapasztalatok alapján (ezek az ún. stressz-
tesztek), de a többi ország is hasonló – legfeljebb kevésbé 
központosított – felülvizsgálatot hajt végre. Az erőművek 
biztonságának értékelése mellett a nukleáris biztonságot 
felügyelő hatóságok és a törvények, szabályzatok 
felülvizsgálata is várható. 
Az Országos Atomenergia Hivatal értékelése szerint a paksi 
atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálata nem azonosított 
olyan biztonsági hiányosságot, amely azonnali beavatkozást 
igényelne. Ez az elmúlt évtizedekben végrehajtott 
biztonságnövelő intézkedéseknek köszönhető, így mind az 
erőmű földrengésállóságának növelése, mind a súlyos 

balesetek kezelésére való felkészülés megtörtént.  
A felülvizsgálat azonban feltárt néhány olyan területet is, 
ahol lehetséges a biztonság még további fokozása – ilyen 
területek egyes, nem biztonsági funkciójú rendszerek 
földrengésvédelmének erősítése, az alternatív 
villamosenergia-ellátás további javítása, és egyéb kisebb 
módosítások. A fukushimai baleset közvetlen tanulsága, hogy 
a kis valószínűségű események előfordulását egyszerre több 
blokkon is fel kell tételezni, és a szükséges baleset-kezelési 
eljárásokat erre a forgatókönyvre kell méretezni.  
Az átalakítások mellett még további biztonsági elemzéseket is 
el kell végezni (pl. a külső környezeti hatások valószínűségi 
alapú elemzését, vagy a földrengés miatti esetleges épület-
süllyedések vizsgálatát). 
Ezen lépések eredménye – hasonlóan az 1979-es TMI, és az 
1986-os csernobili balesetek utóéletéhez – várhatóan a 
nukleáris biztonság további fokozása, és a még 
biztonságosabb reaktortípusok elterjedése lesz. 
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