Környezetbiztonság
Sugár- és környezetvédelem

Sugárözönben élünk
A Föld mindenkori élővilágának
együtt kellett, és ma is együtt
kell élnie azzal a természetes
és mesterséges sugárzási környezettel, amelyet a természet
és mi magunk hozunk létre. A
természetes eredetű sugárzás
forrásai a világűr, a földkéreg
és az utóbbiból a levegőbe kerülő radionuklidok. Ezek a földi
élet kialakulása előtt is hatottak,
akkoriban a természetes háttérsugárzás a jelenleginek kb.
10-szerese volt. A sugárzás okozta mutációk termékeny talajt biztosíthattak a szelekciónak, és az
evolúció folyamán valószínűleg
hozzájárultak a biológiai sokféleség kialakulásához. Mindazonáltal évmilliárdok alatt a földi élet
kialakította a maga biokémiai
védekező mechanizmusait az ionizáló sugárzás ellen.

A természetes radioaktív anyagok kiszűrhetetlenül és állandóan jelen vannak a talajban, az
építőanyagokban, a levegőben,
az élelmiszerekben, az ivóvízben
és szervezetünkben. A testünkben jelen lévő radioaktív atomok
közül minden órában közel 16 milliónyi bomlik el. Az ezekből eredő külső és belső sugárterhelés
végigkíséri életünket. A természetes sugárterhelésünk legnagyobb része, mintegy 65-75%-a
a felszíni kőzetekben, talajban
és az építőanyagokban bizonyos
koncentrációban mindig jelen
lévő urán bomlásakor felszabaduló radongáz és leányelemeinek
belégzéséből ered. A radonnak
tulajdonítható sugárdózis annál
nagyobb, minél többet tartózkodunk rosszul szellőztetett helyiségben.

A Föld népessége természetes
forrásokból évente átlagosan 2,4
mSv sugárterhelést kap. Ennek
mértéke változik a földrajzi és
geológiai sajátosságok, a lakásviszonyok és építkezési szokások,
valamint a lakásban eltöltött időtartam különbözősége miatt. Hazánk lakosságának természetes
sugárterhelése mintegy 20%-kal
nagyobb, 3 mSv/év, mivel azon
országok közé tartozunk, amelyek lakói viszonylag több időt
töltenek épületekben.
Vannak a Földön olyan természetes radioaktív anyagokat (főképpen tóriumvegyületeket) az
átlagosnál jóval nagyobb koncentrációban tartalmazó területek, ahol az ott élő emberek
természetes sugárterhelése a
miénknél öt-tízszer magasabb,
maximumértéke pedig akár öt-

venszer is nagyobb lehet.
Ez ideig körükben semmilyen
sugárhatásnak
tulajdonítható
egészségkárosodást vagy kóros
elváltozást nem észleltek. Túlzás
nélkül állíthatjuk tehát, hogy a
természetes sugárzás nem jelent
veszélyt az emberek életére, annak elválaszthatatlan része.
A XIX. század vége óta az emberiséget mesterséges sugárterhelés is éri. Elsőként a Röntgen
által leírt és róla elnevezett sugárzás vált ismertté, majd később széles körben alkalmazottá.
Ez a sugárzás okozza a ma élő
népesség mesterséges eredetű
sugárterhelésének legnagyobb
részét. Használatát azonban ma
még nem mellőzhetjük. Az a felbecsülhetetlen információ, amelyet alkalmazásával nyerünk a
kialakult vagy kialakulóban lévő
betegségek diagnosztizálása során, még elviselhető kockázatot
jelent. Az utóbbi években dinamikusan nő a jelzett vegyületek
és radiofarmakonok használata
az egészségügyben. A sugárforrások orvosi alkalmazása révén
évente átlagosan 0,4-5 mSv su-

gárterhelést kapunk. A korábbi
katonai célú kísérleti robbantások és a nukleáris ipar hatására
is éri sugárzás a népességet. Ennek mértéke azonban kevesebb
a természetes sugárterhelés fél
százalékánál.
Az atomenergia-ipar hozzájárulása a mesterséges eredetű
lakossági sugárterheléshez elhanyagolhatóan kicsi. A Paksi
Atomerőmű környezetében mérhető vagy kimutatható lakossági többlet-sugárterhelés nincs.
Az atomerőműben dolgozókra
meghatározott éves dózisok betartását szigorúan ellenőrzik, a
sugárvédelmi eszközök és eljárások a legmodernebb technikát
képviselik. Statisztikai adatok
alapján, amíg a dohányzás 2000,
a gépjárműbalesetek 200, a hagyományos erőművek 20 nappal
rövidítik meg az átlagéletkort,
addig az atomerőművek csupán
egy órával. Az egyre biztonságosabbá váló atomerőművek kockázati elemzései nagyon alacsony
értékre teszik egy súlyos baleset
bekövetkezésének valószínűségét.

Környezetvédelem
Sokat vitatott kérdés, hogy szükségünk van-e az atomenergiára.
Napjainkban mind hazánkban,
mind külföldön a média egyre
több figyelmet szentel az energetika jövőjének.
Az emberiség egyre több energiát igényel, emiatt a Föld szénhidrogénforrásai
rohamosan
csökkennek. Az évmilliárdok alatt
képződött fosszilis tüzelőanyagokat hamarosan kimerítjük, és
közben olyan új káros fogalmakkal, jelenségekkel kell megismerkednünk, mint az üvegházhatás,
savas eső, ózonlyuk stb. A meg-

újuló energiaforrások, mint a
szél, a víz, a napenergia gazdaságos felhasználására a tudomány
és a technika jelenlegi állása,
fejlettsége alapján korlátozott
lehetőség mutatkozik. Az atomerőművek - ha azokat a ma megvalósítható legnagyobb és még
megfizethető biztonságúra építik
- tisztábbak, gazdaságosabbak,
mint a hagyományos tüzelőanyagokat égető erőművek.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Magyarország meghatározó villamosenergia-termelő vállalata.
Az erőmű négy blokkja a ha-

zai villamosenergia-termelés 4045%-át biztosítja. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. minden területen
fejleszti a környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenységét, hosszú
távon megalapozva ezzel saját és
üzleti partnereinek piaci helyzetét,
versenyképességét. A részvénytársaság jövőképének középpontjában
a meglévő blokkok biztonságos üzemeltetése és élettartamuk hosszabbítása áll, ezek megvalósítása érdekében a környezetvédelmi előírások,
szabályok betartásán túlmenően kívánjuk fejleszteni környezetvédelmi
tevékenységünket.

Szomszédunk a természet
Az atomerőmű nukleáris környezetvédelmének feladata a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan az erőmű
radioaktív kibocsátásának ellenőrzése,
nagyságának, összetételének meghatározása, a környezet természetes és
mesterséges eredetű sugárzási viszonyainak folyamatos figyelése. A mérések igazolták, hogy az atomerőmű
nincs közvetlenül mérhető hatással
környezete sugárzási viszonyaira.
A kibocsátásokból származó lakossági
dózisjárulék kb. ezredrésze a hatósági
korlátnak, és tízezred része a természetes háttérsugárzásból származó
sugárterhelésnek. Más, független
szervezetek is végeznek környezetellenőrzést a Paksi Ptomerőmű körül,
biztosítva a vizsgálatok megbízhatóságát (OSSKI, Tolna megyei ERMAHlabor stb.).

Atomerőművel a légkör védelméért
A hagyományos ásványi tüzelőanyaggal működő erőművek nagy
mennyiségű oxigént fogyasztanak.
Cserébe nagy mennyiségű szén-dioxidot, kén-dioxidot bocsátanak ki
a légkörbe, aminek máris erősen
jelentkeznek káros hatásai. Ez egyre súlyosabb helyzetet teremt: például a földi légkör növekvő szén-dioxid-koncentrációja által előidézett
üvegházhatás a Föld éghajlatának
beláthatatlan következményekkel
járó felmelegedését okozza. Ezzel
szemben a felelősen dolgozó képzett szakemberek által működtetett

atomerőmű tiszta, környezetbarát
létesítmény. Nem fogyaszt oxigént,
nem bocsát ki szén-dioxidot, kén-dioxidot, nitrogénoxidokat, port, pernyét és salakot. Nem járul hozzá a
globális felmelegedést okozó üvegházhatás fokozásához. A négy paksi
blokk (összesen 2000 MW) üzeme
által közel annyi oxigént takarítunk
meg, mint amennyit az összes magyarországi erdő termel egy év
alatt. Ez nagyjából az ország egész
lakossága által az egész év folyamán belélegzett oxigén mennyiségét jelenti.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezetközpontú irányítási rendszert
működtet. A rendszer tevékenysége
a környezetvédelem folyamatos fejlesztésére irányul, fő alappillére a
környezetvédelmi célok kitűzése és
az ezek eléréséhez meghatározott
programok végrehajtása.

A látogatóközpont
elérhetősége:
telefon: 75/508-833, 75/507-432
e-mail: uzemlatogatas@npp.hu
GPS-koordináták:
+46° 34’ 27.12; +18° 51’ 13.54

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig
8.00-15.00
szombaton
9.00-13.00

Jöjjön el, nézze meg,
értse meg!

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
cím: 7031 Paks, Pf. 71, hrsz. 8803/17
központi telefon és fax:
06-75-505-000; 1/355-1332
weboldal címe: www.atomeromu.hu
Facebook-profil:
www.facebook.com/paksiatomeromu

