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1. Bevezetés 

A dolgozat  célja, hogy átfogó  képet nyújtson a nukleáris energiatermelés  társadalomban 

betöltött szerepéről, társadalmi megítélésének okairól és annak  javításának  lehetséges esz‐

közeiről. A témaválasztást alapvetően az itthon és külföldön is egyre fokozódó energiaéhség, 

az energiaellátási gondok, a fosszilis energiahordozók belátható időn belül történő kimerülé‐

se és  felhasználásukkal  járó környezeti problémák sora,  illetve az atomenergiával kapcsola‐

tos téves közhiedelmek terjedése indokolja.  

Az utóbbi években újra és újra  jelentkező ukrán‐orosz gázviták nyilvánvalóvá és a hazain 

túl, az európai közvélemény számára  is kézzelfoghatóvá  tették a nagyfokú energiafüggősé‐

get. Ez a problémakör különösen érinti Magyarországot, mivel a primer energiaszükségletünk 

több  mint  háromnegyede  határainkon  túlról  érkezik,  mindemellett  az  energiahordozó‐

készleteink meglehetősen szerények vagy csak nagy környezetterhelés árán és drágán hasz‐

nosíthatóak  (lignit). Hazánk  helyzetét  tovább  nehezíti,  hogy  a megújuló  energiaforrásaink 

korlátozottan  használhatók  vagy  az  energiatermelésen  kívül  hatékonyabban  kiaknázhatók 

(mezőgazdaság). Magyarország számára tehát az egyik alternatívát az atomenergia szélesebb 

körű alkalmazása jelentheti. 

A  nukleáris  energiatermelés  környezeti‐társadalmi  hatásainak,  lehetőségeinek  tárgyalása 

előtt a diplomamunka rövid áttekintést ad az emberiség anyagszerkezetről alkotott képének 

változásáról, amely folyamat a XIX. század végére a radioaktivitás felfedezéséhez, majd a XX. 

század közepére már a kereskedelmi célú nukleáris energiatermeléshez vezetett. 

Az  atomenergia  felhasználásának,  társadalmi  vonatkozásainak  tárgyalását  rövid műszaki 

bevezetés és a valós környezeti hatások összefoglalása előzi meg. Ennek egyértelműen tár‐

sadalmi oka van, mégpedig az, hogy az utóbbi időben egyfajta divattá vált a nagy nyilvános‐

ság előtti bátor véleménynyilvánítás, ami tulajdonképpen örvendetes, hiszen fontos, hogy az 

állampolgárok  részt  vegyenek  a  döntéshozatalban,  és  érintettségük  okán  kifejezhessék  a 

véleményüket.  Sajnálatos módon  azonban,  ezt  a  demokratikus  eszközt  egyes  szervezetek 

egészen komoly kérdéseknél, a téma megértéshez alapvetően szükséges  ismeretek hiányá‐

ban vagy azok tudatos elferdítésével használják, visszaélve az emberek félelmeivel, megaka‐

dályozva az értelmes, tényeken alapuló társadalmi párbeszéd kialakulásának a  lehetőségét. 

Ennek esik gyakran áldozatul – sok egyéb mellett ‐ az atomenergia társadalmi hasznosításá‐

nak kérdése is. 
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A diplomamunka nem pusztán az egyetemi oklevél megszerzéséhez kívánja hozzásegíteni a 

készítőjét, hanem érdemben hozzá akar járulni a társadalom gondjainak enyhítéséhez, illetve 

részt  kíván  vállalni  a  témában  kialakult  közgondolkodás  alakításában  is. Azért,  hogy  ezt  a 

szerepét minél  jobban betöltse, a szakmaiságot messzemenőkig szem előtt tartva  igyekszik 

az előkerülő tudományos fogalmakat megmagyarázni, az összefüggéseket közérthetően be‐

mutatni. A dolgozat nem titkolt szándéka, hogy hidat verjen a két tábor között, megteremtve 

a tudományos alapokon folyó párbeszéd lehetőségét. 

A  szakdolgozatot  pedagógiai  fejezet  zárja, melyben  egy  felmérés  segítségével  bemutatja 

egy középiskolás tanulócsoport atomenergiával kapcsolatos elképzeléseit és azok változását 

a megértéshez  szükséges  információk  átadása előtt,  illetve  annak  átadása után és egy,  az 

osztályban lefolytatott vitát követően. 

 

2. Történeti, műszaki áttekintés 

2.1. Az energia és az energetika szerepe a társadalomban 

Minden élőlénynek szüksége van energiára az életfolyamatai biztosításához, melyet napsu‐

gárzásból, vagy más élőlények által  felépített anyagok  lebontásából,  ritkábban közvetlenül 

szervetlen  vegyületek  átalakításából  (kemoszintetizáló  baktériumok)  nyernek.  Az  ember  a 

tűz használatának elsajátításától  fogva, már nem csak együtt élt a környezetével, hanem a 

normális életfeltételeinek biztosításán  túl  is használni és alakítani  kezdte azt  (testen  kívüli 

energiafelhasználás). 

Az ókori nyersanyag‐kitermelés és mezőgazdaság maradandó nyomokat hagyott az emberek 

lakta vidékeken. Jó példa erre a mai Görögország kopár arculatának kialakításában meghatá‐

rozó szerepet betöltő ókori erdőirtás, melynek következtében a vékony talajréteg lepusztult, 

és emiatt nem tudott – még több ezer év távlatában sem ‐ az eredeti növénytakaró visszate‐

lepülni. 

Az emberiség korai történelméből vehető számos példa ellenére, az ipari forradalomig bezá‐

rólag elmondható, hogy az emberi tevékenység hatása viszonylag kis területekre koncentrá‐

lódott, emellett ezek a változások túlnyomórészt visszafordíthatóak voltak és nem befolyá‐

solták érdemben a globális természeti folyamatokat. 
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Az  iparosodás megindulásával  azonban mindez  gyökeresen megváltozott. 1765‐ben  James 

Watt megalkotta az első gőzgépet, mely történelmi pillanattól kezdve datáljuk az ipari forra‐

dalmat. A gőzgépek terjedésével azonban megindult a szén nagyipari kitermelése, a gazda‐

ság egyre  inkább energiaközpontúvá vált. A  technológiai és  tudományos  fejlődéssel együtt 

óriási társadalmi átalakulás indult meg Európában és Észak‐Amerikában egyaránt. A XIX. szá‐

zad közepén már megépül az első olajfinomító Svájcban, de a kőolaj csak a következő szá‐

zadban válik igazán jelentőssé. 

Az első hőerőművek a XX. század elején épültek, az intenzív villamosítás azonban a II. Világ‐

háború  után  indult meg.  Az  atomenergia  elméleti  alapjai  a  század  első  felében  tették  le, 

melynek  során  a  fejlődés  robbanásszerű  volt:  1932‐ben  kimutatták  a  neutront,  1939‐ben 

felfedezték a maghasadást és 1942‐ben már meg  is építették az első  reaktort Chicagóban. 

1954‐ben pedig már elindult az első elektromos hálózatra termelő atomerőmű. 

A XIX. század második felétől kezdve vannak adataink a világ energiafelhasználásával kapcso‐

latban. Ezekből az adatokból kiderül, hogy egészen a II. Világháború kitöréséig az emberiség 

elsődleges energiaigénye  lassú, de  folyamatos évi 2% körüli növekedést mutatott, melynek 

hátterében részben a népesség növekedése áll. A II. Világháborút követő időszakban az em‐

beriség  szinte  egészen  a  napjainkig  óriási,  évi  5%‐nál  is  magasabb  bővülést  produkált 

(Ministry of Environment (Goverment of Japan), 1994), amit csak a két olajválság és az egy‐

kori KGST összeomlása szakított meg rövid időre (1. ábra). 

 
1. ábra ‐ A világ primer energiaigényének alakulása 1860‐1990 között millió tonna kőolajra vonatkoztatva 

 (Agency of Natural Resources and Energy, 1994) 
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Ez a trend az ezredfordulót követően sem változott meg (British Petroleum, 2008), (2. ábra). 

A 2008‐tól  kibontakozódó  gazdasági‐ és hitelválság  a  világ energiafelhasználásra  gyakorolt 

hatásait még nem ismerjük, de valószínű, hogy következtében a növekedés lassulni fog. 

 
  2. ábra ‐ A világ energiafogyasztásának alakulása az 1982‐2007 közötti időszakban (British Petroleum, 2008) 

A robbanásszerű fogyasztás‐bővülés egyenlőtlenül jelentkezett a Föld különböző államaiban. 

2007‐ben a  legszegényebb és  leggazdagabb ország átlagos állampolgárai közötti fogyasztás‐

különbség hatvanszoros (British Petroleum, 2008). (3. ábra). 

 
3. ábra ‐ Az egy főre eső fogyasztás alakulása 2007‐ben (British Petroleum, 2008) 
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Itt rögtön hozzá kell tenni, hogy az egy főre jutó fogyasztás alacsonyabb volta nem feltétle‐

nül  jelent rosszabb életminőséget  (Papp, 1997), mivel a  fogyasztáson kívül számos más  té‐

nyező is közrejátszik annak kialakításában. 

Az  energiaigények  és  ezzel  együtt  az  energiatermelés  növekedése  számos  okra  vezethető 

vissza.  Egyrészt magát  a  lehetőséget,  a  századfordulóra  beérett  tudományos  eredmények 

szolgáltatták: új elméleteket, új technológiákat hívtak életre. A két világháború és az azt kö‐

vető hidegháború – minden borzalma ellenére – a fejlett országokban  igen ösztönzőleg ha‐

tottak a műszaki tudományokra. 

Külön ki kell emelni, hogy ez az energiafelhasználási robbanás eleinte elsősorban csak a két 

szuperhatalom fennhatósága alatt lévő országokra volt jellemző. A II. Világháborút követően 

a hadiipar  fejlesztésén  túl, olyan programok  indultak el, amelyek eredményeként az átlag‐

emberek is egyre nagyobb mennyiségű energia és termék felett rendelkezhettek. A világszer‐

te megindult villamosítással, nagy mennyiségben  rendelkezésre álló, a  felhasználási  terüle‐

tén tisztán alkalmazható, olcsó energiát; a belső égésű motorok és üzemeltetésükhöz szük‐

séges  infrastruktúra kialakításával pedig az egyéni mobilitást sikerült egyre szélesebb töme‐

gek  számára  lehetővé  tenni. A  fogyasztói  társadalom  kialakulásával,  ezen  vívmányok  nem 

ésszerűen, hanem a növekedésközpontú gazdasági  rendszer  szolgálatába állítva, egyre na‐

gyobb egyéni  fogyasztást és ezzel együtt pazarlást  tettek  lehetővé  (a gazdaság már  főként 

nem a társadalmi jólétet, hanem önnön fennmaradását szolgálja).  

A  társadalom  legszegényebb  tagjain  kívül,  ennek  ellenére, minden más  társadalmi  réteg 

többsége rövid‐ és középtávon egyaránt ellenérdekelt a fogyasztáscsökkentés  irányába tör‐

ténő változásokban. Tehát nem állítható, hogy pusztán a  fejlett országokban élő  leggazda‐

gabbak életmódja okolható a pazarlásért (bár tény, nagy hányadban járulnak hozzá), s elimi‐

nálásukkal egy csapásra megszűnne a probléma. Kézzel fogható eredmények csak akkor vár‐

hatóak, ha ebben tömegek lesznek érdekeltek vagy teszik őket érdekeltté. 

A  XX.  század  során  a  jelentős  gazdaságok mindegyike  növekedésközpontú  és  energialapú 

gazdaság lett, melyek egyre nagyobb mennyiségű és elfogadható áru energia nélkül sebezhe‐

tőnek mutatkoznak (olajválságok, ukrán‐orosz gázviták).  

A társadalom energiaigényének kielégítésével az energetika foglalkozik, melynek vizsgálódási 

területéhez a műszaki‐technológiai megoldásokon túl, az energiaellátás gazdasági, társadal‐

mi, stratégiai, ellátási kérdései is hozzátartoznak. Az energetikának ebből következően annál 

nagyobb szerep jut, minél több energiát használ az adott társadalom. 
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2.2. A nukleáris tudományok fejlődésének rövid története 

A nukleáris tudomány kezdete alig száz évvel ezelőttre nyúlik vissza. A XIX. század folyamán 

Dalton atomelmélete egyre  inkább elfogadottá vált, ő  ismerte fel, hogy a vegyületekben az 

atomok úgy aránylanak egymáshoz, mint kicsi, egész számok. Aztán 1855‐ben Ohm és Fara‐

day elektromossággal és a mágnesességgel kapcsolatos eredményeit Maxwell egyesítette a 

róla elnevezett Maxwell‐egyenletekkel az elektromágnesesség‐elméletében, mely kimondja: 

a fény elektromágneses hullám. 1869‐ben Mengyelejev felismerte az atomsúlyok és az ele‐

mek tulajdonságai között lévő kapcsolatot, létrehozta a periódusos rendszert. 1895‐ben Kon‐

rad  Röntgen  felfedezi  a  röntgensugárzást,  1896‐ban  uránszurokérc  tanulmányozása  során 

Bequerel pedig a radioaktivitást, majd 1897‐ben J.J. Thomson megtalálja az elektront. Thom‐

son hét évvel később megalkotja a „mazsolás‐puding” néven elhíresült atommodellt. Ugyan‐

ezen hét év alatt Pierre Curie és Maria Curie felfedezi az α‐, β‐ , γ‐sugárzás mellett a polóni‐

umot, majd a rádiumot.  

1905‐ben megszületik Einstein speciális relativitáselmélete. 1911‐ben Rutherford fényt derí‐

tett az atomok és az atommagok méretére a híres szórási kísérletének segítségével. 1912‐

ben Niels Bohr új atommodellt alkot, 1915‐ben Einstein kiterjeszti az elméletét a gravitációra 

is (általános relativitáselmélet). 1919‐ben Rutherford felfedezi a protont, az 1925‐ben Schrö‐

dinger és 1926‐ban pedig Heisenberg más módszerrel ugyan, de megalkotják a kvantumme‐

chanikát. 1932‐ben Joliot Curie egy számára még ismeretlen sugárzás segítségével atommag‐

átalakulást hajt  végre,  létrehozva az első mesterséges  radioaktív  izotópot. Ugyanebben az 

évben Chadwick kimutatja a neutront és Heisenberg új atommodellel áll elő. 1939‐ben Otto 

Hahn  és  Strassmann  felfedezi  a maghasadást,  1942‐ben  Chicagoban megalkotják  az  első 

atomreaktort.  

A Szilárd Leó által kezdeményezett Manhattan‐terv keretében, Teller Ede és Neumann János 

vezetésével megépítik az első atombombát, majd 1945‐ben  felrobbantják. Ugyanebben az 

évben két alkalommal be  is vetik Japán ellen Hirosimában (hasadóanyag: urán) és Nagasza‐

kiban (hasadóanyag: plutónium). 1952‐ben Teller Ede vezetésével elkészül az első hidrogén‐

bomba  is, ami már hidrogén‐atommagok egyesülése során  felszabaduló energiát használja. 

1954.  július 27‐én Obnyinszkben (Szovjetunió) csatlakozott elsőnek atomerőmű elektromos 

hálózatra, azaz ez volt az első kereskedelmi célú atomerőmű. 
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Az 1940‐es évek végén Feynman, Tomonaga, Schwinger és Dyson a kvantumelektrodinami‐

ka, azaz az elektromágneses kölcsönhatások elméleti  leírása mellett, megalkotják a modern 

kvantumtér‐elméletet, mely összekapcsolja a kvantummechanikát és a  speciális  relativitás‐

elméletet. Ez az elmélet jól magyarázza az elemi részecskék tulajdonságait, kölcsönhatásait. 

1954‐ben Yang és Mills életre hívja a mértéktér‐elméletet, mely a  részecskefizika standard 

modelljének alapjául szolgál, amit 1970‐es évekre tökéletesítettek és a mai napig használnak.  

A XX. század során a nukleáris tudást széles körben kezdték alkalmazni a gazdaság és a hét‐

köznapi  élet minden  területén. Mára  a  világ  primer  energiatermelésének  5,6%‐át  (British 

Petroleum, 2008), más források szerint a 6,2%‐át,  illetve a villamosenergia‐termelés 14,8%‐

át adják  (International Energy Agency, 2008).   A  radioaktivitásnak az energetikán  túl, nagy 

szerepe van az orvosi diagnosztikában, gyógyításban,  fertőtlenítésben, élelmiszerek tartósí‐

tásában, kormeghatározásban, de talán egyre kisebb a fegyverkezésben.  

Nagyon kevés olyan technikai‐műszaki eszközünk van, mely nem támaszkodik arra a nukleá‐

ris  tudásra, melyet  jelentős hányadban magyar származású  tudósoknak köszönhetünk  (He‐

vesy György, Marx György, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő). 

2.3. A nukleáris energiatermelés 

A fosszilis erőművekben a kémiai reakciók során felszabaduló energiát fogjuk elektromosság 

termelésére. Ezzel szemben az atomerőművek az atommagban lévő erős kölcsönhatás ener‐

giáját nyerik ki.  

A  nukleáris  tudományokban  az  energiamennyiségek  jellemzésére  a  kémiában megszokott 

joule (J) helyett, az elektronvolt (eV) mértékegységet használják, mely az az energiamennyi‐

ség, amit az elektron nyer, amikor 1 volt potenciálkülönbség hatására gyorsul. Egy elektron‐

volt 1,602 ∙ 10‐19 J energiának felel meg.  

Egy  szénatom  égésekor  kb.  4  eV, míg  egyetlen  uránmag  hasítása  során  200 MeV  (millió 

elektronvolt) energia szabadul fel, az atomenergia lényegi potenciálja e két érték arányában 

mutatkozik meg. 

Az atommagot magerők tartják össze, melyek minden esetben vonzó, töltésfüggetlen és rö‐

vid hatótávolságú kölcsönhatások, több nagyságrenddel nagyobb energiát képviselnek, mint 

a kémiai kötések. Az atommagban ezen kívül elektromos (Coulomb) kölcsönhatás is fellép. A 

töltések  taszítása az egész magra kihat, míg a magerők csak a szomszédos neutronok és a 
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protonok  között  jelentkeznek,  ezek  a  részecskék  e  kölcsönhatás  során  távolabbi  társaikat 

nem érzékelik.  

Az elektromos taszítás alacsony protonszámnál nagyon kicsi, de amikor már sok proton zsú‐

folódik össze, nagysága már összemérhetővé válik az erős kölcsönhatások nagyságával. Emi‐

att az atommag instabillá válik, radioaktív bomlásra lesz hajlamos. 

 
4. ábra ‐ Az egy nukleonra jutó kötési energia a tömegszám függvényében (Wikipedia, 2007.) 

Atommagokból  két  elvi úton nyerhető  energia. Alacsony  rendszámú  elemek egyesítésével 

(fúzió),  illetve magas  rendszámú  elemek  hasításával  (fisszió).  A  56Fe  a  legstabilabb  ismert 

elem, mivel az egy nukleonra  jutó kötési energiája a  legnagyobb. A  56Fe‐nál magasabb  tö‐

megszámú elemek hasítása során energia szabadul fel, míg lényegesen alacsonyabb tömeg‐

számú elemeknél a magok egyesítésével nyerhetünk energiát (4. ábra). 

Mindkettő folyamatot sikerült már megvalósítani; tartós láncreakciót azonban csak a magha‐

sadással  tudtak  fenntartani,  így  energiatermelésre  hasznosítani.  Az  atommagok  hasítását 

neutronokkal  végzik  az  erre  szolgáló  atomreaktorokban.  A  hasítandó  anyagtól  függően 

„gyors” (1 MeV‐nál magasabb energiájú) vagy „termikus” (kb. 0,02 eV) neutronnal végzik a 

hasítást. Az  235U,  239Pu,  232U esetében termikus neutronnal, termikus reaktorban történik a 

fisszió.  

Az  238U és  232Th esetében egy gyors neutron befogásával  több  lépésben az  238U‐ból  239Pu, 
232Th‐ból pedig 233U keletkezik, melyet gyors neutron képes hasítani is. Ezeket a reaktorokat, 
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a maghasadást előidéző neutronok energiája és azért, mert több hasadóanyagot termelnek 

üzemelésük során, mint amennyit elfogyasztanak, gyors tenyésztőreaktoroknak hívjuk. 

A ma működő kereskedelmi célú reaktorok túlnyomó többsége termikus reaktor, azaz hasí‐

táshoz lassított (moderált) neutronokat használnak.  

A reaktor típusa  db  GWe  Fűtőanyag  Hűtőközeg  Moderátor 
Nyomottvizes reaktor  

(PWR) 
264  250,5  dúsított UO2  víz  víz 

Forralóvizes reaktor  
(BWR) 

94  86,4  dúsított UO2  víz  víz 

Nyomott nehézvizes reaktor 
CANDU (PHWR) 

43  23,6  természetes UO2  nehézvíz  nehézvíz 

Gázhűtéses reaktor  
(AGR & Magnox) 

18  10,8 
természetes fém U 

dúsított UO2 
CO2  grafit 

Könnyűvizes Grafit Reaktor 
(RBMK) 

12  12,3  dúsított UO2
1  víz  grafit 

Gyorsreaktor  
(FBR) 

4  1,0  PuO2 és UO2 
folyékony 
nátrium 

nincs 

Egyéb  4  0,05  dúsított UO2  víz  grafit 

Összesen:  439  384.6
1. táblázat ‐ A világ működő reaktorainak típusmegoszlása ( Nuclear Engineering International, 2007) 

2.3.1. Műszaki áttekintés 

2.3.1.1.  Az urán életútja 

Az urán a 92. elem a periódusos rendszerben, három izotópja található meg a természetben, 

mindegyik radioaktív. Legnagyobb mennyiségben az 238U (99,275%) lelhető fel, ezt követi az 
235U  (0,720%), és csak a nyomokban  jelenlévő  234U  (0,005%). Ezek közül az  235U a hasadó‐

anyag, ami azt  jelenti, hogy neutronokkal bombázva képes a maghasadásra, melynek során 

újabb neutronok keletkeznek, amik további hasadásokat vihetnek végbe. Bizonyos körülmé‐

nyek mellett  elérhető,  hogy  a  hasadások  folyamatosan menjenek  végbe  egymás  után:  az 

atomerőművek e szabályozott láncreakció során felszabaduló energiát hasznosítják.  

Az urán kis koncentrációban a Föld minden részén, még az óceánok vízében is megtalálható. 

Kitermelése azonban csak akkor gazdaságos, ha legalább 0,5‐5 g/kg urán van a kőzetben. Az 

urán életútját, vagy másképpen a fűtőanyag‐ciklust az 5. ábra foglalja össze. Az urán bányá‐

szatára több módszer  létezik: mélyművelés (Kővágószőlős), külszíni fejtés (Kanada, Ausztrá‐

                                                       
1 más források szerint természetes uránnal is üzemeltethető ez a reaktortípus. 
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lia)  (előbbi  kettő  részesedésd  az  urántermelésben  2007‐ben  62%,  (World  Nuclear 

Association, 2008)) vagy kilúgozási  technológia  (ISL –  In Situ Leaching,  részesedés az urán‐

termelésben: 29%). Utóbbi, egyre jobban terjedő technológia lényege, hogy kilúgozó oldatot 

juttatnak az ércet tartalmazó porózus kőzetbe, majd szivattyúval a felszínre hozzák az uránt 

tartalmazó oldatot.  

A  kinyert  ércet  a  nagyobb  gazdaságosság  vé‐

gett  dúsíthatják, melyre  többféle módszer  lé‐

tezik. A radiometrikus ércdúsítás során egysze‐

rűen megmérik minden nagyobb ércdarab ak‐

tivitását.  Amelyik  nem  éri  el  a  kívánt  szintet 

(azaz  nincs  benne  kellő  mennyiségű  urán), 

nem dolgozzák  fel  tovább. Ércdúsítási  techno‐

lógiaként  használják  továbbá  a  flotációs  eljá‐

rást,  melynek  lényege,  hogy  az  ércet  finom 

porrá őrlik, vízben oldják, s az uránt megfelelő 

vegyszerrel  kicsapatják  az  oldatból.  További 

mechanikus módszer a tömeg szerinti elválasz‐

tás (gravitációs) és a koptató őrlés. 

A  kinyert  nyersércet  vagy  a  dúsított  ércet 

megőrlik,  majd  kénsavban  vagy  nátrium‐

hidroxidban  feloldják  (feltárás).  A  kilúgozásos 

eljárás  végén  erre  nincs  szükség,  mert  eleve 

oldott állapotban kapjuk meg az uránt. Ezután az oldatot szűrik, majd egy sor kémiai eljárás 

után U3O8 alakban nyerik ki az uránt, ez a „sárga pogácsa”.  

A természetes állapotban lévő uránban nincs elegendő koncentrációban a 235‐ös izotóp ah‐

hoz, hogy az hasznosítható legyen (0,72%). Ahhoz, hogy atomerőművekben használni tudjuk, 

ezen izotóp arányát meg kell növelni, tehát izotópdúsításra van szükség. Ezt készíti elő kon‐

verzió, melynek  során  az U3O8‐ot UF6‐dá  (urán‐hexafluoriddá)  alakítják.  Ez  a  vegyület  ala‐

csony  hőmérsékleten  szublimál  (56°C),  ezért  könnyen  gáz  halmazállapotúvá  alakítható, 

melyre  azért  van  szükség,  hogy molekulasúly  alapján  szét  tudják  választani  a  238‐as  (352 

g/mol) és a 235‐ös (349 g/mol) izotópot. A vegyület illékonysága mellett azért is használható 

jó a dúsításnál, mert a fluornak egyetlen stabil  izotópja van,  így az urán két  izotópja közötti 

5. ábra ‐ A fűtőanyag‐ciklus 
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tömegkülönbség, azaz az izotópeffektus minden esetben megmarad!  Az izotópdúsítást egy‐

más  után  kötött  gázdiffúziós  egységekkel  vagy  gázcentrifugákkal  végzik.  A  nyomottvizes 

atomerőművek fűtőelemeihez többnyire enyhén dúsított 3‐5%‐os uránra van szükség. 

Az  így  dúsított UF6‐ból  több  kémiai  átalakítás  után, UO2‐ot  (urán‐dioxidot), majd  ezekből 

pasztillákat készítenek, melyekkel a fűtőelemeket töltik meg. A fűtőelemeket 3‐4 évig hasz‐

nálják egy reaktorban, ez idő alatt 235U‐tartalmuk 1% körüli értékre csökken. A használat so‐

rán  feldúsulnak benne a  radioaktív bomlástermékek  is, használatuk befejeztével  igen nagy 

aktivitásúak és sok hőt termelnek. Ez okból kifolyólag, az elhasznált fűtőelemeket több éven 

keresztül hűteni  szükséges és meg kell egyúttal akadályozni, hogy  radioaktív anyag vagy a 

sugárzás kijusson a környezetbe. E feladatot az úgynevezett pihentető medence látja el.  

Amikor már  a  fűtőelem  aktivitása  és belső hőtermelése  a megfelelő  szintre  csökkent,  két 

lehetőség  adódik.  Egyrészt  elszállíthatják  egy  reprocesszáló  (újrahasznosító)  üzembe,  ahol 

még kinyerik belőle a megmaradt 235U‐öt,  illetve képződött hasadóanyagokat (239Pu, 241Pu). 

Másrészt átugorva a reprocesszálást, rögtön megkezdhetik előkészíteni a nukleáris hulladé‐

kot  a  lerakásra.  Az  újrahasznosítás  előnye,  hogy  kevesebb  hulladék  képződik,  és  emellett 

nem veszik kárba az értékes  fűtőanyag; hátránya, hogy a  reprocesszálás nagyon veszélyes 

tevékenység, alkalmazásához magas szintű szaktudás és elővigyázatosság szükséges. 

A folyamat  A folyamat eredménye 

Bányászat  20 000 tonna 1%‐os uránérc 

Őrlés, feltárás  230 tonna U3O8 (ebből 195 tonna urán) 

Konverzió  288 tonna UF6 (ebből 195 tonna urán) 

Dúsítás  35 tonna UF6 (ebből 24 tonna dúsított urán) 

Fűtőelem‐gyártás  27 tonna UO2 (ebből 24 tonna dúsított urán) 

Használat (reaktorban)  8640 MWh elektromos áram 

Használt fűtőelem  27 tonna fűtőelemben 240 kg Pu, 23 tonna 238U (ebből 
0,8% 235U), 720 kg hasadási termék, transzuránok 

2. táblázat ‐ A fűtőanyag‐ciklus anyagmérlege, egy átlagos 1000MW‐os reaktorban,  
bizonyos feltételek teljesülése mellett (World Nuclear Association, 2008) 

A hulladékkezelés célja, hogy a hulladékban  lévő radioaktív anyag a tárolóban ne szóródjon 

szét, az esetlegesen a végleges lerakóba került víz ne oldhassa ki. Ezért a hőt és a sugárzást 

egyaránt tartósan elviselni képes, vízoldhatatlan állapotra hozzák azt: előbb kiizzítják, majd 

porrá  törik  és  szilícium‐dioxidot  (finom  tengeri  homokot)  és  egyéb  anyagokat  hozzáadva, 

acélhordókba  töltve  üvegesítik,  végül  egy  arra  alkalmas  geológiai  formációban  kialakított 
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végleges tárolóba szállítják. A  fenti táblázat  (2. táblázat) a  fűtőanyag‐ciklus anyag‐ és ener‐

giamérlegét foglalja össze. 

2.3.1.2. Az atomerőművek felépítése, működése 

A fosszilis erőművekben (6. ábra) 

szén  vagy  földgáz  elégetésével 

nyernek hőenergiát, melyet nagy 

nyomású  gőz  előállítására  hasz‐

nálnak.  A  keletkező  gőz  hajtja 

meg azokat a turbinákat, melyek 

a  generátorokkal  összekapcsol‐

va,  elektromos  áramot  termel‐

nek.  Az  atomerőművek  ugyan‐

ezen elv alapján működnek, azzal a különbséggel, hogy a gőzt nem egy kémiai reakció, ha‐

nem a hasadás során felszabaduló hő segítségével állítják elő. 

2.3.1.2.1. A nyomottvizes (PWR) atomerőmű  

A  nyomottvizes  atomerőmű  (8. 

ábra)  reaktorában  [1]  lévő  fűtő‐

elemekben  [2]  található  a  hasa‐

dóanyag,  a  fűtőelemek  között 

pedig  biztonsági‐  és 

szabályzórudak  [3] helyezkednek 

el,  melyek  feladata  a  reaktor 

indítása/leállítása,  illetve  telje‐

sítményének  szabályozása.  A 

nyomottvizes atomerőművek reaktorában a fő keringető szivattyú [7] által továbbított nagy 

tisztaságú víz szállítja el a keletkező hőt a fűtőelemektől, amit aztán gőzfejlesztésre [6] hasz‐

nálnak. Ebben a zárt körben, amit primer körnek nevezünk, a 300°C‐os hőmérséklet ellenére, 

sem forr fel a víz, a nagy nyomás miatt (12‐15 MPa).  

6. ábra ‐ A fosszilis erőművek működési elve (Szatmáry & Aszódi, 
Csernobil ‐ Tények, okok, hiedelmek, 2005) 

7. ábra – A nyomottvizes atomerőművek működési elve  
(Szatmáry & Aszódi, Csernobil ‐ Tények, okok, hiedelmek, 2005) 
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A primer körben keringő víz nyomottvizes  reaktorban egyben a  láncreakció moderátora  is. 

Az atommagok hasadása során általában „gyors” neutronok keletkeznek, melyek jóval kisebb 

valószínűséggel okoznak csak újabb hasadásokat, mint a lassú, „termikus” neutronok. Azokat 

az anyagokat, melyek képesek lassítani a neutronokat, elősegítve ezzel az újabb hasadásokat, 

moderátoroknak nevezzük  (pl.: víz, nehézvíz, grafit). A szabályzó‐ és biztonsági rudak neut‐

ronelnyelő anyagból készülnek,  így ha azokat a  fűtőelemek közé engedik, akkor csökken a 

reaktor teljesítménye, ha kijjebb húzzák, akkor pedig nő.  

A primer kör egy hőcserélőn keresztül csatlakozik a szekunder körhöz. Ebben, a csakugyan 

zárt körben, a primer kör hőjével a gőzfejlesztőben [6] nagy nyomású gőzt állítanak elő, ami‐

vel meghajtják  a  generátorokhoz  [12]  kapcsolódó  turbinákat  [10].  Az  innen  kikerülő, már 

alacsony  nyomású  és  hőmérsékletű  gőzt  kondenzátorban  [13]  lecsapatják, majd  a  tápvíz‐

szivattyúval [15] továbbítják a tápvíz‐előmelegítőbe [16], ahonnan ismét a gőzfejlesztőbe jut. 

A primer és a szekunder kör zárt. A környezettel közvetlen kapcsolatban csak a kondenzátor 

hűtővize van, melyet a hűtővíz‐szivattyú [18] keringet. A primer kört egy túlnyomásra terve‐

zett védőburkolat [17], konténment veszi körül. 

 

 

 

8. ábra ‐ Egy nyomottvizes atomerőmű felépítése (Szatmáry & Aszódi, Csernobil ‐ Tények, okok, hiedelmek, 2005)
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2.3.2. Az INESskála 

Az  1986‐ban  Csernobilban  bekövetkezett 

reaktor‐baleset döbbentette rá a szakembe‐

reket  arra,  hogy  egy  atomerőmű  felelőtlen 

üzemeltetése  súlyos,  globális  jelentőségű 

környezeti  és  humanitárius  katasztrófához 

vezethet.  

1990‐ben a radioaktív anyagok és a nukleáris 

energia biztonságos használatának a fokozá‐

sáért,  illetve  a  közvélemény és  a döntésho‐

zók  közérthetőbb  tájékoztatása  végett  az 

OECD nukleáris energiával  foglalkozó  részle‐

ge  és  az  IAEA  (International  Atomic  Energy 

Agency – Nemzetközi Atomenergia Ügynök‐

ség)  hozta  létre  az  INES  (The  International 

Nuclear and Radiological Event Scale ‐ Nemzetközi Nukleáris Eseményskála) skálát (9. ábra). 

Az INES‐skála környezeti és egészségügyi hatás alapján teszi összehasonlíthatóvá és kategori‐

zálhatóvá  a  radioaktív  anyagok  használata  során  bekövetkező  különféle  eseményeket.  A 

megalkotása óta többször pontosították, a legutóbbi változat 2008. július 1‐jén lépett életbe. 

A skála alapvetően nyolc féle eseményt különít el. A skálán kívül találhatók azok az esemé‐

nyek, melyek nincsenek kimutatható hatással a biztonságra (0. szint). Az alsó három szint az 

üzemzavarokat, míg a  felső négy a baleseteket  foglalja magába. Minden egyes  szint érvé‐

nyessége pontosan körül van határolva. Az esemény besorolását egy kézikönyv segíti, melyet 

minden országban a helyi sajátosságokat figyelembe véve dolgoznak ki. 

Amennyiben  egy  nukleáris  létesítményben  biztonságot  érintő  esemény  következik  be,  az 

illetékes  helyi  hatóságot  (Magyarországon  az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biz‐

tonságtechnikai  Igazgatóságát) 24 órán belül  tájékoztatni kell, egyúttal  javaslatot kell  tenni 

az esemény besorolására. A hatóság  ‐ egyeztetve az érintett  intézménnyel  ‐ ezután hozza 

meg a hivatalos döntést az INES‐besorolásról. 

9. ábra ‐ Az INES eseményskála 
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2.3.3. Fontosabb nukleáris balesetek 

2.3.3.1. Three Mile Island 

1979. március  28‐án  az  Egyesült Államokban  lévő  Three Mile  Island‐i nyomottvizes  atom‐

erőmű  II‐es blokkjában egy karbantartás  során, egy, a  tervdokumentációban nem  szereplő 

csőbe  víz  került,  mely  elzárta  az  egyik  gőzfejlesztő  tápvízrendszerének  egy  szelepét.  Az 

üzemzavari tápvízszivattyúk az előírásoknak megfelelően azonnal beindultak, azonban nem 

tudtak elegendő vizet  szolgáltatni a hűtéshez, mert a  szivattyúk egy  tesztelése  során azok 

szelepeit zárva  felejtették. Ezután automatikusan megkezdődött a reaktor vészleállítása  (az 

összes szabályzó‐ és biztonsági rúd a reaktorba került).  

A  leállítás után  is  jelentős mennyiségű maradványhő elvezetése  továbbra  sem volt megol‐

dott, ezért a nyomás és a hőmérséklet egyre nőtt, a nyomásegyenlítő tartály szelepe kinyílt. 

A nyomás  leesett, de a szelep bórsavkiválás miatt nem zárt vissza, de ezt a műszerek nem 

mutatták, csak annak tényéről tájékoztattak, hogy a szelep megkapta a parancsot a zárásra.  

Az automatikus hűtőrendszer beindult, azonban azt az operátorok lekapcsolták, mert a mű‐

szerek azt  jelezték, hogy a nyomásszabályozó  tele van vízzel, ezért nem  tudják beállítani a 

nyomást. Körülbelül 100 perccel az eseménysor kezdete után, gőzbuborékok jelentek meg a 

szivattyúkban, melyek rezonanciát okoztak. Az operátorok attól féltek, hogy szivattyúk tönk‐

remennek, ezért ezeket  is  lekapcsolták. A reaktor hűtés nélkül maradt, mert a víz áramlása 

megszűnt, eközben radioaktív részecskéket tartalmazó gőz egy része távozott a primer kör‐

ből. Az elégtelen hűtés miatt, a fűtőelemek elkezdtek megolvadni.  

Ilyen magas  hőmérsékleten  a  burkolatban  található  cirkónium  hidrogén  fejlődése  közben 

reakcióba lép a vízzel: Zr + 2 H2O = ZrO2 + 2 H2. 

Az egyik operátor az adatokat elemezve rájött, hogy a nyomásszabályzó szelepet el kell zárni. 

Ennek eredményeképp a probléma azonnal megoldódott, ismét víz áramlott a reaktorba.  

Egy  hónappal  később  sikerült megnyitni  a  reaktort,  s  kiderült,  hogy  a  fűtőelemek  60%‐a 

megolvadt.  Az  operátorok  tudtak  a  hidrogén‐képződésről,  ami  kijutott  a  reaktorból  a 

konténmentbe, de nem vettek róla tudomást, egészen addig, amíg valami meg nem gyújtot‐

ta a hidrogént. A  robbanékony gáz 6‐8 másodpercig égett, de  szerencsére  semmiben nem 

okozott kárt. Két nappal később felvetődött, hogy a reaktorban továbbra  is ott van a hidro‐

gén, s  félő, hogyha  felrobban, a reaktoron kívül a konténment  is megsérülhet. A hidrogént 
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sikerült eltávolítani, de mint  később  kiderült,  a  félelem  alaptalan  volt, ugyanis  a hidrogén 

mellett nem volt kellő mennyiségű oxigén a robbanáshoz.  

A baleset során senki nem sérült meg, viszont radioaktív gázok – főleg nemesgázok és jód ‐ 

jutottak ki a környezetbe a nyomáskiegyenlítő  tartály szelepén keresztül, ezek mennyisége 

azonban  nem  volt  jelentős.  A  Three Mile  Island‐i  baleset  számos  tanulsággal  szolgált  az 

atomreaktorok üzemeltetésére vonatkozóan. Ezek a tanulságok új alapokra helyezték a nuk‐

leáris  létesítmények biztonsági  filozófiáját, üzemeltetési‐ és munkakultúráját, nagyban hoz‐

zájárulva a nukleáris energia biztonságos használatához. 

A szerencsétlenség az INES‐skálán 5‐ös szintű besorolást kapott. 

2.3.3.2. Csernobil 

A csernobili atomerőmű IV‐es blokkjának üzembe állítását követő első rendes karbantartása 

előtt egy kísérletet akartak végrehajtani egy  fordulatszám‐szabályzó eszköz kipróbálása vé‐

gett, mely az erőmű elektromos hálózatról  történő  leszakadása esetén biztosította volna a 

turbógenerátorok forgását, amíg a dízelgenerátorok a megfelelő szinten nem üzemelnek, és 

biztosítani nem tudják a reaktor vezérléséhez szükséges áramot. 

A kísérletről egy olyan munkaprogram készült, amit nem hagyott jóvá az erőmű biztonságá‐

ért felelős vezető. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a feladat elvégzése során az elké‐

szített munkaprogramot sem tartották be.  

1986. április 25‐én az erőmű teljesítményét a felére csökkentették, az egyik turbógenerátort 

lekapcsolták, majd kikapcsolták az üzemzavari hűtőrendszert is. Kijevből érkezett ezután uta‐

sítás, hogy kapcsolják vissza a reaktort, mert szükség van a kieső áramra, így 50%‐os teljesít‐

ménnyel működött a reaktor kilenc órán keresztül. 

A kilencórás csökkentett  teljesítményű üzemelés xenon‐mérgezést okozott a reaktorban. A 

maghasadás folyamán sok más egyéb hasadvány mellett 135I is keletkezik (10. ábra), melyből 

negatív  béta‐bomlás2  során  135Xe  lesz,  ami  az  általunk  ismert  legjobb  termikus  neutron‐

befogóképességű anyag. Egy atomreaktorban kellő mennyiségű termikus neutron nélkül leáll 

a láncreakció. 

                                                       
2 A radioaktív bomlás egyik típusa, melynek során az atommagban lévő neutron protonná alakul, az új atommag 
mellett elektron és anti‐neutrínó keletkezik. 
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10. ábra ‐ A xenon‐mérgezés 

Az atomerőmű normál üzeme  során a  135Xe  termikus neutronfelvétele nem  jelent gondot, 

mert egyensúlyban épp annyi keletkezik, mint amennyi elbomlik. A szabályzórudakat  tehát 

épp annyival szükséges kijjebb húzni, hogy elegendő legyen ahhoz, hogy a folyamatosan ke‐

letkező 135Xe‐t „megetessük” termikus neutronnal.  

Amikor egy reaktort néhány órára leállítunk vagy ugyanennyi időtartamon keresztül alacsony 

teljesítményen üzemeltetünk, a hasadási termékek bomlásából felhalmozódik a 135Xe. Ilyen‐

kor hiába próbáljuk a reaktort újraindítani, a maghasadásokat keltő termikus neutronok nem 

az 235U atommagokat, hanem a nagyságrendekkel nagyobb neutron‐befogó képessége foly‐

tán a 135Xe‐öt fogják választani egészen addig, amíg azok el nem fogynak. Abban a pillanat‐

ban viszont, amikor ez megtörténik, a reaktor hirtelen elindul. 

A probléma hosszabb  időintervallumban  (1‐2 nap után) már nem  jelentkezik, mert a  135Xe 
135Cs‐má bomlik, tehát idővel termikus neutronok nélkül is elfogy.  

Április 25‐én éjjel engedélyt kaptak a kísérlet folytatására, a reaktor hőteljesítményét az ere‐

deti 3200 MW‐ról így a munkatervben előírt 700‐1000 MW‐ra kellett csökkenteniük, és elő‐

írás szerint kikapcsolták a számítógépes szabályzórendszert. A fent tárgyalt folyamatok miatt 

a  teljesítmény 30 MW alá esett, majd a  szabályozó  rudak kijjebb húzásával ezt az értéket 

sikerült 200 MW‐on stabilizálni. Ez a teljesítmény – melyet a munkatervben rögzített meny‐

nyiségnél jóval több szabályzórúd kihúzásával értek el – nem felelt meg a munkatervben elő‐

írtaknak, a kísérletet le kellett volna állítani. 

A kísérlet esetleges megismételhetőségéért, a biztonsági előírásokat megszegve, elindítottak 

még további két fő keringető szivattyút. Ez a lépés azon túl, hogy a hűtőrendszerben rendel‐

lenes  rezgéseket okoz, megváltoztatja  a hűtőfolyadék  áramlási módját.  Ezen  körülmények 

hatására a  számítógép  figyelmeztető  jelzéseket küldött volna, de ezt a  személyzet –  ismét 

áthágva a szabályokat ‐ blokkolta, hogy ne állítsa le a vezérlés a reaktort. 

A körülmények és az aggasztó adatok ellenére hozzáfogtak a kísérletnek. Mindössze 1 perc‐

cel később, a teljesítmény megugrásával parancsot kaptak a vészleállításra. A szabályzórudak 

azonban nem estek be  teljesen a  reaktorba, a  felhevülés okozta deformálódás miatt meg‐
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akadtak. Ez azért jelentett igen komoly problémát, mert az RBMK típusú reaktor moderátora 

a grafit, és – konstrukciós hiba folytán ‐ a szabályzórudak alsó és felső része  is grafitból ké‐

szült.  Ebből  következően,  a  szabályzórudak  esés  közben  átmenetileg  tovább  erősítették  a 

láncreakciót. Az operátor az elakadást látva, eloldotta a rudakat, hogy a saját súlyuknál fogva 

essenek  be,  addigra  azonban  a  reaktor  olyannyira megrongálódott,  hogy  ez  lehetetlenné 

vált. A helyzetet súlyosbította, hogy a hűtővíz egyre nagyobb hányada vált gőzzé, mely azt 

eredményezte, hogy a grafitmoderátor egyre több és több neutront tudott moderálni, ami 

további maghasadáshoz és teljesítménynövekedéshez vezetett. 

Pár másodperccel később két robbanás következett be. Az első egy gőzrobbanás volt, ami az 

egyre  több  gőzbuboréknak  volt  tulajdonítható.  Ennek  során  a  hűtőcsatornák  és  a  reaktor 

fedele felszakadt, a reaktorba levegő került, ami összekeveredve túlhevült cirkóniumból fej‐

lődött hidrogénnel robbanó‐elegyet alkotott. Ez okozta a második robbanást. A baleset után 

– a folyamatos oltás ellenére ‐ 10 napon keresztül égett a grafit az erőműben. Ez a nagy in‐

tenzitású tűz több száz méter magasra jutatta a reaktorban lévő anyagokat, hasadási termé‐

keket, melyeket aztán a szél nagy távolságra szállíthatott el. 

A baleset első áldozatai a mentésben résztvevők közül kerültek ki. Ez a nukleáris esemény az 

INES‐skálán a 7‐es (nagyon súlyos baleset) besorolást kapta.  

A katasztrófa közvetlen következtében 31 ember halt meg. A mentésben résztvevő 200 000 

fő közül feltehetően 2200 veszti el korábban az életét a sugárzás által kiváltott rákos megbe‐

tegedés miatt.  

A WHO  (World  Health  Organization)  2005‐ös  állásfoglalása  szerint  a  szerencsétlenség  70 

éves távlatban összességében 4000 áldozatot fog követelni (WHO, 2005). Ezt a Greenpeace 

nevű nemzetközi zöld szervezet nem fogadja el, az áldozatok számát saját tanulmánya alap‐

ján 100 000 főre teszi (Greenpeace, 2006). 

2.3.4. A paksi atomerőmű 

2.3.4.1. A paksi atomerőmű története 

1966. július 6‐án atomerőmű építéséről döntött a Kormány, majd december 28‐án azt is rög‐

zítették, hogy 1975‐re két 400 MW‐os  reaktornak kell megépülnie Magyarországon.   1967 

őszén Paksot választották ki az új erőmű helyszínéül és 1969‐ben meg is kezdődtek az előké‐

szítő földmunkák.  
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Az 1970‐es években – a csökkenő földgáz‐ és kőolajárak hatására – az első reaktor üzembe 

helyezésének határidejét 1980‐ra  tolják, egyúttal az elektromos  teljesítményt 2000 MW‐ra 

emelik. A növekvő szénhidrogén áraknak köszönhetően, 1973‐ban újult erővel  látnak mun‐

kához. 1974‐ben elfogadják az atomerőmű műszaki  terveit, 1975‐ben eldől, hogy 4 db 440 

MW‐os reaktor fog épülni, majd 1976. január 1‐jén megalakul a Paksi Atomerőmű Vállalat. A 

kapcsolódó beruházásoknak köszönhetően 1979. január 1‐jétől Paks városi rangot kapott.  

1980. március 7‐én megszületik az atomtörvény, mely szabályozza az erőmű építését és mű‐

ködését. 1982. december 14‐én az I. reaktor már üzemel, 28‐án pedig rákapcsolódik a hazai 

villamoshálózatra.   A  II. blokk 1984. szeptember 3‐án, a  III. blokk 1986. szeptember 28‐án, 

majd 1987. augusztus 16‐án a  IV. blokk  is bekapcsolódik a  termelésbe.  (Paksi Atomerőmű, 

2001). Az erőmű tizenöt éven keresztül kiváló termelési és gazdasági mutatókkal rendelke‐

zett, az ország villamosenergia‐termelésének alapját szolgáltatta. A sikertörténetet egy 2003. 

április 10‐én a II. blokkban fellépő súlyos üzemzavar szakította meg. Azonban ez az esemény 

is csak és kizárólag a II. reaktor melletti pihentetőmedencét érintette. A 2007‐es teljes hely‐

reállítás óta az atomerőmű  teljes kapacitással,  ismét kiváló működési paraméterek mellett 

termel. 

2.3.4.2. A 2003ban bekövetkezett súlyos üzemzavar lefolyása 

A  nyomottvizes  atomerőművek  primer  körében  lévő  vizet  folyamatosan  tisztítják,  annak 

megakadályozására, hogy feldúsuljanak benne a radioaktív  izotópok. Ezen túl alacsony szin‐

ten tartják az oldott oxigéntartalmat is, hogy a berendezések korrózióját megakadályozzák. 

A primer kör vizéből a hőcserélő primer köri oldalára ennek ellenére radioaktív izotópok ra‐

kódtak  le, emiatt a blokk karbantartása  során az ott dolgozókat  sugárterhelés érte. Ennek 

kivédése végett az izotópokat kémiai módszerrel eltávolították (dekontaminálták).  

A használt vegyszer valószínűleg túl agresszív volt, megtámadta a primer kör belső felületét, 

amelyen bórsav hatására vasoxidok keletkeztek, majd bekerültek a primer kör vizébe  is. A 

problémát az okozta, hogy a fűtőelemek legmelegebb részén a vasoxidok magnetit formájá‐

ban lerakódtak, akadályozva azok megfelelő hőátadását és hűtőközeg áramlását. Ezért dön‐

tés született: a fűtőelemeket meg kell tisztítani. 

Az  oxálsavas  dekontaminálást  egy  újonnan  alkalmazott,  30  fűtőelem  befogadóképességű, 

duplafalú tisztítótartályban (11. ábra) végezték. Az oxálsavat két fal között vezették be, mely 

a kötegeken keresztül való átáramlást követően, a két fal közötti kivezető csövön távozott. A 
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művelet során, csak a belépő és a kilépő vegyszeres oldat ‐ ami egyben a hűtést is biztosítot‐

ta  ‐ hőmérsékletét mérték műszerekkel, a  sugárzás mértékét  is  csak a  tartály  tetején  lévő 

légtelenítő vezetékben figyelték. 

A  reaktort  leállították.  A 

pihentetőmedencében  lévő  fűtőelemek 

közül  2x30  db‐ot  tisztítottak  meg,  ezek 

aktivitása –  így hőtermelése  is ‐ jóval alat‐

ta marad  a  reaktorból  frissen  (két  hete) 

kivett  fűtőelemeknek.  Három  adag  fűtő‐

elemet  tisztítottak  meg  gond  nélkül.  A 

negyedik adag megtisztítása után azonban 

az oxálsav áramát – mely egyben a hűtést 

is  biztosította  –  az  eredeti  érték  8%‐ára 

csökkentették le, s így hagyták négy órán keresztül (az átrakó daru ugyanis nem állt rendel‐

kezésre). 

A kilépő oxálsav hőmérséklete nem változott  jelentősen, ezért úgy gondolták, hogy a hűtés 

megfelelő. Nem számoltak azonban a tartályban kialakuló parazitaáramlásokkal, melyek kö‐

vetkeztében a fűtőelemek felső részének hűtése elégtelenné vált, a nagy hőtermelés követ‐

keztében a víz idővel forrni kezdett. A gőz rossz hűtőközeg, így a fűtőelemek továbbmeleged‐

tek, a víz egyre nagyobb része vált gőzzé, a nyomás ezért tovább nőtt, melynek hatására a 

fűtőelemek egyre nagyobb  része maradt hűtés nélkül,  így azok burkolata megrepedt és az 

sem kizárt, hogy fűtőelem‐burkolatok a vízzel  is reakcióba  léptek (Zr + 2 H2O = ZrO2 + 2 H2). 

Néhány órával később a  tartály szellőzőcsövébe szerelt sugárzásmérő berendezés  jelezte a 

sugárzás növekedését, amely illékony hasadási termékek keletkezését tették bizonyossá.  

A  tisztítótartály  fedelének  kismértékű  kinyitásával  nagy,  radioaktív  izotópokat  tartalmazó 

gőzbuborék szabadult ki, a csarnokot ki kellett üríteni. A fedél kinyitásával egy időben a sze‐

relőaknában lévő hideg víz ömlött a forró fűtőelemekre, melyek a hirtelen hőmérsékletválto‐

zás hatására összetöredeztek. A kitörő  radioaktív  részecskéket  tartalmazó gőz egy  részét a 

szellőztetőrendszer a környezetbe is jutatta. Több nap után sikerült csak kinyitni a tisztítótar‐

tály  fedelét, amikor ez megtörtént,  láthatóvá vált, hogy a  fűtőelemek  többsége megsérült. 

Később kiderült, hogy az összes fűtőelem károsodott.  

11. ábra ‐ A duplafalú tisztítótartály (Szatmáry, Súlyos 
üzemzavar a paksi atomerőműben, 2003/8) 
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2004 augusztusában  termelésbe állították a  II.  reaktort, majd a helyreállítási munkák előtt 

leállították. A sérült fűtőelemek eltávolítását a TVEL orosz konzorcium végezte 2006. október 

15‐e és 2007.  január 29‐e között. 2007.  január 1‐jétől a  II‐es blokk  ismét teljes kapacitással 

üzemel.  

A bekövetkezett üzemzavar számos hiányosságra derített fényt. A tartály konstrukciós hibája 

komoly probléma, de ki kellett volna derülnie a használatának engedélyezése során. Ennek 

ellenére, minden hatósági, engedélyeztetési  szűrőn átment. A  tartály  tervezői, a  feladatot 

végző technikusok nem voltak tisztában a folyamat kockázataival, a szükséges szaktudás hiá‐

nyának tényével és az ezzel járó veszéllyel. 

2.3.4.3. Az üzemidőhosszabbítás 

A paksi atomerőművet eredetileg 30 esztendős üzemelésre tervezték. Ez azt jelenti, hogy az 

I. blokkot már 2012‐ben, de a legfiatalabb IV. blokkot is 2017‐ben le kéne állítani. 2000‐ben 

műszaki  felmérés,  megvalósíthatósági  tanulmány  készült  a  lehetséges  20  éves  üzemidő‐

hosszabbításra vonatkozóan. Ez a döntés számos okra vezethető vissza. 

Egyrészt – mint a megvalósíthatósági tanulmányból is kiderül – nincsen műszaki akadálya: a 

folyamatos karbantartásnak köszönhetően az erőmű  jó állapotban van, biztonságos műkö‐

dése  kisebb  beruházások  és  egyes monitoring  rendszerek  kiépítésének  elvégzése mellett 

további 20 évre biztosítható. 

Másfelől Magyarország  nem  készült  fel  arra,  hogy  középtávon  elveszítsen  csaknem  2000 

MW‐nyi olcsó, klímabarát áramtermelő‐kapacitást (a két felsorolt érvre még kitérek a dolgo‐

zatban). Az ország  villamosenergia‐fogyasztásának  így  is  csak  85%‐át  tudjuk  jelenleg hazai 

forrásból biztosítani, ez  az érték  a nukleáris erőmű  kiesésével, még  változatlan  fogyasztás 

mellett  is 50% alá esne, miközben a villamos‐energiaigényünk a 1991‐től kezdve töretlenül 

növekszik (ETV‐Erőterv Rt., 2006)!  

A  létesítmény bezárásával csökkenne a termelési diverzitás és az energia‐ellátási biztonság, 

növekedne  az ország  kiszolgáltatottsága  az energiahordozó‐importőr országokkal  szemben 

és minden bizonnyal az elektromos áram ára  is  jelentősen emelkedne  (mivel a Pakson ter‐

melt áram átvételi ára a legalacsonyabb jelenleg Magyarországon).  

A Magyar Országgyűlés 2005. november 21‐én, 96,6%‐os szavazat‐aránnyal elvi hozzájárulá‐

sát adta az üzemidő‐hosszabbításhoz. 
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Elengedhetetlen feltétele a további működtetéséhez, hogy a gazdasági szempontok ne kerül‐

jenek  fölénybe a biztonsági szempontokkal szemben. Fenn kell továbbá tartani és meg kell 

erősíteni a nukleáris energiatermeléssel kapcsolatosan kialakult társadalmi bizalmat. 

 

3. A nukleáris energiatermelés környezeti kérdései 

3.1. Az urán bányászatától a termelésig 

Az urán bányászatának környezeti hatását az a tény határozza meg, hogy az urán meglehető‐

sen alacsony koncentrációban  található meg még az ércnek minősített, azaz gazdaságosan 

kitermelhető  lelőhelyeken  is. Minden gramm uránért 100‐2000 g kőzetet kell megmozgatni 

és alacsony koncentráció‐viszonyok mellett kinyerni. 

A mélyművelésű bányákban egészségügyi gondokat – a bányászat hagyományos problémái 

mellett  ‐ elsősorban  a  sugárzó  anyagokat  tartalmazó por és  a  vájatokban  feldúsuló  radon 

okozza. A felszínre hozott nagy mennyiségű meddő kőzetből az  időjárás hatására (szél, csa‐

padék) kerülhetnek a környezetbe radioaktív részecskék. 

A külszíni fejtés  jár a  legkisebb energia‐befektetéssel és humán‐egészségügyi kockázattal. A 

környezeti problémát itt is elsősorban a radioaktív részecskéket is tartalmazó porszennyezés, 

a  felszínre  került  viszonylag magas  aktivitású  alapkőzet  és  a meddőhányók  okozzák. Nem 

tekinthetünk el a külszíni fejtés által okozott nagyméretű tájsebtől sem, melynek rekultiváci‐

ója nagy költségekkel jár. 

A kilúgozásos technológia (ISL) –  lásd a 2.3.1.1. fejezetben – nagy előnye az előzőekhez ké‐

pest, hogy nem halmoz fel meddőt, sőt magát az ércet  is már oldott formában hozza a fel‐

színre. Ezáltal nem jelentkezik a bányászat során porszennyezés, a hagyományos bányászat‐

tal  járó  egészségügyi  kockázatok,  sőt,  a  tájkép  is  sértetlen marad.  A módszer  hátulütője, 

hogy a kőzet mélyébe  juttatott vegyszeres oldal által kioldott anyagok (melyek  lehetnek ra‐

dioaktívak is) bekerülhetnek a felszín alatti vizekbe, ezáltal elszennyezhetik azokat. Használa‐

tánál ezért különös gondossággal kell eljárni.  

A WildHorse Energy ausztrál székhelyű vállalat Magyarországon 2010‐2011‐től, ezzel a tech‐

nológiával kívánja meg újraindítani az uránbányászatot a Mecsek, Baranya és Tolna térségé‐

ben (Miklós Szegő Iván, 2008). 
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A  fűtőanyag‐ciklus következő  lépésében, a konverzió során a kitermelt uránércből szelektí‐

ven kell kioldani az uránt, a kapott termékeket pedig többször tisztítani kell. Az ISL módszer 

esetében  is kémiai eljárások sorával választják el az uránt az oldatból. Amíg  tehát eljutunk 

konverzió végtermékéhez, a sárga pogácsához  (U3O8), nagy mennyiségű vegyszert  (kénsav, 

salétromsav, nátrium‐hidroxid) használunk  fel, miközben nehézfémeket és némi uránt  tar‐

talmazó szennyvíz keletkezik, amit ártalmatlanítani szükséges. 

Erőmű1 
Szén‐

tüzelésű 

Olaj‐

tüzelésű 

Gáz‐

tüzelésű 

Nukleáris 

(PWR) 

Teljesítmény  1000MW 1000MW 1000MW  1000MW 

Kihasználtsági tényező (%)  75% 75% 75%  75%2

Külső energiaigény aránya (%)  7,4 6,1 3,5  3,4
Termelt elektromos áram (GWh/év)  6084 6169 6340  6347
Üzemanyag energiatartalma (Tcal/év) 14488 14488 14488  16866
Létesítés során felhasznált energia   
Üzemanyag‐kinyerés (Tcal/év)  6,9 10,7 4,3 
Szállítás (Tcal/év)  8,4 5,7 10,6  0,0
Erőmű (Tcal)  748,4 582,2 582,2  967,4
Működés során felhasznált energia   
Üzemanyag‐kinyerés (Tcal/év)  387,4 160,7 2070,03  0,6
Olajfinomítás (Tcal/év) 314,2  
Bányászat (Tcal/év)    24,1
Urán‐kinyerés/konverzió (Tcal/év)    12,9
Dúsítás (Tcal/év)    297,5
Fűtőelem‐gyártás (Tcal/év)    4,8
Szállítás (Tcal/év)  333,3 129,2 410,9  0,3
Termelés (Tcal/év)  37,4 29,1 29,1  48,4
Energia‐megtérülési idő4   0,09 0,08 0,09  0,07
Energia‐arány5  17,15 20,75 5,61  17,40
Nettó energia‐mérleg (GWh)6  171871 176157 156278  179455
Megjegyzések: 
1 a feltüntetett értékek 30 éves erőmű‐élettartam esetén érvényesek 
2 a paksi atomerőmű kihasználtsági tényezője 2008‐ban 84,4% volt (Paksi Atomerőmű Zrt., 2008.) 
3 a cseppfolyósítás miatt 
4 (az erőmű létesítése során felhasznált energia+30 évi működési energia)/(termelt elektromos 
áram‐működési energia) 
5 30 évi termelt elektromos áram‐(30 évi befektetett energia [erőmű létesítésén kívül]+ az erőmű 
létesítése során felhasznált energia+30 évi működési energia) 
6 30 évi termelt elektromos áram‐(30 évi befektetett energia [erőmű létesítésén kívül]+ az erőmű 
létesítése során felhasznált energia+30 évi működési energia) 

3. táblázat – A különböző típusú erőművek energiamérlege (S.M. Rashad, 2000.) 

A dúsítás az urán életciklusának legenergiaigényesebb szakasza (3. táblázat) (a teljes életcik‐

lushoz  szükséges  energiamennyiség  több  mint  háromnegyed  része  e  lépésben  fogy  el), 

melynek során az 235U arányát növelik a kívánt értékre  (Paks esetében: 0,72%‐ról 3,6%‐ra). 

Ehhez az uránoxidból UF6‐dot (urán‐hexafluoridot) gyártanak. A molekulasúly‐alapú elválasz‐
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tás azért különösen nehéz, mivel a két vegyület  tömege kevesebb, mint 1%‐kal  tér el egy‐

mástól. A művelethez  szükséges berendezések  (diffúziós  vagy gázcentrifugás  kaszkádrend‐

szerek) kiépítése és üzemeltetése igen anyag‐ és energiaigényes.  

A  folyamat kulcsvegyülete, az UF6 erősen mérgező, bizonyítottan emberi  rákkeltő, környe‐

zetre veszélyes, különösen nagy elővigyázatossággal kezelendő anyag. Ennek ellenére üzemi 

körülmények között – mivel zárt rendszerben használják – nem jelent veszélyt a környezetre 

nézve. 

A megfelelő fokra történt dúsítás után, az UF6‐ot több lépcsőben UO2‐dá alakítják, majd por‐

rá őrlik és pasztillákat préselnek  (szinterezés) belőlük. A  fűtőelemek magas minőségű  fém‐

kerámia kompozitok, burkolatuk cirkónium‐nióbium ötvözet. Előállításuk fajlagos környezet‐

terhelése ugyan meglehetősen magas, azonban csekély mennyiségük miatt abszolút érték‐

ben mégsem  számottevő. Míg más energiahordozóknál a  szállítás  igen  jelentős környezeti 

kérdés, a még nem használt nukleáris  fűtőanyag szállítása és  tárolása  is veszélytelen, ezen 

felül kis mennyisége miatt olcsó is. 

Fontos megjegyezni, hogy a 3. táblázatból kimaradt az elhasznált fűtőelemek végső elhelye‐

zésének,  illetve  esetleges  reprocesszálásának  energiamérlege  (utóbbi  lehet  pozitív!), mint 

ahogy a fosszilis erőművek által kibocsájtott CO2 légkörből történő kivonásának és az éghaj‐

latra gyakorolt – gyakorlatilag mérhetetlen ‐ hatásának energia‐ és gazdasági vonzata is. 

3.2. Az atomerőmű üzemelésének környezeti hatásai 

3.2.1. Hőszennyezés 

Az atomerőművek üzemelésük során nem bocsájtanak ki a légkörbe üvegházhatású gázokat, 

így közvetlenül nem  járulnak hozzá a klímaváltozáshoz. A paksi atomerőmű nem  tartozik a 

nagy  hatékonyságú  erőművek  közé:  a megtermelt  hő  34%‐a  fordítódik  elektromos  áram 

termelésére, a  többit el kell vezetni. Amennyiben  lehetőség van  rá, az erőműveket – nem 

csak a nukleáris erőműveket ‐ nagy vízhozamú folyók mellé építik, s a folyó vizét használják 

hűtésre. Egyéb esetben hűtőtornyokat létesítenek. 

A paksi atomerőmű a Duna vizét használja hűtőközegként (természetesen közvetve, hőcseré‐

lőn keresztül), ezért számolni kell a hőszennyezéssel. A természetes vizek számára veszélyes 

lehet a magasabb hőmérséklet, mivel  lecsökken a víz oldott oxigéntartalma,  s anaerob  fo‐
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lyamatok  indulhatnak  el.  A  hőszennyezés  elősegítheti  egyes melegvizet  kedvelő  algafajok 

elszaporodását, ezáltal az eutrofizációt is, csökkentve az élővíz biológiai diverzitását. 

 
12. ábra ‐ A Duna felszíni vízhőmérséklet‐viszonyai a paksi atomerőmű térségében (ERV ‐ Erőterv Rt., 2004) 

A  paksi  atomerőmű  üzemidő‐hosszabbítására  készült  előzetes  környezeti  hatástanulmány 

keretében végzett mérések  szerint, a  folyó bal partján egy keskeny csóvában  (12. ábra), a 

beömlési pontnál 8‐9°C‐kal emeli meg a beömlő hűtővíz a folyó egy részének vízhőmérsékle‐

tét. A beömlési ponttól távolodva azonban gyorsan hűlni kezd, a növekmény az első kilomé‐

teres  szakaszon  5‐7°C,  a másodikon  3‐5°C,  4  km megtétele után  1‐2°C  (ERV  ‐  Erőterv Rt., 

2004). 
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Az erőmű esetleges bővítése esetén számolni kell a hőszennyezés jelentős, csaknem kétsze‐

res növekedésével  is  (2020‐2032 között a négy mostani kb. 1850MW‐os összteljesítményű 

blokkon kívül, további két új 1000MW‐os  is működne; 2032‐2037 között fokozatosan állíta‐

nák le a régi blokkokat). A két új 1000MW‐os blokk megépítése esetén kívánatos lenne mű‐

szaki eszközökkel megakadályozni, hogy a Duna hőterhelése számottevően növekedjen. 

3.2.2. Kémiai szennyezés 

Az atomerőművek  sajátságaiból adódóan  csekély mennyiségű kémiai  szennyezést bocsáta‐

nak a környezetükbe. A folyókat érintő szennyezés potenciális forrását a nagy mennyiségben 

felhasznált  és  élővizekbe  visszajutatott  megnövekedett  sótartalmú  hűtő‐  és  technológiai 

vizek jelentik. 

A paksi atomerőmű a felszíni vízből, azaz a Dunából 2007‐ben 2,68 milliárd m3 vizet emelt ki 

(Paksi Atomerőmű  Zrt.,  2007), melynek  túlnyomó  részét,  a  használatot  követően  vissza  is 

jutatta a folyóba.   

Ugyanebben az évben 201 ezer m3 kommunális szennyvíz keletkezett, melyet az erőmű szo‐

ciális szennyvíztisztító rendszerével kezelve, megtisztítva engedték csak vissza a Dunába.  

Tisztított technológiai víz előállítása során savas és lúgos szennyezettségű vizek keletkeznek, 

melyet Pakson 10 000 m3‐es zagymedencékben ártalmatlanítanak.  

3.2.3. Radioaktív szennyezés 

Üzemi körülmények között egy atomerőmű minimális mennyiségű radioaktív izotópot juttat 

a környezetébe. Az erőműn belüli radioaktivitás forrásait 99%‐ban az üzemanyagban képző‐

dött izotópok (hasadási termékek és transzuránok) jelentik. A fennmaradó 1%‐ot a reaktor és 

közvetlen környezetében lévő szerkezeti anyagokban, műszerekben, eszközökben lejátszódó 

neutron‐magreakciók és az aktív zónában áramló hűtőközegben  felaktiválódott szennyezők 

okozzák. 

A hasadási termékek közül sok a rövid felezési idejű izotóp, melyeknek köszönhetően nagy a 

használt üzemanyagban az aktivitás. A hasítások során hosszú  felezési  idejű  izotópok  is ke‐

letkeznek (129I – 16 millió év, 135Cs – 2 millió év, 99Tc – 200 ezer év, 137Cs – 30 év stb.). További 

gondot jelentenek az alfa‐sugárzó transzurán izotópok (237Np – 2,1 millió év, 239Pu – 24 ezer 

év, 243Am ‐ 7370 év, 240Pu – 6580 év stb.).  
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A  felaktivált szerkezeti anyagok aktivitásának döntő hányada rövid  felezési  idejű  izotóp, de 

itt  is képződhetnek hosszabb életidejű  izotópok (59Ni – 80 ezer év, 94Nb ‐ 20 ezer év, 60Co – 

5,3 év).  

A fenti radioizotópok ugyan folyamatosan képződnek a termelés folyamán, azonban gyakor‐

latilag nem jutnak ki a környezetbe. Jelenlétükkel az üzemben végzett műveletek idején és az 

erőmű leszerelése, illetve az elhasznált fűtőelemek kezelése és temetése során kell számolni. 

A különböző karbantartási munkák – pl. dekontaminációs eljárások – eredményeként kép‐

ződhetnek üzemi körülmények között radioaktív izotópokat tartalmazó folyadékok, melyek a 

képződő radioaktív hulladékok döntő hányadát teszik ki. 

A fűtőelemek egy része nem zár teljes mértékben, így az illékony hasadási termékek (főként 

Xe‐,  Kr‐,  I‐, Cs‐izotópok)  bekerülhetnek  a  primer  köri  hűtőközegbe  (a hazai  erőmű  esetén 

vízbe), onnan pedig kijuthatnak a reaktorépületbe. Az atomerőműveknek azért van szüksé‐

gük szellőző kéményre, hogy a  levegő csak alapos szűrést követően távozhasson az épület‐

ből. A radioaktív gázok egy részét, főként a nemesgázokat  így sem tudják megszűrni (Csom, 

Az atomenergia‐hasznosítás jelenlegi helyzete és várható alakulása III., 1991/5.), azok távoz‐

nak  a  kéményen  keresztül. Az  így  kibocsájtott  radioaktív  szennyezés mennyisége  azonban 

elenyésző, 2007‐ben a kritikus  lakossági csoportra (az erőmű 30 km‐es sugarában élők) vo‐

natkoztatott sugárterhelés egész évre nézve 52 nSv volt (Paksi Atomerőmű Zrt., 2007) (ez az 

érték kicsivel több, mint két perc átlagos háttérsugárzás által kapott dózis).  

Izotópcsoportok  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 
Légnemű kibocsátás [GBqGWe1év1] 

Összes aeroszol  0,33 0,14 4,4 0,97 0,73  0,53  0,47
131I egyenérték  0,24 0,054 260 0,14 0,18  0,023  0,023
Összes nemesgáz  58 000 35 000 310 00

0
25 000 9400  13 000  10 400

Összes trícium  3700 3900 5000 2400 1300  2100  1750
Összes radiokarbon  500 460 430 510 410  420  356

Folyékony kibocsátás [GBqGWe1év1]
Korróziós‐  és  hasadási  termé‐
kek 

0,74 0,78 0,58 1,2 1,0  0,8  0,98

Trícium  12000 14000 10000 12000 12000  16000  13000
4. táblázat – A Paksi Atomerőmű radioaktív kibocsátásainak alakulása 2001‐2007. között (Paksi Atomerőmű Zrt., 2007) 

A 4.  táblázat  foglalja össze a hazai nukleáris erőmű  radioaktív kibocsájtását. A  táblázatban 

feltüntetett adatok akkor kerülnek a helyükre, ha tudjuk, hogy 2007‐ben az erőmű a megen‐

gedhető összkibocsájtásnak pusztán a 0,28%‐át használta ki. A feltüntetett értékeken nagyon 
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jól látszik a 2003‐as üzemzavar által okozott kibocsájtási többlet, ami viszont így sem közelí‐

tette meg a normál üzemre megadott határértéket (Paksi Atomerőmű Zrt., 2007). 

Az atomerőmű üzemszerűen tehát minimális mennyiségű radionuklidot bocsájt ki környeze‐

tébe. A paksi atomerőmű környezetellenőrzése során (mely évi több mint 4000 minta vizsgá‐

latát jelenti) elvétve találnak kihullásból származó izotópot, akkor is csak rendkívül alacsony, 

a kimutatási határhoz igen közel álló aktivitásban.  

Összességében  elmondható,  hogy  egy  nukleáris  erőmű  üzemének  környezetre  gyakorolt 

radiológiai hatása elhanyagolható, mely tényt a monitoring mérések is alátámasztják. 

3.2.4.  Nem radioaktív (inaktív) hulladékok 

Ipari  létesítményként  egy  atomerőmű  is  jelentős mennyiségű  nem  veszélyes  és  veszélyes 

hulladékot termel. A paksi erőmű környezetvédelmi jelentése szerint éves szinten körülbelül 

1000  tonna  ipari hulladék keletkezik, melyet nagyrészt hasznosítanak,  illetve értékesítenek 

(pl. bontási anyagok), kisebb részt leraknak, illetve telephelyen tárolnak. 

A veszélyes hulladékok nem közvetlenül a nukleáris energiatermelésből, hanem a kapcsoló‐

dó technológiai egységek működése során keletkeznek. A hulladékok minőségileg nem tér‐

nek el  jelentősen más  ipari  létesítmények  veszélyes hulladékaitól  (13.  ábra), mennyiségük 

azonban  abszolút  értékben  számottevő,  a  fosszilis  erőművekhez  hasonlítva,  s  figyelembe 

véve az üzem méretét, viszont kevés. 

 
13. ábra ‐ A paksi atomerőműben keletkezett veszélyes hulladékok megoszlása (Paksi Atomerőmű Zrt., 2007) 

egyéb; 11% vegyszeres 
göngyöleg; 2%

olajos iszap 
(kocsimosó); 9%

bontott 
tetőszigetelés; 

3%

fénycső; 3%

nyomdai 
hulladék; 2%

festékes 
göngyöleg; 3%

bontott 
tetőszigetelés; 3%

kommunális 
szennyvíziszap; 5%

fáradt olaj; 21%

olajos rongy; 13%

trafóolaj; 
3%

bontott aszfalt; 
2%

vizes fáradtolaj; 5%

aktív szén; 15%

2007‐ben a keletkezett veszélyes hulladék tömege:  160 tonna
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A keletkezett veszélyes hulladék mennyisége erősen  ingadozik, mert  termelődése nagyban 

függ az adott időszakra betervezett karbantartási, felújítási munkáktól. 

3.2.5.  Üvegházhatású gázok 

A klímaváltozás és hatásai központi témája lett a környezetvédelmi mozgalmaknak és a hét‐

köznapi sajtónak egyaránt. Az elektromos áram termelése az emberiség által légkörbe bocsá‐

tott szén‐dioxid 30‐40%‐áért tehető felelőssé. 

 
14. ábra ‐ A különböző elektromos áramtermelő módok teljes életciklusra vetített CO2‐dal egyenértékű kibocsájtásának 

összehasonlítása (IAEA, 2000) 

A  csernobili  balesetet  követően  az  atomerőmű‐építési  láz  jelentősen  visszaesett.  Ahogy 

azonban az 1990‐es évek közepétől a klímaváltozás egyre nyilvánvalóbbá vált, újra előtérbe 

került a nukleáris energia, mint lehetséges alternatíva. A 14. ábra a különböző típusú erőmű‐

vek egész életciklusra (!) vetített szén‐dioxid‐kibocsájtását mutatja be. 

Ennek alapján kimondhatjuk, hogy az atomenergia ugyan nem szén‐dioxid‐mentes technoló‐

gia, de a neki tulajdonítható kibocsájtás elhanyagolható, a megújuló energiaforrásokkal azo‐

nos vagy kisebb mértékű. 

Az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület szerint a világ  jelenlegi szén‐dioxid kibocsátása 

pusztán 3%‐kal növekedne amennyiben a ma üzemelő összes atomerőművet leállítanák. Ez a 

szám  valószínűleg egyrészt magasabb, mivel ezen  az úton  az emberiség energiaigényének 

mintegy 5,8‐6,2%‐át állítják elő. Másrészt az állítás  igencsak megtévesztő, hiszen nem az a 
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kérdés, hogy mekkora az a mennyiség, amit ma kiváltunk vele, hanem az: mennyit válthat‐

nánk ki a használatával (ahogy a megújulók esetében is!) 

3.3. Reprocesszálás 

A nukleáris iparban a hasadóanyagokat illetően igen nagy pazarlás folyik, az alkalmazott nyi‐

tott  üzemanyagciklusban  az  elhasznált  üzemanyagot  nem  használják  fel  újra.  Egy  átlagos 

könnyűvizes  1000MW‐os  reaktor  180‐200  kg  hasadóképes  plutóniumot  termel  (Csom,  Az 

atomenergia‐hasznosítás  jelenlegi helyzete és várható alakulása  III., 1991/5.),  sőt a kiégett 

fűtőelemek 235U‐ra nézve magasabb dúsítási fokkal rendelkeznek, mint a természetes urán‐

ércek, tehát joggal vetődik fel a kérdés, hogy a nukleáris energiatermelésben miért nem tör‐

tént meg a zárt üzemanyagciklus bevezetése. 

Az ok elsősorban a  természetes urán olcsóságában, könnyű hozzáférhetőségében, plutóni‐

um‐termelésre képes gyorsreaktorok alacsony  számában és az atomenergia használatának 

lassú terjedésében keresendő. Emellett problémát jelent reprocesszálás fokozottan sugárve‐

szélyes és műszakilag igen bonyolult, ezért költséges volta. 

A 130 US$/kg kitermelési költségig kinyerhető természetes uránkészletek, a becsült uránva‐

gyonnal együtt 2006‐os kitermelési szint (65000 tonna) mellett mintegy 80 évre elegendőek 

(OECD NEA & IAEA, 2008.).  

A bányászható uránkészletek fogyása, a kitermelés egyre költségesebbé válása, a nagy aktivi‐

tású  radioaktív hulladékok  felhalmozódása egyre  inkább a  reprocesszálás használatát  teszi 

szükségessé. A reprocesszálás nem csak újabb hasadóanyaghoz juttatja az ipart, hanem egy‐

úttal a radioaktív hulladékok mennyiségét is csökkenti. 

Urán és 
plutónium 

Másodlagos 
aktinidák 

Hosszú felezési 
idejű termékek 

Rövid felezési 
idejű termékek 

Stabil izotópok 

955,4 kg U  0,5 kg 237Np  0,2 kg 129I  1,0 kg 137Cs  10,1 kg lantanida 
8,5 kg Pu  0,6 kg Am  0,8 kg 99Tc  0,7 kg 90Sr  21,8 kg egyéb 
  0,02 kg Cm  0,7 kg 93Zr     
    0,3 kg 135Cs     

5. táblázat ‐ Tipikus nyomottvizes reaktor kiégett üzemanyagának összetétele  
(kiégettség: 33 MWnap/t, pihentetés: 10 év, összes tömeg: 1 t) (Fehér Sándor, 2007) 

A legelterjedtebben ma a PUREX‐eljárást (Plutonium URanium EXtraction – plutónium uráni‐

um  kinyerés)  alkalmazzák.  Ez  egy  nedves  kohászati  (hidrometallurgiai) módszer, melynek 

lényege, hogy a kinyerendő hasadóanyagokat vegyi úton különítik el. 
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A használt fűtőelemek összetételét a kezdeti dúsítási fok, a reaktorban töltött idő és a kiégé‐

si szint határozza meg. Egy tipikus nyomottvizes erőmű kiégett fűtőelemének összetételét az 

5. táblázat mutatja.  

A használt üzemanyag természetesen továbbra is túlnyomórészt 238U. Az urántartalom keve‐

sebb, mint 1%‐a 235U, mindemellett kisebb mennyiségben a 232‐es és a 236‐os izotóp is ke‐

letkezik a reaktorban, szerencsére a 232U neutronbefogással az erőmű üzemelése során 233U‐

má  alakul,  ami  már  hasadóképes.  A  nyomokban  jelenlévő  232‐es  izotóp,  erős  gamma‐

sugárzó leányelemei révén így is gondot jelentenek a feldolgozás során. 

A fűtőelem kiégettségi fokától függően 0,4‐0,6%‐ban  lehet  jelen az urán 236U (minél  jobban 

elhasználódott az üzemanyag, annál  több  található benne), mely kiválóan képes befogni a 

neutronokat. Ez  az oka  annak, hogy  amennyiben hagyományos  reaktorokban  kívánják  fel‐

használni az így készült fűtőelemeket, akár tízszer nagyobb mértékben kell dúsítani az üzem‐

anyagot, mint a természetes urán esetében (World Nuclear Association, 2009).  

Az alacsony  kiégési  szintű használt  fűtőelem  jóval alkalmasabb  kevert üzemanyag  (MOX – 

Mixed OXide Fuel – urán‐oxidot és plutónium‐oxidot egyaránt tartalmazó üzemanyag) gyár‐

tására  vagy  további  dúsításra.  A  reprocesszált  termékek  ‐  különösen  a  korábbi  katonai 

reprocesszálásból származók ‐ hasítási termékekkel és transzuránokkal szennyezettek. Ennek 

a mértéke meghatározza, hogy későbbiekben további dúsításra vagy MOX‐gyártásra célszerű 

használni a kapott terméket. 

Feldolgozott termék  Helyszín 
Kapacitás 
(tonna /év) 

Könnyűvizes reaktorok 
üzemanyagok 

Franciaország, La Hague  1 700 
Egyesült Királyság, Sellafield (THORP)  900 
Oroszország, Ozersk (Mayak)  400 
Japán (Rokkasho)  800 
Teljes  3 800 

Egyéb üzemanyag 
Egyesült Királyság, Sellafield (Magnox)  1 500 
India   275 
Teljes (körülbelül)  1 750 

Teljes kereskedelmi kapacitás  5 550 
Elhasznált üzemanyag‐termelés  20 000 

6. táblázat ‐ A világ kereskedelmi reprocesszáló kapacitása ( Nuclear Engineering International, 2007) 

Utóbbi esetben a termikus reaktorokból származó, leggyakrabban PUREX‐eljárással elválasz‐

tott plutóniumot 6‐8%‐ban keverik hozzá a természetes uránhoz, mely keverékből készül a 

MOX üzemanyag. A MOX minden tulajdonságában  (anyagszerkezet, sugárállóság, mechani‐

kai tulajdonságok stb.) nagyon hasonló a tiszta urán‐dioxidból álló üzemanyaghoz. 
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A  6.  táblázatban  a  világ  kereskedelmi  reprocesszáló  kapacitásának  a megoszlása  látható. 

Eszerint,  a  jelenlegi  infrastruktúra  csaknem  négyszeresére  lenne  szükség  a  világ  jelenlegi 

használt  fűtőanyagainak  az  újrahasznosításához,  vagyis  az  üzemanyag‐ciklus  lezárásához, 

mely egyben feltétele a transzmutációs technikák bevezethetőségének is. 

3.4. Transzmutáció 

 „A transzmutáció a hosszú felezési idejű izotópoknak speciális reaktorokban vagy gyorsítóval 

hajtott szubkritikus (azaz önfenntartó láncreakcióra nem képes) rendszerekben történő olyan 

besugárzását jelenti, amelynek során ezek az anyagok rövidebb felezési idejű vagy stabil izo‐

tópokká alakulnak át” (Fehér Sándor, 2007).  

A hosszú  felezési  idejű radioizotópok és a nagy aktivitású radioaktív hulladék egyre súlyos‐

bodó gondot jelentenek a nukleáris ipar számára. A mennyiségük csökkentésének a kérdése 

az 1980‐as évek végén került előtérbe, azóta igen intenzív kutatások folynak a témában. 

A transzmutáció alkalmazásának feltétele a továbbfejlesztett zárt üzemanyagciklus, melyben 

a hosszú felezési  idejű transzuránok és hasítási termékek  is kinyerésre kerülnek. A használt 

fűtőelemek urán és plutónium‐tartalmát már ma is kis részben visszanyerjük, de a nagy fele‐

zési idejű izotópokkal ezidáig nem nagyon tudtak mit kezdeni (a temetésen kívül). 

A használt fűtőelemekben lévő elemek különféleképpen viselkednek az egyes sugárzásokkal 

különböző  energiájú  neutronokkal  szemben,  tehát minőségük  szerint más  és másképpen 

ártalmatlaníthatók.  

A hasadási termékeket neutronbefogással  lehet átalakítani, melyekhez kis energiájú (termi‐

kus) neutronokra van szükség, megoldás: nagy neutronsűrűség sűrűségű, termikus reaktor. A 

másodlagos aktinidákat,  transzuránok  transzmutálását pedig nagy energiájú, gyors neutro‐

nokkal, ún. gyorsreaktorokban vagy gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszerekben lehet vé‐

gezni, mivel így megakadályozható ‐ az ebben az esetben nem kívánatos ‐ neutronbefogás. 

Mivel a fűtőelemekben lévő anyagok eltérő technológiákkal ártalmatlaníthatók, ezért ezeket 

először el kell választani. Ezt a  részfolyamatot, szelektív bontást particionálásnak, a két  fo‐

lyamatot együtt P/T (particionálás és transzmutáció) technológiának nevezzük. 

A transzmutáció még ugyan kísérleti  fázisban van, de a kutatóreaktorokban végzett sikeres 

besugárzási vizsgálatok szerint a gyakorlatban is alkalmazható, ígéretes hulladékkezelési eljá‐

rásnak minősíthető. Fontos hangsúlyozni, hogy a transzmutáció során is nagy mennyiségben 
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termelhető elektromos áram. Ezen eljárást alkalmazó komplex energiatermelő  rendszerek‐

ben (azaz a fűtőanyagciklus zárásával) a becslések szerint a jelenlegi nukleáris termelői árak 

kb. 20%‐kal lennének magasabbak a jelenlegi nukleáris erőművekben termeltnél. 

A nukleáris fűtőanyagciklus zárásával és a transzmutáció segítségével nem csak a nagy aktivi‐

tású hulladék mennyisége, hanem a környezettől elszigetelt tárolási idő is jelentősen lecsök‐

kenthető (százezer évekről néhány száz évre), ami ha nem is oldja meg, de erőteljesen mér‐

sékli a nukleáris ipar jelenlegi legsúlyosabb problémáját. 

3.5. Radioaktív hulladékok 

Radioaktív hulladékok nem csak az atomerőművekben, hanem a radioaktív izotópok számta‐

lan felhasználási helyén (orvosi diagnosztika, nyomjelzés stb.) is keletkeznek, melyeket élet‐

ciklusuk befejeztével ártalmatlanítani és/vagy tárolni kell. 

A  radioaktív hulladékokat  sokféleképpen  lehet  csoportosítani. Halmazállapotok  szerint  (le‐

hetnek  szilárd,  folyékony  és  gázneműek);  aktivitáskoncentráció  szerint  (Bq/kg,  azaz  hány 

atommag bomlása következik be 1 másodperc alatt 1 kg anyagban). A hulladékok  lehetnek 

kis (500 ezer Bq/kg alatt), közepes (500 ezer és 5 millió Bq/kg között), illetve nagy aktivitású‐

ak (5 millió Bq/kg felett); aktivitási koncentrációjuknak időbeni változása szerint rövid, köze‐

pes,  illetve nagy  (30 évnél nagyobb)  felezési  idejű hulladékokat különböztetünk meg. Ezen 

felül számos olyan  jellemzővel  is minősítik az adott hulladékot (tűzveszélyesség, származás, 

összetétel), amik fontosak lehetnek az ártalmatlanításuk során.  

 
15. ábra ‐ Egy 1000MW teljesítményű reaktorban egy év alatt képződő radioaktív hulladékok megoszlása aktivitásuk 

szerint (World Nuclear Association, 2008) 
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Az Egyesült Királyságban és  az Egyesült Államokban  az  aktivitáskoncentráció helyett  a hő‐

termelés alapján (W/m3) osztályozzák a radioaktív hulladékokat.  

Egy átlagos 1000MW‐os atomerőmű kb. 280 m3 sugárveszélyes hulladékot termel, melynek 

csupán a töredéke (3‐4%‐a, illetve harmadik generációs erőművekben kevesebb, mint 1%‐a) 

ami nagy aktivitású (15. ábra, (World Nuclear Association, 2008)).  

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a kis‐ és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére 

a felszíni, vagy kis mélységben (200 m alatt) kialakított tárolók létesítését javasolja. A szilárd 

halmazállapotú rövid felezési idejű hulladékok tárolása műszakilag viszonylag könnyen kivite‐

lezhető. A  lerakóba kerülő anyagokat először osztályozzák (minősítik). A még a kategóriába 

eső,  de  nagyobb  aktivitású  sugárforrásokat  először  a  „forró  kamrában”  betokozzák,  aztán 

kerülnek csak a végleges helyükre. A  folyékony hulladékokat vegyszeresen kezelik, gyöngy‐

kovafölddel felitatják vagy cementálják, majd ezt követően acélhordókban tárolják. A tárolási 

idő kb. 600 évig terjed (Marx György, 1999/11.).  

A  létesítmény  többszörös  tűzvédelmi,  sugárvédelmi és monitoring  rendszerrel  van ellátva, 

területét éjjel‐nappal fegyvereseknek kell őrizniük.  

A nagy aktivitású és/vagy hosszú 

felezési idejű radioaktív hulladé‐

kokat  először  –  tetemes  hőter‐

melésük miatt  ‐  átmeneti  táro‐

lókban helyezik el, amíg az akti‐

vitásuk  kellőképpen  le  nem 

csökken  (és  a  közhiedelemmel 

ellentétben  nem  azért,  mert 

úgymond  nem  tudnak  a  hulla‐

dékkal mit kezdeni). 

 Az 1970‐es években az Egyesült 

Államokban  a  Sandia  National 

Laboratories  nemzetközi  támogatást  igyekezett  szerezni  a  nukleáris  hulladékok  tengerek 

mélyére történő elhelyezésére, de később ezt a tervet elvetették. A tudomány jelenlegi állá‐

sa szerint, a nagy aktivitású hulladékok tárolására alkalmasak a víztől jól elzárt, mély geológi‐

ai formációk (pl. gránit, kősó, agyagkő stb.).  

16. ábra ‐ Többgátas tárolórendszer sematikus rajza (Veres Árpád, 2005)
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Ezekben a sugárzó anyagokat általában háromszoros gátrendszer (16. ábra) szigeteli el a kör‐

nyezettől (Veres Árpád, 2005): 

• műszaki gátak (korróziónak hosszan ellenálló konténerek); 

• bányaműszaki gátak (a konténereket körülvevő, a radionuklidokat jól megkötő anyagok) 

• földtani gátak (az a geológiai képződmény, amelyben az előző gátak, a hulladékkal együtt 

elhelyezkednek) 

Ezen tárolók biztonságosságát kb. 10 000 évre tudják szavatolni. Amennyiben sikerül a nagy 

aktivitású hulladékok mennyiségét a nukleáris fűtőanyagciklus zárásával és a transzmutáció 

minél  szélesebb körű alkalmazásával  jelentősen  csökkenteni, akkor még egy Egyesült Álla‐

mok méretű országnak is elegendő lenne egyetlen geológiai tárolót kialakítania, melyet nem 

évezredekig, csak néhány száz esztendeig kellene biztonságosan elválasztani a környezetétől 

(Brown, Venneri, Li, & Williamson, 1998).  

Arról nem is beszélve, hogy a fosszilis energiahordozók kimerülésének közeledtével nem túl 

bölcs ilyen léptékű, használható energiaforrást eltemetni.  

3.5.1.  A radioaktív hulladékok kezelésének helyzete Magyarországon 

Az ország első 3540 m3 (később 5000 m3‐re bővített) kapacitású hulladéktárolóját Püspökszi‐

lágyon adták át 1976‐ban. A  lerakó elsősorban  intézményi hulladékok  tárolására épült, de 

1983 és 1989 között a lerakóba 1230 m3 kis‐ és közepes aktivitású hulladék került elhelyezés‐

re  a  paksi  atomerőműből  is, mely  gyakorlatot  lakossági  nyomásra  függesztettek  fel  1990‐

1991‐ben. 1992‐1996 között további 2500 m3 került a paksi erőműből a  lerakóba (összesen 

tehát 3730 m3). A 2000‐es években a létesítményt folyamatosan korszerűsítették, 2004‐ben 

a püspökszilágyi telephely megtelt. 

A  1989‐1999  között  a  kiégett  fűtőelemeket  visszaszállították  a  Szovjetunióba.  Ez  hazánk 

számára rendkívül kényelmes megoldás volt, hiszen az országot elhagyva nem kellett törőd‐

nünk a hulladék további sorsával. A kilencvenes évektől kezdve a Szovjetunió (később Orosz‐

ország) az eleinte  ingyenes szállításért egyre borsosabb árat kért, ezért a kilencvenes évek 

elején  ideiglenes  tároló  paksi  telephelyen  történő  létesítéséről  született  döntés, melynek 

üzembe állítását 1997‐ben az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hagyta jóvá. 

A Magyar Országgyűlés 1996‐os atomtörvénye következményeként 1998‐ban megalakult a 

radioaktív hulladékok kezeléséért és a nukleáris  létesítmények  leszereléséért  felelős  intéz‐

mény: a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Közhasznú Társaság (RHK Kht.).  
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1998‐tól ez a Társaság működteti a Radioaktív Hulladékfeldolgozó‐ és Tárolót (Püspökszilágy) 

és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját (Paks).  

A Kht.  folytatta a kis‐ és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére alkalmas új  telephely 

keresését. 2003‐ra a kutatási munka véget ért, az új lerakó helyszínéül kiválasztott Bátaapáti 

alkalmasnak bizonyult. 2004‐ben kijelölték a tároló pontos helyszínét és 2008. október 6‐án 

át is adták az új lerakót. 

Az RHK Kht. a nagy aktivitású hulladékok reprocesszálására nem  lát túl sok esélyt, s mivel a 

fűtőanyagciklus zárása esetén  is számolni kell ezek képződésével, a Kht.  folytatta a kutató‐

munkát.  

A még működő mecseki uránbánya egyik vágata még 1994‐ben érte el a Bodai Aleurolit For‐

mációt (BAF). 1995‐1998 között helyszíni kutatások indultak meg a formáció nagy aktivitású 

radioaktív anyagok tárolására való alkalmasságának vizsgálatára. Sajnálatos módon azonban, 

1999‐ben bezárták  a mecseki uránbányát,  ami  a program  végét  jelentette, mivel  a bánya 

eszközeit használták a kutatásra. 2003‐ban megkezdődött a későbbi méréseket  lebonyolító 

földalatti  laboratórium  helyszínének  kiválasztása  és  elkészült  a  felszín  alatti  kutatási  terv. 

(Radioaktív Hulladékok Kezelő Nonprofit Kht.), (Ormai Péter, 2006). 

 

4. A nukleáris energiatermelés társadalmi kérdései 

Az előbbi  fejezetekben áttekintettük a nukleáris energiatermelést mind műszaki, mind kör‐

nyezeti vonatkozásban. Összességében elmondhatjuk, hogy egy üzemszerűen működő, kor‐

szerű atomerőmű  relatíve kis környezeti hatással képes előállítani nagy mennyiségű elekt‐

romos áramot. Hosszútávon, a nukleáris fűtőanyagciklus zárásával, a transzmutációs techno‐

lógiák  bevezetésével,  reprocesszált  fűtőanyag  használatával  a  termelés  során  képződött 

nagy aktivitású hulladékok mennyisége és a  szükséges  tárolási  ideje nagyságrendileg  csök‐

kenthető. Az előbbiekre vonatkozó  technológiák mindegyike kidolgozottnak és megvalósít‐

hatónak tekinthető, a társadalomnak kell eldöntenie, hogy kihasználja ezt a több ezer évre 

elegendő energiaforrást, avagy sem. 

A  nyugati  berendezkedésű  társadalmak még  rövid  távon  is működésképtelenek  elegendő 

mennyiségű koncentrált energia nélkül. Azt is látni kell azonban, hogy még radikális életvite‐

li, gazdasági változások kikényszerítésének esetén  is az  igények ugyan  számottevően  csök‐

kennének, de a népesség számából és a kiépült  infrastruktúrára települt  létesítmények  (pl. 
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7. táblázat – 1000 kWh előállításához szükséges 
mennyiségek (Syed M. Qaim, 2000) 

városok, gyárak, tömbházak) miatt a hagyományos energiatermelés ‐ az ésszerűség határain 

belül  ‐  továbbra  sem  lenne  sem minőségileg,  sem mennyiségileg  teljes  körűen  kiváltható 

megújuló energiaforrásokkal.  

A  koncentrált  energia  előállítása  –  származzon  az megújulókból  vagy nem megújulókból  ‐ 

eltérő mértékben  és minőségben  ugyan,  de minden  esetben  durva  beavatkozást  jelent  a 

természet rendjébe.  

A társadalomnak – bármilyen gazdasági szerkezet mellett – ezért mérlegelnie kell, hogy me‐

lyik energiatermelési módot választja. Célszerűen azt kellene, amelyből potenciálisan nagy 

mennyiségű energia nyerhető ki és a fajlagos környezeti hatása a legalacsonyabb. Ezen tech‐

nológiáknak  szükségszerűen kisebbek a  társadalomra gyakorolt negatív hatásai, azonban a 

más  erőforrások  hasznosításában  érdekelt  csoportok  a  közvéleményt  –  érzelmi  alapon,  a 

félelemkeltés eszközével (mivel racionálisan nehezen  lehetne) – ezen megoldások ellen for‐

díthatják. 

A 7. táblázat az 1000 kWh elektromos áram elő‐

állításához  szükséges  mennyiségeket  foglalja 

össze3.  Egységnyi  tömegű  urán  kinyeréséhez 

ugyan nagyobb mennyiségű energiára van szük‐

ség, mint  szén  vagy  az olaj  esetében  (3.  táblá‐

zat), azonban négy nagyságrenddel kevesebb  is 

elegendő belőle azonos mennyiségű energia előállításához. Emellett amíg például a fekete‐

kőszenet, kőolajat vagy akár a földgázt más területen is fel tudjuk használni (vegyipar), addig 

az urán igazán jól csak az energetikában hasznosítható.  

Az emberiség és a nukleáris  ipar közös érdeke, hogy észérveken és tudományos vizsgálato‐

kon alapuljanak a döntések az energetikában és a gazdaságban egyaránt, ugyanis ebben az 

esetben az atomenergia nagyarányú részvétele az energiatermelésben előre borítékolható. 

Amennyiben ez nem történik meg, s a vita alapvetően érzelmi síkra terelődik, akkor az  ipar 

jövője már kétesélyes: az a fél fog győzni, aki jobban képes manipulálni a tömegeket. 

                                                       
3 A táblázatot tartalmazó cikkben nem esett szó az adott energiamennyiség előállításához szükséges időről, így 
a feltüntetett napelem‐terület óvatosan kezelendő. A  legvalószínűbb, hogy a megadott napelem‐mennyiség 1 
óra alatt képes előállítani 1000 kWh elektromos áramot 

Feketeszén  320 kg
Barnaszén  1 300 kg
Olaj  220 kg
Gáz  270 m3

Víz (1 m magasról esve)  432 000 m3

Napelem‐terület3  12 500 m2

Természetes urán  22 g
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4.1. Kockázat és veszély – társadalmilag elfogadható kockázat 

Ahogy már arról az előzőekben szó esett, az energiatermelés durva beavatkozás a természet 

rendjébe, annak művelése tehát veszélyeket rejt magában. Egyes események bekövetkezé‐

sét (pl. egy vasgolyó esésének  irányát a Földön) szinte bizonyosan meg tudjuk mondani. De 

vannak olyan események, melyek annyi változótól  függnek, amit nem  tudunk vagy nem  is 

akarunk meghatározni, ebben az esetben valószínűségekről beszélhetünk.  

Egy atomerőmű óriási potenciális veszélyt jelent a környezetére nézve, de megfelelő műszaki 

és  irányítási eszközök alkalmazásával a kockázat nagyon alacsony  szintre  szorítható  (míg a 

veszély megmarad!).  

A villamosenergia‐termelés kockázatai és veszélyei azonban nem csak a súlyos katasztrófák 

képében, hanem az üzemszerű működés során is megmutatkoznak. Az atomerőmű ‐ ha alig 

mérhetően is ‐ de növeli a háttérsugárzás mértékét, melynek következtében nagyobb esély‐

lyel okozhat kárt például az élőlények genetikai állományában.  Itt rögtön meg kell  jegyezni, 

hogy a Földön számos olyan hely van, ahol az átlagos természetes háttérsugárzás többszörö‐

se mérhető, s az ott élő embereknél nem tapasztaltak egészségkárosodást Valószínűleg tehát 

az élőlények  immunrendszere bizonyos határok között képes védekezni a radioaktív sugár‐

zással  szemben. Sőt, Beonard Cohen amerikai kutató azt  is megfigyelte, hogy az évi 20‐50 

mSv dózis mellett a rákos megbetegedések gyakorisága alacsonyabb, mint a kisebb háttérsu‐

gárzású földrajzi területeken (Marx György, 1990). 

Az 1 millió esemény eredményeként bekövetkező 1 halálos áldozatot jelentő esemény jelent 

1 mikrorizikót. A hétköznapi életben az emberek az ekkora mértékű kockázatot elfogadható‐

nak tartják, a legtöbb hétköznapi tevékenységi formánknak ennyi a kockázata. 1987‐ben kali‐

forniai jogászok kimondták, hogy minden olyan kockázat figyelmeztetés nélkül okozható, ami 

nem haladja meg a 10 mikrorizikót (azaz ha a hatás 100 000 embert ér, akkor 1 halálos áldo‐

zatra kell számítanunk). Amennyiben minden magyar állampolgárt érné egy olyan esemény, 

mely kockázatának a mértéke 10 mikrorizikó, akkor az 100 halálos áldozatot követelne.  

Egy doboz cigaretta elszívása 15 mikrorizikót jelent, így a gyártó köteles figyelmeztetni a vá‐

sárlót  (a mai és az újonnan épülő atomerőművektől elvárás, hogy  súlyos baleset  (9. ábra) 

kockázata 10‐5–10‐6 db/év  legyen, azaz 100 ezer,  illetve 1 millió évenként csak egyszer  for‐

dulhasson elő). 
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Az emberek ‐ érthető okokból ‐ általában azokat a kockázatokat fogadják el  jobban, amiket 

önként  vállalnak,  s  nem  a  társadalom  egésze  vagy  egyes  csoportjai  kényszerítenek  rájuk. 

Meglehetősen nehéz azonban határvonalat húzni az önként és a nem önként vállalt kockáza‐

tok között. Magyarországon körülbelül 1000‐1300 ember veszti életét (minden kétséget kizá‐

róan)  autóbaleset  következtében, mégsem  gondolja  senki,  hogy  az  autós  közlekedés meg 

kellene szüntetni. A társadalom ezt a kockázatot elfogadja, még akkor  is, ha sajnos gyakran 

fordul elő olyan baleset, melyben olyan személy esik áldozatul, aki nem kívánta vállalni ezt a 

kockázatot (pl. gyalogos).  

Ha  egy  közösség  szeretne  valamilyen  új  tevékenységbe  kezdeni,  először  a  legjobb  tudása 

szerint fel kell mérnie, hogy a bevezetendő újítás milyen veszélyekkel, mekkora kockázattal 

jár, illetve alkalmazása milyen társadalmi hasznot vonhat maga után.  

A döntés egy modern,  liberális demokráciában végső soron az állampolgárok kezében kell, 

hogy legyen. A döntéshozatal folyamán tehát az lenne az ideális, ha a közösség minden tagja 

teljes  körű, objektív  tájékoztatást  kapna  a  kérdéssel  kapcsolatosan, melyet  az  állampolgár 

képes megérteni és a lehetséges opciók közül választani.  

Az  információ  azonban  legtöbbször  az  eltérő  oldalon  szereplő  felek  által  erősen  torzított, 

nem  jut el mindenkihez és sokan egész egyszerűen – a kérdés bonyolultságából adódóan – 

nem képesek megérteni az adott problémát (ezért működik a képviseleti demokrácia gyak‐

ran hatékonyabban, mint a részvételi).  

Az emberek hajlamosak – még  jó  szellemi adottságok mellett  is – a döntésfolyamatokban 

nem racionális, hanem érzelmi alapon mérlegelni, mellyel az érdekelt felek rendszerint vissza 

is élnek. 

4.2. A természettudományok és a társadalmi bizalom 

Miközben az emberek egyre több technikai eszközt használnak az élet minden területén, az 

utóbbi időkben a természettudományokkal szembeni szkepticizmus erőteljesen megnőtt. 

A XX. században óriási tudományos és technikai fejlődés ment végbe, melynek során, sajná‐

latos módon a tudomány és a hadakozás kéz a kézben jártak. A világháborúk végeztével az új 

vívmányokat  igyekeztek az  iparban hasznosítani  (így valósult meg a Szovjetunióban például 

az első kereskedelmi célra termelő atomerőmű 1954‐ben), segítségükkel a társadalmi jólétet 

növelni. 



44 
 

A tudósok nem voltak azonban kellően óvatosak. A rengeteg tudományos eredményt és az 

óriási fejlődést beárnyékolták a később emblematikussá avanzsált melléfogások. Ezek mind‐

egyike rengeteg tanulsággal szolgált a tudósok számára.  

Az  1961‐ben  kirobbant  Contergan‐botrány  eredményeként  kb.  10 000  gyermek  születési 

rendellenességgel  jött a világra. A problémát a gyógyszer optikai  izomerje okozta, az esetet 

követően gyógyszerek gyártása és kutatása alapjaiban változott meg. Egy évvel később jelent 

meg Rachel Carson Néma tavasz (1962) című könyve, mely a DDT rovarirtó szer madarakra 

gyakorolt  hatását mutatta  be.  A mű  óriási  lökést  adott  a  zöldmozgalmaknak,  sokan  ettől 

kezdve számítják a globális zöldmozgalmak kezdetét, a civil szervezetek  létrejöttét. Jelentős 

hatással bírt továbbá az 1974‐ben felfedezett ózonréteg‐pusztulás, az 1986‐ban bekövetke‐

zett csernobili katasztrófa, illetve a kilencvenes években egyre inkább előtérbe kerülő klíma‐

változás  is. A  zöldmozgalmak  és  a  civil  szervezetek erősödését hozta  a  keleti‐európai  volt 

szocialista országok demokratizálódása, a világszerte tapasztalható urbanizáció, a globalizá‐

ció,  illetve a média  társadalomra gyakorolt hatásának erősödése, a mediatizált  társadalom 

létrejötte  is. Ennek következtében mindenki  számára  láthatóvá váltak a  technológiai  fejlő‐

dés, az ipari termelés árnyoldalai.  

A  zöldmozgalmak és egyes  civil  szervezetek a hibát nem  csak a  fogyasztói  társadalomban, 

hanem az  ipari  termelésben vélték  felfedezni, melyek hátterében  legtöbbször  főleg  termé‐

szettudományokkal  foglalkozó emberek  voltak.  Ennek negatív hatása ezért  a  természettu‐

dományokra,  illetve a természettudományokkal  foglalkozó tudósokra  is érvényesült. A köz‐

vélemény gyakran a tudományt és a tudóst, sőt olykor magát a tudást, nem pedig annak vég‐

felhasználóját (legtöbbször saját magát) teszi felelőssé a következményekért. 

Joggal nézik sokan rossz szemmel a katonaság és a tudomány,  illetve a gazdaság és a tudo‐

mány  összefonódását,  együttműködését.  A  természettudományok megítélését  jelentősen 

rontja mindkettő  jelenség. Utóbbira  jó példa a genetikailag módosított kukorica termeszté‐

sének  erőltetése, még olyan országok  esetében  is  (pl. Magyarország),  ahol  ez nem hozna 

számottevő  termés‐növekedést,  használatuk  felesleges  kockázatot  rejtene magában.  Erős 

ellenérzéseket vált ki emellett például az olyan gabona létrehozása, mely terméketlen mag‐

vakat hoz, csak azért, hogy egy multinacionális cég megvédje a piacát (mindig új termőma‐

gokat kell vásárolniuk a gazdáknak). 

Egyes  szektorokon  belül  folyó  különösen  éles  verseny  következtében  (pl.  gyógyszeripar, 

vegyipar, mezőgazdaság) a cégek igyekeznek minden kutatási eredményüket levédetni, üzleti 
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titokként kezelni. A tudás tehát már nem az emberiség közös produktumaként, hanem sok‐

szor  egy  óriáscég  kizárólagos  tulajdonaként  jelenik meg.  Ezen  felül  a  termékek  gyártása 

és/vagy összetétele bonyolultabbá, hétköznapi ember  számára kevésbé átláthatóvá vált. A 

boltok polcain  lévő termékek pontos összetétele, gyártási módja gyakran még élelmiszerek 

esetében sem tudható. Márpedig az emberek attól  félnek a  legjobban, amiről keveset tud‐

nak, vagy keveset tudhatnak meg. A titkolózás oda vezet, hogy a társadalomnak egy jó része 

megvonja  a bizalmát ezektől  a  vállaltoktól és  az  őket  kiszolgáló  „őrült”  tudósoktól,  illetve 

magától a természettudománytól. 

A nukleáris energiatermelés esetében nagyon fontos lenne, hogy ezek a folyamatok ne erő‐

södjenek  fel, az erőművek minél átláthatóbban és bizalmat kiérdemlő módon működjenek 

(erről az 5. fejezetben lesz még szó). 

4.3. Az antinukleáris és környezetvédő mozgalmak szerepe 

Az  antinukleáris mozgalmak  kezdetben  az  atomenergia hadászati  felhasználása,  a  kísérleti 

atomrobbantások  ellen  küzdöttek  (például  így  alakult meg  1971‐ben  Kanadában  a Green‐

peace), majd amikor a hidegháború csendesedni  látszott, sok egyéb mellett fokozatosan az 

atomerőművek ellen fordultak.  

A  civil  szervezeteknek  is  társadalmi  támogatottságra  van  szükségük  céljaik  eléréséhez, 

ugyanúgy, mint a politikai pártoknak. Akcióikat ezért úgy tervezik, hogy azt a  lehető  legna‐

gyobb médiafigyelem  kísérje. A  kisebb  ellenállás  irányába mennek,  részeredményeket  ott 

tudnak és igyekeznek elérni, ott, ahol a vélt vagy valós probléma a nyilvánosság segítségével, 

a  közhangulat  szembefordításával megoldható.  Ez  a módszer  elsősorban  nemzetközi  vagy 

állami  szervezetekkel,  nagy  cégekkel  szemben  alkalmazható  hatásosan  (pl.  NATO‐radar, 

mélygarázs‐építési ügyek stb.). A hátránya viszont az, hogy a probléma  lényegi részét nem 

ragadják meg, gyakran ezért e szervezetek  célt és arányt tévesztenek.  

Kitűnő példa erre a budapesti Jókai téri és a Nagymező utcai fák ügye, mely esetekben több 

országos civil szervezet fogott össze a mélygarázs‐építés  folytán kivágandó  fák megvédésé‐

ért. Ez a tevékenység alapvetően dicséretesnek mondható, de eközben szó nélkül hagyták a 

budai hegyek erdeinek  letarolását  (melyek ökológiai és  rekreációs  szempontból  is egészen 

biztos, hogy értékesebbek). Mindezt azért, mert a közvéleményt a helyi önkormányzat, vagy 

egy nagyobb  szervezet,  cég ellen  sokkal könnyebb volt  szembefordítani, mint  felhívni a  fi‐
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gyelmet budai hegyeket beépítő magánszemélyek törvénytelenségeire,  illetve a hétköznapi 

emberek céltalan pazarlásaira. 

A  társadalmi  támogatás megtartása végett, a zöld mozgalmak  többsége nem hangsúlyozza 

kellőképpen,  sőt  legtöbbször  elkendőzi  az  egyén  felelősségét  az  adott  kérdésben,  inkább 

cégek, állami szervezetek tevékenységét démonizálja és a megoldást is ezen a szinten keresi. 

A Greenpeace például a CO2‐kibocsájtás csökkentéséhez szükséges intézkedések közül csak a 

hatékonyság‐növelést,  decentralizált, megújulókon  alapuló  energiatermelést,  hatékony  tö‐

megközlekedés  kiépítését  és  nagyobb  hatékonyságú  járművek  bevezetését  javasolja 

(Greenpeace, 2008). Nem mondja ki, de még nem  is utal  rá, hogy az egyénnek vissza kell 

vennie az életszínvonalából, amennyiben a környezetért igazán tenni akar. 

Miközben az egyén felelősségét elkendőzik, a kampányokban sokszor az emberek félelmeire, 

tudatlanságára apellálnak. A félelemkeltésnek a politikában kidolgozott, jól bevált metodiká‐

ja van: a félelemkeltés háromszöge (8. táblázat), mely az atomenergiára kitűnően alkalmaz‐

ható a potenciális veszélyessége, az átlagosnál nehezebben megérthető működése, gazdasá‐

gi jelentősége, és az üzemeltetői sokszor titkolózó magatartása folytán. 

Szeretném  leszögezni,  hogy  a  szóban  forgó  társadalmi  szerveződések  legtöbbször  jóhisze‐

műen cselekszenek, fontos szerepük lehetne egy fenntarthatóbb, demokratikusabb gazdasá‐

gi‐politikai rendszer kialakításában.  

A  nukleáris  energiatermelés  minél  biztonságosabb,  átláthatóbb  működése,  a  hulladékok 

megfelelő kezelése és elhelyezése mindazonáltal össztársadalmi érdek, melynek elérésében 

a zöld mozgalmak is részt vehetnének. Ehelyett azonban egy‐egy gyakran ésszerűtlenül kivá‐

lasztott nagyberuházás vagy technológia üldözésével, szakmai hozzáértés nélkül, problémák 

leegyszerűsítésével,  összeesküvés‐elméletek  gyártásával  hiszterizálják  a  közvéleményt.  Az 

általuk  felvázolt  kiút  emellett  számtalan  esetben  csak  hamis  illúzió,  nettó  demagógia  (pl. 

Greenpeace  Energiaforradalom  című  tanulmányából  kiderül:  a  fenntarthatóság  hatékony‐

ságnöveléssel, technikai fejlesztésekkel megoldható (Greenpeace, 2008); Védegylet ‐ Energia 

Klub: Paksnak csak alternatívája van (Védegylet, 2005)).  
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    Hazai példa az atomenergiára vonatkozóan 
N
yi
lv
án
os
 fé
le
le
m
 

a veszélyt egyetlen, 
nagy esemény jelenti 

„Elvárjuk, hogy a döntésért felelős politikusok tárják a nyil
vánosság elé, milyen garanciákat tudnak nyújtani a tekintet
ben, hogy a jövőben elkerülhetőek lesznek az állampolgáro
kat és a környezetet veszélyeztető nukleáris balesetek.”1 
 
„Adjanak választ arra a kérdésre, hogy miképpen kívánják 
rendezni a még több százezer évig sugárzó atomhulladék 
problémáját, mely minket és az utánunk jövő generációkat 
egyaránt fenyeget.” 1 

valaki mástól függ a 
kockázat csökkentése 
 

„Végül felszólítjuk a politikai döntéshozókat, hogy egy ilyen 
jelentőségű kérdésben ne az állampolgárok feje fölött, lát
szategyeztetések folytatása mellett hozzanak – bármilyen 
demokratikus legitimációt nélkülöző – döntést.” 1 

a kockázat ismeretlen 

„Elvárjuk, hogy a kérdés megvitatása során teljes körűen 
vegyék figyelembe a megújuló energiaforrások elterjedése, 
valamint az energiahatékonyság által kínált előnyöket és a 
nukleáris energia hasznosításával járó kockázatokat” 1 

a veszélyes tevékenység 
nélkülözhető / elavult a 
technológia 

 „Emellett ne hagyják figyelmen kívül azt a sokszor hangozta
tott és kellően alátámasztott érvet, miszerint a paksi atom
erőmű meghosszabbítására2 sincs szükség” 1 
 
„Az aláíró civil szervezetek elfogadhatatlannak tartják az új 
atomerőműlétesítési terveket és az elavult paksi létesítmény 
további üzemeltetését célzó törekvéseket. Ennek oka, hogy 
Magyarországnak nincs szüksége atomerőművekre.” 1 

M
éd
ia
 

a vészhelyzetről úgy  
számol be a média, hogy  
„mi lenne, ha …” 

„Paks: csak a vakszerencsén múlott, hogy nem lett Csernobil”3

a média csak a nagy 
eseményekről tudósít a 
kis eseményekről nem 

repülőszerencsétlenségek, atomerőművek üzemzavarai 

P
ol
it
ik
a 

nagy hivatalok és kor
mányszervek ellenőrzik 
a tevékenységet, ellen
őrző szervek kompeten
ciájának megkérdőjele
zése 

„Az aláírók elengedhetetlennek tartják, hogy az ügy tisztázá
sát az OAHtól és Pakstól teljesen független, az EU vagy ENSZ 
megfelelő szakmai testülete által irányított eljárásban végez
zék el.”4 

az adott tevékenységet 
összekapcsolják a hadi
iparral, vagy más cégek 
érdekeivel 

„A hosszabbítás ugyanis elsősorban a nukleáris érdekcsoport 
céljait szolgálja. Az atomenergiaipar haszonélvezői minden 
lehetséges eszközzel manipulálják a döntéshozókat és a köz
véleményt.”5 

1 Zöld szervezetek közös felhívása „Magyarországnak nincs szüksége új atomerőműre” címmel 
(Védegylet, 2007) 
2 itt bizonyára az atomerőmű üzemidejére gondoltak, nem a létesítmény fizikai meghosszabbí‐
tására 
3 Szalagcím a Magyar Nemzetben (Udvardy, 2006) 
4 23 környezet‐ és természetvédő szervezet állásfoglalása a paksi üzemzavarról, a tájékoztatás‐
ról és egyes feladatokról (Energia Klub, 2003) 
5 Az Energia Klub és a Védegylet fizetett hirdetése a Népszabadságban (Védegylet, 2005) 

8. táblázat ‐ A félelemkeltő háromszög példákkal  
Szatmáry Zoltán – Aszódi Attila: Csernobil – Tények, okok, hiedelmek, 2005 felhasználásával 
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Az üldözött technológiát, illetve azok támogatóinak motivációjának hátteréről rosszindulatú‐

an egyéni  vagy  vállalati érdeket  sejtetnek, nem megengedve  annak  a  lehetőségét, hogy  a 

másik  fél képviselői  is  jóhiszeműen, értékválasztásos alapon és nem érdekvezérelten csele‐

kednek. Kitűnő példa erre Perger András, az Energia Klub munkatársának Élet és  Irodalom‐

ban megjelent, Akinek semmi se drága című írásának egy részlete: 

„Nyilvánvaló, hogy valakik új atomerőműve(ke)t építenének Magyarországon. Hogy kik, azt 

pontosan nem tudjuk. Az biztosnak tetszik, hogy az energetikai  iparban, az államigazgatás‐

ban, a parlamentben, az egyetemi szférában könnyűszerrel megtalálhatjuk képviselőiket. Az 

érdekeltek indokai sokfélék lehetnek, ezek között vállalati és egyéni érdekeket, egyes esetek‐

ben ezek ötvözetét sejthetjük.” (Perger András, 2008) 

A fentiek szerint: akik ma atomerőművet kívánnak építeni („hogy kik, azt pontosan nem tud‐

juk”), azok nem ugyanolyan emberek, mint bárki más, hanem „érdekeltek”, és már minden‐

ütt ott vannak („az energetikai iparban, az államigazgatásban, a parlamentben, az egyetemi 

szférában”), összeesküdtek ellenünk?!  

A szakemberek nem csak hisznek az igazukban, hanem emellett tudják is azt, hogy miről be‐

szélnek  és  nem  állnak  ki  a  nagy  nyilvánosság  elé  olyan  képtelen  felvetéssel, miszerint  az 

„atomenergia és energiahatékonyság ugyanis nehezen  fér meg egymással” (Perger András, 

2008).  

Ezen támadásokat a nukleáris létesítmények, szakemberek nem hagyhatják szó nélkül, azok‐

ra minden esetben reagálniuk kell. A nukleáris energiatermelést támogatóknak egyetlen legi‐

tim eszköze az érvelés, felvilágosítás. A társadalmi bizalmat, szavahihetőséget pedig átlátha‐

tó és biztonságos működtetéssel vívhatják ki (lásd még az 5. fejezetben). 

4.4. A nukleáris energiatermelés helyzete a világban 

4.4.1. A nukleáris energiatermelés alakulása 19542009 között 

A kereskedelmi nukleáris energiatermelés 1954.  július 27‐étől datálódik, az akkori Szovjet‐

unió  Obnyinszk  városában  ekkor  kapcsolódott  a  világon  elsőként  elektromos  hálózatra 

atomerőmű.  Az  átadott  atomreaktorok  száma meredeken  emelkedett, mely  1985‐86‐ban 

érte el a csúcspontját, ebben a két évben évente több mint 30 reaktor kezdte meg a terme‐

lést (17. ábra, 18. ábra).  
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A csernobili katasztrófa éles  törést okozott a  szektor bővülésében, a még épülő erőművek 

befejezése után már csak alig‐alig kezdtek bele új beruházásokba, emellett az alacsony olaj 

és kőszén miatt, a létesítéssel járó gazdasági előnyök is kevésbé látszottak. Eközben Kelet‐ és 

Közép‐Európában ‐ a KGST‐országok gazdasági‐politikai átalakulásának köszönhetően ‐ csök‐

kent az energiaigény,  így nem volt szükség  további erőművekre.  Japánban a nukleáris erő‐

műpark  fejlesztése  az  egyéb  energiahordozók  hiánya  miatt  mindvégig  töretlen  maradt 

(Kováts, 2001).  

Az  1990‐as  évektől  kezdve  a  fejlett  országok  vállalatai  a  nagy  környezetszennyezéssel  és 

energiafelhasználással járó ipari termelésüket az alacsonyabb nyersanyag‐ és munkaerőkölt‐

ségek okán – a Távol‐Kelet fejletlenebb országaiba (Kína, Korea, Malajzia,  India stb.) expor‐

tálták.  

Ennek következményeként ezen államokban erőteljesen növekedett az energiaigény, mely‐

nek kielégítését – tőkehiány és az elérhető nyersanyag miatt – túlnyomórészt olcsón és gyor‐

san  felépíthető,  jobbára  korszerűtlen  széntüzelésű  hőerőművekkel  igyekeztek  megoldani 

(érdekes módon az antinukleáris mozgalmak nem tesznek említést arról a több ezer ember‐

ről, akik közvetlenül és minden kétséget kizáróan a szénbányászat eredményeként vesztet‐

ték életüket).  

 
17. ábra ‐ A világban működő atomreaktorok üzemelési ideje  

(első villamosenergia‐hálózatra való csatlakozástól számítva) 2008 januárjában (IAEA, 2008) 
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18. ábra ‐ Az építés alatt álló reaktorok számának és elektromos teljesítményének alakulása 1951‐2008 között 

 (IAEA, 2008) 

Ahogy egyre nagyobb volumenű termelés áramlott a Távol‐Keletre, ezek az államok feltőké‐

sedtek annyira, hogy az óriási légszennyezést okozó szénerőművek helyett, atomerőműveket 

építsenek. Az utóbbi tíz évben Kína és India területén  indult meg az új  létesítmények építé‐

sének  jelentős hányada. Ma  legintenzívebben Kelet‐Európában, a Közel‐Keleten és a Távol‐

Keleten épülnek új blokkok  (9.  táblázat). 2009  tavaszán  csak Kína 11 db  reaktort épít egy 

időben, India hatot, Korea 5‐öt, Japán 2‐őt. Az USA‐ban is egyre több új atomerőmű létesíté‐

sét veszik napirendre, jelenleg azonban csak 1 db reaktort épít. 

Régió 

Üzemelő  Építés alatt  2007ben 
termelt 

elektromos 
áram 
[TWh] 

Reaktorok 
száma 

Elektromos 
teljesítménye 

[MW] 

Reaktorok 
száma 

Elektromos 
teljesítménye 

[MW] 

Észak‐Amerika  122  113 171 1 1 165  895
Latin‐Amerika  6  4 090 1 692  28
Nyugat‐Európa  130  122 638 2 3 200  827
Kelet‐Európa  68  47 765 10 7 445  325
Afrika  2  1 800 ‐ ‐  13
Közel‐Kelet és Dél‐Ázsia 19  4 207 8 4 125  18
Távol‐Kelet  92  78 531 11 10 566  502
Világ  439  372 202 33 27 193  2 608

9. táblázat ‐ A világ üzemelő és építés alatt álló atomerőművei 2007 végén (IAEA, 2008) 

A világban 2009  tavaszán 436 atomreaktor üzemelt, összesen 370 221 MW kapacitással, 5 

reaktort állítanak le véglegesen és 45 építése van folyamatban (2007‐ben még csak 33 épült, 

9. táblázat) átlagéletkoruk megközelíti a 25 évet (IAEA, 2009). A közeljövőben ezzel szemben 

122 reaktor (ebből 84 európai) 36 650 MW kapacitását tervezik leállítani véglegesen. Ezek a 

leállítási programok azonban – az energiaéhség miatt – sokszor éveket csúsznak, sőt Szlová‐
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kia és Bulgária 2009 elején bekövetkező gázválság miatt kis híján újraindította a már leállított 

atomerőművi blokkjait (Index, 2009). 

Európában a  csernobili  katasztrófának  súlyosabb  következményei  voltak a nukleáris  iparra 

nézve. Ennek ellenére Franciaország ‐ Japánhoz hasonlóan ‐ folyamatosan kitartott az atom‐

erőművek és a nukleáris ipar fejlesztése mellett, sőt a franciák 2004‐ben ünnepélyes keretek 

között bezárták az utolsó széntüzeléses erőművüket is. 

A csernobili balesetet megelőzően még mintaországnak számító Németországban és Svédor‐

szágban nem csak megtörtek a fejlesztések, hanem kormányzati döntések által vissza is szo‐

rították mind a fejlesztő, mind a gyártókapacitást, s ami a legrosszabb, lényegében megszűnt 

a nukleáris szakemberek képzése, mely komoly kockázatot  jelent, hiszen nem biztosított a 

megmaradt létesítmények biztos szakmai alapokon való üzemeltetése (bár az utóbbi időben 

az  atomenergia  társadalmi  támogatottsága  erőteljesen  nőtt  Németországban).  Ausztria  – 

nagy esésű  folyói, óriási vízierőművi kapacitásai miatt  ‐ még azt a  luxust  is megengedhette 

magának, hogy vadonatúj atomerőművét még el sem indítsa. A kevésbé tehetős országok a 

baleset után azonban elfogadták az atomenergia használatát (pl. Magyarország), mások újak 

építésébe  kezdtek  (Finnország,  Oroszország,  Ukrajna,  Bulgária,  Szlovákia)  vagy  befejezték 

építésüket (Románia, Szlovákia).  

Jelenleg míg Finnország és Franciaország 1‐1 reaktort, addig Ukrajna és Bulgária 2‐őt, Orosz‐

ország 8 reaktort épít Európában. 

Az európai nagy atomerőmű‐bezárási hullám egyrészt a zöld mozgalmak egyes országokban 

folytatott  sikeres  tevékenységének,  másrészt  az  RBMK‐reaktorok  (ez  a  típus  működött 

Csernobilban) termelésből történő kivonásának tulajdonítható. 

Ahol az atomenergia megfelelő támogatottsággal rendelkezik, illetve használata nem nélkü‐

lözhető,  ott már  évekkel  ezelőtt  elkezdődtek  az  üzemidő‐hosszabbítási  programok,  illetve 

azok előkészítése (USA, Európai Unió).  

Az utóbbi években az ukrán‐orosz gázviták egyre inkább kihatottak Közép‐Európára. Mivel az 

itt található államok legtöbbje viszonylag szerény műre való energiahordozóval rendelkezik, 

ezért  jelentős mértékben  függnek  az  energiaimporttól.  Ezek  az  országok  a  függőségüket 

atomenergiával  igyekeznek enyhíteni. Az utóbbi egy évben ennek  jegyében új, 2000MW‐os 

atomerőmű  építését  kezdte meg Bulgária  2008‐ban,  építési  szándékot  jelentett be  Fehér‐

oroszország  (4000MW),  Lengyelország,  Csehország  (2000MW)  (NukInfo,  2009),  Szlovákia, 

Románia (3000MW) és Magyarország (2000MW) (Index, 2008‐2009).  
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Eközben 2009‐ben Angliában négy atomerőművi blokk építéséről döntenek, Franciaország‐

ban újabb erőmű építését helyezte kilátásba Nicolas Sarkozy, Finnországban pedig még át 

sem adták az új,  francia  fejlesztésű blokkokat és máris újabb kapacitást kívánnak  létesíteni 

(1500‐2500MW) (NukInfo, 2009). 

A  fentiekből következően kimondhatjuk, hogy Európában – húsz  stagnáló esztendő után – 

igenis beköszöntött a nukleáris  reneszánsz. Pár évvel ezelőtt ezek az  igények még nem  je‐

lentkeztek,  ennek  tényét még  nem  lehetett  biztosra mondani,  de mára  a  legtöbb  ország 

számára nyilvánvalóvá vált: az atomenergiára bizton lehet számítani. 

4.4.2. A nukleáris energiatermelés kilátásai 

Az emberiség energiafelhasználása egyre nő, mely növekedést csak rövid  időre függeszt fel 

egy‐egy gazdasági‐ vagy olajválság. A nagy energiaigényük mellett számos ország nem ren‐

delkezik a szükséges energiahordozókkal, illetve megújuló energiaforrásokkal.  

A  kőolaj  és  földgáz megfelelő  kiépített  infrastruktúrával  gyorsan  és  könnyen  szállítható, 

azonban nagy mennyiségben nem igazán tárolhatók. Az erre alapuló gazdaságok ezért végle‐

tesen ki vannak  szolgáltatva nem  csak az exportáló, hanem azon államoknak  is, melyeken 

keresztülhalad az adott csővezeték. A probléma az utóbbi évek ukrán‐orosz gázvitáiban vált 

világossá. A  válságot Közép‐Európán  kívül Németországtól  Szerbiáig minden ország a  saját 

bőrén  tapasztalta, ezért az érintettek  legalább az elektromosáram‐termelésben  igyekeznek 

csökkenteni  függőségüket megújuló energiaforrások alkalmazásával és a nukleáris energia‐

termelés bővítésével. 

Az  atomerőmű  építése  azonban  igen  drága,  emiatt  tőkeerős  vállatokra  és  bankokra  vagy 

nagymértékű állami szerepvállalásra van szükség, mivel egy atomerőmű – a biztonságosság 

növelése okán ‐ technológiai megvalósítása, így engedélyeztetése és társadalmi elfogadtatá‐

sa jóval bonyolultabb. 

A  liberalizált piacokon emellett előnyt élveznek a kicsi, alacsony kivitelezésű költségű, gyor‐

san megtérülő, költséghatékony megoldások, ráadásul főleg az állami nagyberuházások igen 

vonzó táptalajai a korrupciónak. Mindeközben a központosított energiatermelés helyett, ma 

már egyre inkább a decentralizáció felé halad a világ (ennek ellenére alaperőművekre mindig 

szükség lesz). 

A gazdasági‐ és hitelválság kirobbanásával ezek a  tényezők  jóval erőteljesebben  jelentkez‐

nek. Az atomerőművek építése engedélyeztetési‐, kivitelezési‐ és politikai problémák miatt 
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gyakran  jelentősen elhúzódhat. Az ezzel  járó kockázatot a hitelintézeteknek pedig meg kell 

fizettetniük a megrendelővel. 

„(…) az atomerőmű historikus nyereséggörbéjét, amelyet egyetlen magánbefektető sem  fo‐

gadna el” (Index/MTI, 2007) ‐ mondta Felsmann Balázs, a Gazdasági és Közlekedési Miniszté‐

rium egykori szakállamtitkára, utalva arra, hogy az atomerőművek megtérülési  ideje megle‐

hetősen nagy, a kockázat pedig hatalmas. 

2009. március végén Felsmann Balázs – az új hazai nukleáris erőmű építésének hírére – rövid 

tanulmányt  készített  az  atomerőmű  közgazdasági  hátteréről  „Felejtsük  el  az  olcsó 

atomerőművi áram mítoszát!” címmel (Felsmann, 2009). A szerző bizonyos peremfeltételek‐

kel egy pénzügyi modellt alkot, melyből levezetett következtetésekkel nehéz vitatkozni, any‐

nyit azért érdemes hozzátenni, hogy az olcsó energia mítoszát kéne egyszer és mindkorra 

felszámolni.  

A harmadik generációs atomerőművek termelési költségei a megnövekedett biztonság és a 

hitelek kamatköltségei miatt jóval magasabbak (18‐19 Ft/kWh) mint például a jelenlegi nyo‐

mott árú paksi áramnál (9,43 Ft/kWh, (Paksi Atomerőmű Zrt., 2007)), mely ár az építés költ‐

ségeit nem tartalmazza. 

A modellben az új nukleáris erőmű üzemidejét ugyan 30 évben  jelöli meg, míg a  legtöbb új 

reaktort már ennél jóval hosszabb 50‐60 esztendős üzemidőre tervezik (erről a tényről emlí‐

tést is tesz Felsmann). Rámutat továbbá a tanulmány arra is, hogy azonos adatokból kiindul‐

va, a kiindulási feltételek megválasztásától függően könnyen más következtetésre juthatunk 

a nukleáris energiatermelésből származó áram árára vonatkozóan. 

A  tanulmány azt kívánja bizonyítani, hogy az állításokkal ellentétben a  szénnel és a gázzal 

működő hőerőművek termelési költségei jelen gazdasági körülmények között alacsonyabbak 

lehetnek. Ez elképzelhető, azonban ne feledjük, hogy az egyes országoknak az energiafüggő‐

ségük (ezáltal kiszolgáltatottságuk) csökkenése révén még így is megtérülhet az atomerőmű 

építése. Ezzel ugyanis szén‐dioxid‐termelésük számottevően csökkenhet, a kibocsájtási kvó‐

tájukat eladhatják más országoknak, mely költségvetési bevételként  jelenhet meg. Továbbá 

meg kell  jegyezni, hogy egy atomerőmű szükséges üzemanyaga gyakorlatilag akár az adott 

erőmű  teljes üzemidejére  felhalmozható, kis  területen, olcsón  tárolható  (nem  jelent a kör‐

nyezetre  veszélyt)  és mivel  az  üzemanyag‐költség  csak  kis  részét  teszi  ki  a  nukleáris  úton 

termelt áramnak,  így annak változása sem befolyásolja  jelentősen az  így előállított energia 

árát. 
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Összességében elmondhatjuk, hogy míg a  fosszilis energiahordozók elérhetőségének  csök‐

kenése  (pl. gázválságok) ösztönzi az új atomerőművek  létesítését, addig a gazdasági‐ és hi‐

telválság – a többi technológiához képest is ‐ jobban akadályozza a terjedését. 

Új atomerőmű építésének finanszírozásába minél inkább bevonják a magántőkét (a kockáza‐

tok miatt) annál jobban megnöveli a beruházás költségét (Felsmann, 2009).  

A 2008‐tól kibontakozó gazdasági válság mivel elérte az országok nagy részét is, ezek fizetési 

és  hitelező  képességének  jelentősen  romlását  vonta maga  után.  Ezért  igencsak  kérdéses, 

hogy a tőkeszegény vagy kisebb államok mennyire fognak tudni stratégiailag előre tervezni, s 

ekkora beruházást megvalósítani. 

A csernobili katasztrófa óta eltelt húsz évben a nukleáris ipar stagnált. A hirtelen megnövek‐

vő kereslet a kellő gyártókapacitás kiépüléséig rövidtávon felverheti az atomerőművek és az 

üzemanyagok világpiaci árát, mely a versenyképességet tovább csökkenti. 

A nukleáris fűtőanyagciklus zárásának és a szaporítóreaktorok építésének óriási költségvon‐

zata lenne, de ekkora energiafelhasználás mellett csak az atomenergia jelenthet hosszú távú 

megoldást  az  emberiség  szükségleteinek  kielégítésére  (Vajda,  2002).  Rövid  és  középtávon 

azonban a nukleáris energiatermelés akkor bővülhet, ha sikerül az építési költségeket leszorí‐

tani, a biztonság csökkentése nélkül  (ezt elsősorban az építési  felgyorsításával,  technológia 

egyszerűsítésével, szabványosított megoldásokkal, a  lehető  legegyszerűbb vezérléssel  lehet 

elérni). A versenyképesség emellett a hatékonyság növelésével  (Paks esetében kb. 34%‐os) 

és biztos szakmai alapokon nyugvó megbízható üzemeltetéssel fokozható. 

Közhely, de igaz, hogy a meg nem termelt energia a legtisztább energia, ezért egyre nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni az energiatakarékosságra, mellyel valóban sokat takaríthatna meg az 

emberiség. Ameddig azonban a gazdasági rendszerünk alapvetően a növekedésre épül, nem 

várhatjuk, hogy  az évente megtermelt energia mennyisége  apadni  kezd.  Ennek  az  az oka, 

hogy  az  energiatakarékossággal  a  cégek,  illetve  az  állampolgárok  anyagi  előnyre  tesznek 

szert  (az esetek döntő  részében ez a  tény ösztönzi  őket, nem pedig a környezetvédelem), 

tehát a megtakarított pénzükért újabb  termékeket, szolgáltatásokat vásárolhatnak, melyek 

előállítása, üzemeltetése ugyancsak energiát igényel. Természetesen az energiahatékonyság 

növelése ettől függetlenül igen fontos feladata a társadalomnak, bár a probléma gyökerét a 

társadalmi‐gazdasági rendszer és a népességszám jelenti. 

Az emberiségnek a jövőben is feltétlen szüksége lesz nagy kapacitású alaperőművekre, mivel 

a klímaváltozással járó problémák felerősödésével a jelenlegi fosszilis tüzelőanyaggal műkö‐
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dő erőműveket célszerű lesz lecserélni atomerőművekre. A vízenergia kivételével a megújuló 

energiaforrások erre a feladatra nem alkalmasak kiszámíthatatlan termelésük miatt.  A szél‐

energia  tárolásának megoldása nélkül  (pl. a vízerőművel  történő kapcsolt  termelés hiányá‐

ban) óriási  többletkapacitásokat  kell  folyamatosan  készenlétben  tartani, mely pénzügyi  és 

környezetvédelmi szempontból  is hátrányos. A tárolás megoldása a megújulók szempontjá‐

ból kulcskérdés, de hangsúlyozni szükséges, hogy az atomerőművek önmagukban nem hát‐

ráltatják – nem hátráltathatják ‐ a megújuló energiaforrások terjedését, mivel az energetiká‐

ban alapvetően más a szerepük. 

4.5. A nukleáris energiatermelés helyzete Magyarországon 

4.5.1. Társadalmi és politikai támogatottság 

Magyarországon a nukleáris energiatermelés széleskörű  társadalmi és politikai  támogatott‐

sággal rendelkezik. A Paksi Atomerőmű Zrt. rendszeresen méri  lakosság támogatottságának 

mértékét, ezek a mérések az utóbbi 18 évben rendre 70% feletti támogatottságot mutattak 

(Paksi Atomerőmű Zrt. ; Aszódi és Mittler, 2008). Szokatlan konszenzus van pártállástól füg‐

getlenül a politikai oldalon  is, csupán néhány képviselő nem ért egyet az atomenergia  fel‐

használásával. 

Amennyiben a természettudományok oktatásának színvonala tovább csökken, számolni kell 

az atomenergia támogatottságának visszaesésével is, ugyanis kimutatták, hogy az atomener‐

getikával  kapcsolatosan  a  társadalom  jobban  informált  tagjai, magasabb  támogatottságot 

mutatnak (Paksi Atomerőmű Zrt. ; Aszódi és Mittler, 2008). 

Számos civil, zöld szervezet azonban nem ért egyet az atomenergia használatával. Az egyre 

nagyobb médiafelületet kapó akcióikkal  igyekeznek felhívni a figyelmet a nukleáris energia‐

termelés vélt vagy valós veszélyeire. A „zöldek” megnyilatkozásai a magyar lakosság körében 

azonban gyakran erős ellenszenvet keltenek, aktívan él ugyanis az a – egyébként csak rész‐

ben igaz – kép, hogy a „zöldek” mindenre csak nemet tudnak mondani. 

A  legfontosabb  hazai  antinukleáris  szervezetek:  az  Energia  Klub,  a Greenpeace,  a  Levegő 

Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Védegylet.  
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4.5.2. Igazgatás és civil szervezetek 

A nukleáris energia használatát az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról rendelkezései 

szabályozzák. Eszerint az atomenergiát csak a jogszabályok által előírt módon és rendszeres 

ellenőrzés, illetve a biztonsági szempontok elsődlegessége mellett lehet csak alkalmazni. 

Magyarországon az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) „alapvető feladata, hogy az atom‐

energia alkalmazásában érdekelt szervektől függetlenül ellássa és összehangolja a nukleáris 

energia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények bizton‐

ságával, a nukleárisbaleset‐elhárítással kapcsolatos hatósági  feladatokat, biztosítsa a teljes 

körű tájékoztatást, valamint előzetesen véleményezze az atomenergia alkalmazásával össze‐

függő  jogszabályokat és hatósági előírásokat.”  (114/2003.  (VII. 29.) Kormány Rendelet). Az 

OAH működését kijelölt szakminiszter,  illetve a Kormány felügyeli. A fent felsorolt feladato‐

kon túl az OAH értékeli és összehangolja a nukleáris energiatermeléssel összefüggő kutatási‐

fejlesztési  tevékenységeket, együttműködik nemzetközi szervezetekkel és kezeli a Központi 

Nukleáris Pénzügyi Alapot.  

Az alapba a Paksi Atomerőmű Zrt. minden  kWh megtermelt áram után bizonyos összeget 

(2009‐ben összesen kb. 23 milliárd forintot) kell fizetnie. Ez az alap az atomerőmű üzemelése 

és majdani  leszerelése során képződő hulladékok kezelésére, tárolására,  illetve ezzel össze‐

függő  feladatok ellátására  szolgál. 1997‐ben a Kormány határozatban 2414/1997.  (XII. 17.) 

hatalmazta fel az OAH‐t, hogy hozza létre a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társa‐

ságot (feladatait lásd a 3.5.1. fejezetben), mely 1998 óta működik. 

A hazai atomerőmű  felügyeletét a kormányzaton kívül 1992 óta 13 környező  település ön‐

kormányzatából megalakult Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT) is végzi, mely 

az ellenőrzésen kívül segíti a  lakosság és az erőmű közötti  információáramlást, a kölcsönös 

bizalmon alapuló együttműködést. A települések polgármesterei ellenőrző bizottságot alakí‐

tanak és betekinthetnek az atomerőmű minden  létesítményébe és kapcsolódó dokumentu‐

mába. Emellett automatikusan megkapják az atomerőmű által rögzített sugárvédelmi adato‐

kat, miközben a radioaktív sugárzást a környéken saját üzemeltetésű mérőhálózattal mérik. 

A társaság finanszírozását ‐ mely jelentős mértéket képvisel ‐ csakugyan az atomerőmű végzi. 

Ez a tény viszont sokakban – joggal ‐ komoly kétségeket kelt a társulás függetlenségével kap‐

csolatosan.  
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1990. május 29‐én alakult meg a Magyar Nukleáris Társaság, mely közhasznú feladatának a 

nukleáris kultúra terjesztését, a nukleáris energia békés célú, felelős használatát szorgalmaz‐

za. A civil szervezet a Nukleon nevű folyóiratot szerkeszt, melyben a hazai kutatók tudomá‐

nyos eredményeit teszi közzé. A Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technika Intézetével 

karöltve pedig NukInfo  címmel  rendszeresen  frissülő honlapot működtetnek, melyben be‐

számolnak a nukleáris energia és a nukleáris technika híreiről, eseményeiről. 

4.5.3. Közoktatás 

A XX. század folyamán a természettudományok és azok alkalmazása (műszaki tudományok) 

egyre meghatározóbb szerepet töltöttek be a modern társadalmakban. Mára már a népes‐

ségszám önmagában sem teszi lehetővé, hogy lemondjunk a tudományos vívmányok haszná‐

latáról, így tudománnyal foglalkozó szakemberek képzéséről. 

A megfelelő természettudományos közoktatásra nem csak azért van szükség, hogy pótolja, 

és  lehetőleg növelje azon szakembereknek számát, akik e tudományokkal  foglalkoznak, ha‐

nem azért is, hogy a társadalom tagjai képesek legyenek a tudományos gondolkodás alapjai‐

nak az elsajátítására  (logikus gondolkodás, bizonyítás, hipotézisalkotás stb.). Megfelelő  ter‐

mészettudományos oktatás során szerzett készségek az élet minden területén hasznosítha‐

tóak, mindemellett a demokráciában a döntéshozatalba bevont  felelős állampolgári dönté‐

sek meghozatalához is elengedhetetlenek. 

A  rendszerváltást  követően  Magyarországon  az  oktatási  reformok  sorozata  hátrányosan 

érintette  a  természettudományos  oktatást,  ugyanis  a  tananyag mennyisége  ennek  során 

gyakorlatilag nem változott, az óraszámok azonban vészesen  lecsökkentek, miközben a pe‐

dagógusok terhelése növekedett, munkakörülményei többnyire romlottak.  

A helyzetet  tovább  súlyosbítja, hogy a  természettudományos  tanárképzés  (és általában az 

egyetemi oktatás) sokat vesztet a színvonalából, emellett a  jelentkezők száma  is  jelentősen 

visszaesett. A tehetségesebbek pedig –  látva a rájuk váró munkakörülményeket és a tanári 

munka (nem is elsősorban anyagi) elismertségét – inkább a vállalati vagy egyetemi szférában 

helyezkedtek el. Ennek megfelelően a tanári szakma is erősen felhígult.  

Az egyetemi tanárképzés számára a kegyelemdöfést végül a Bolognai‐rendszerbe való beve‐

zetés jelentette, melynek életbe lépésével az szinte megszűnt (OKNT, 2008).  

Mindeközben a  jelenleg aktív pedagógusok nagy részének komoly nehézségei támadnak az 

új  korosztály  tanításával  kapcsolatosan, mivel  azok  jórészt modern  pedagógiai módszerek 
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alkalmazását  igényelnék,  a  pedagógusok  tanítási  módszereiken  nehezen  változtatnak.  A 

szükséges változtatásra azonban – a magas leterheltség miatt – kevés lehetőségük van. 

Az  Országos  Köznevelési  Tanács  (OKNT)  e  folyamatot  és  a  kormányzat  további  óraszám‐

csökkentési törekvéseit látva, 2008 tavaszán egy ad hoc bizottságot állított fel a hazai termé‐

szettudományos oktatás vizsgálatára, mely keretében 2008 nyarán 1050 természettudomá‐

nyos tanárt kérdeztek meg a munkakörülményeikről, az oktatás hatékonyságát érintő prob‐

lémákról és a  lehetséges megoldásukról. „A természettudományos közoktatás helyzete Ma‐

gyarországon” címmel a pedagógusok által kitöltött kérdőívek alapján összefoglaló jelentést 

adtak ki (OKNT, 2008) és egy tíz pontból álló javaslatot tettek közzé, mely számos előremuta‐

tó kezdeményezést tartalmaz. 

A mai magyar  közoktatás  legfőbb  problémája  az  öncélúságban  keresendő.  A mindenkori 

kormányzatok, az  iskolabezárással, pedagógus‐elbocsájtással és egyetemek megszüntetésé‐

vel  járó  szükségszerű konfliktusok elkerülése végett, a demográfiai mutatókkal  szemben, a 

munkanélküliség  csökkentésének  érdekében  úgy  alakították  az  oktatási  rendszert,  hogy  a 

tanulók minél tovább maradjanak az iskolapadban, még azon az áron is, hogy a finanszírozás 

mértéke  ellehetetleníti  még  azokat  az  intézményeket  is,  melyekben  minőségi  oktatási‐

nevelési munka folyhatna. 

A természettudományos nevelést ez a folyamat sokszorosan érintette, hiszen hatékony okta‐

tása költségesebb és időigényesebb egyéb tantárgyaknál. 

A nukleáris energiatermelésről az alapfokú nevelés‐oktatás második  szakaszában  (5‐8. osz‐

tály) hetedik osztályban esik először szó a környezeti kémia témakörében. A gimnáziumok‐

ban 11. évfolyamban, a modern fizika tárgyalásánál, az év végén szerepel.  

A korábban 4 éven keresztül heti 2 órában tartott fizika órák sem voltak elegendőek a tan‐

anyag elvégzésére, az alig karcsúsodott ismeretanyag óraszámok csökkentésével még kevés‐

bé végezhető el. Így a gimnáziumi tanterv végén szereplő modern fizika oktatása igen ritkán 

valósulhat meg a gyakorlatban. A szakközépiskolában két esztendő, heti két órája áll rendel‐

kezésre a fizika alapjainak megtanítására, az atomenergia itt is a tanterv végén található. 

A nukleáris energiatermelés oktatásának a kérdése elsősorban azon múlik, hogy a közokta‐

tásban kellő súllyal megjelennek‐e a  természettudományok, hogy  lesz‐e elegendő  idő arra, 

hogy a klasszikus fizikai alapjain túl, a modern fizika igen érdekes fejezeteit is megismerhes‐

sék a tanulók.  
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4.5.4. Szakmai oktatás 

A hazai nukleáris szakember‐képzés nagy múltra tekint vissza, a paksi atomerőmű gazdasági 

és biztonsági mutatói is ezt támasztják alá (a 2003‐as paksi súlyos üzemzavar okai a 2.3.4.2. 

fejezetben találhatóak, okozói nem nukleáris szakemberek voltak). 

Még az atomerőmű építésének a megkezdése előtt számos egyetemen megkezdődtek a nuk‐

leáris kutatások,  illetve a nukleáris  tudományok oktatása  (BME, ELTE, Kossuth  Lajos Tudo‐

mányegyetem, Veszprémi Vegyipari Egyetem). Sőt, már 1960‐ban elindították az első atom‐

energetikai szakmérnök szakot a BME Gépészmérnöki Karán, ma ezt a tevékenységet ugyan‐

ezen egyetem Nukleáris Technika Intézete végzi.  

1971‐ben átadták a BME mai napig üzemelő tanreaktorát, amelynek  létrehozása  is  jelentős 

lökést adott a hazai oktatásnak és kutatásnak, hiszen ez az első teljesen hazai tervezésű és 

építésű  reaktor. A  tanreaktor  a mai napig más belföldi és  külföldi egyetemek hallgatóit  is 

nagy  számban  fogadja,  melynek  következtében  rengeteg  nemzetközi  kapcsolatra  tettek 

szert. Az egyetem hallgatói a csereprogramoknak köszönhetően  így már a 70‐es években  is 

külföldön tanulhattak, szerezhettek tapasztalatot. 

A paksi atomerőmű első reaktorának elindításával újabb lehetőségek nyíltak meg a megfele‐

lő számú és színvonalú szakember‐képzés előtt. Ennek során kiváló együttműködés alakult ki 

nem csak az erőmű és a kutatás‐fejlesztés, hanem az oktatás területén is a hazai egyetemek‐

kel (Csom, A paksi atomerőmű kutatási és felsőoktatási háttere: múlt és jelen, 2002). 

A BME Nukleáris Technikai  Intézete  rendszeresen  indít  reaktortechnikai szakmérnök poszt‐

graduális  képzést. A  kilencvenes évek  közepén  több évig –  kellő  számú  jelentkező híján – 

nem  sikerült  elindítani,  a  2005‐ös  paksi  üzemidő‐hosszabbítást  engedélyező  országgyűlési 

döntést követően 2006‐ban minden  idők  legnagyobb  létszámú tanfolyama kezdődhetett el. 

Az új reaktorblokkok építési szándékának bejelentése valószínűleg  ismét növelni fogja ezen 

képzések iránti keresletet.  

Az  utóbbi  években  azonban  a műszaki  és  természettudományi  pályára  jelentkezők  száma 

(10. táblázat), s az egyetemi tanulmányukat oklevél birtokában befejezők aránya is csökkent, 

bár közel sem olyan mértékben, mint a tanárképzésnél láttuk.   

A műszaki szakok relatív népszerűsége még emelkedett  is (gépészmérnök, villamosmérnök, 

mérnök informatikus, programtervező matematikus) a jelentkezők körében (OKNT, 2008), de 

így is több műszaki irányban végző szakemberre volna szükség. 
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Kar 
2003.  2004.  2005.  2006.  2007. 
N  L  N  L  N  L  N  L  N  L 

Építőmérnöki  182 77 143 30 182 74 133  76  127 17

Gépészmérnöki  288 32 232 23 180 6 221  14  176 9

Építészmérnöki  184 15 175 19 209 46 156  56  155 33

Vegyészmérnöki és Biomérnöki  170 50 136 6 165 112 153  16  58 163

Villamosmérnöki és Informatikai  437 4 470 6 539 5 541  0  603 0

Közlekedésmérnöki  112 44 114 0 150 41 101  5  105 5

Természettudományi  29 13 88 0 31 2 27  0  29 0

Gazdasági és Társ. tudományi  88 746 40 503 178 600 154  627  128 503

Nemzetközi Oktatási Központ      95

Összesen  1490 981 1398 587 1634 886 1482  794  1476 730
10. táblázat ‐ A BME‐n oklevelet szerző hallgatók számának alakulása 2003‐2007 között (OKNT, 2008) 

Az atomerőműnek nem csak egyetemi végzettséggel rendelkező mérnökökre, hanem biztos 

szakmai tudású technikusokra, a vállalat ügyeit intéző gazdaságisokra, adminisztrátorokra  is 

szüksége van. Ennek szellemében jött létre 1986‐ban a paksi Energetikai Szakközépiskola és 

Kollégium, mely ma is fontos bázisa az atomerőművet kiszolgáló személyzet folyamatos biz‐

tosításának. 

1998‐től  a  BME‐vel  együttműködve  kétéves mérnök‐asszisztens,  2003‐tól  a  Dunaújvárosi 

Főiskolával közösen pedig gépipari mérnökasszisztens felsőfokú képzés  indulhatott el az  in‐

tézményben.  

Hazánkban a nukleáris szakemberek képzésének háttere mind közép‐, mind a  felsőoktatás‐

ban biztosított, a képzést végző  intézmények kiváló nemzetközi kapcsolatai  is a magas szín‐

vonalhoz  járulnak hozzá. Az e szakterületre  jelentkező és oklevelet szerző hallgatók számát 

azonban növelni kell. 

 

5. Kitörési lehetőségek 

5.1. Biztonságos üzemeltetés 

Az atomerőművek rossz termelési mutatókkal és rendkívüli eseményekkel terhelt működés‐

sel nehezen vívhatják ki a társadalom bizalmát. A biztonságos üzemeléshez nem elegendőek 

a műszaki  eszközök,  ezen  felül  jól  kvalifikált  szakemberek, magas  nívójú munkakultúra  is 

szükséges. Az atomerőmű üzemeltetése és irányítása során a biztonságnak kell lennie az el‐

sődleges szempontnak, nem szabad engedni, hogy a gazdaságosság annak kárára menjen. 
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Minden az erőműben zajló, biztonságot érintő munkát lehetőség szerint az erőmű saját sze‐

mélyzetével kell megoldani, alvállalkozót kizárólag szigorú  felügyelet alatt, hatósági  (Orszá‐

gos  Atomenergia Hivatal),  tudományos  (Budapest Műszaki  Egyetem)  és  intézményi  (Paksi 

Atomerőmű) ellenőrzés mellett szabad elvégezni. Ebben a kérdésben a 2003‐as paksi üzem‐

zavar számos hiányosságra derített fényt. Az atomerőmű kritikus egységeinek az öregedését, 

különösen az üzemidő‐hosszabbítás követően rendszeresen vizsgálni, szükség esetén a kér‐

déses egységet cserélni szükséges.  

A nukleáris erőművek az atomenergia békés célú felhasználásának bizonyítékai, olyannyira, 

hogy háborús  időkben nem  szabad azokat használni,  illetve megengedni, hogy  illetéktelen 

személyek  az  erőmű  területére  bármikor  behatolhassanak,  az  ellen  terrorcselekményt  kö‐

vessenek el.  

Az  atomerőművek biztonsági előírásait,  a  kockázati  tényezőket összhangban  a nemzetközi 

tapasztalatokkal  egyeztetve  rendszeresen  felül  szükséges  vizsgálni,  bármilyen  hiányosság 

esetén módosítani, javítani. Minden biztonságot érintő eseményt részletesen ki kell vizsgálni 

és gondoskodni kell róla, hogy többet ne fordulhasson elő. 

5.2. Átlátható működtetés, tájékoztatás 

Az  atomerőművek  potenciálisan  igen  nagy  veszélyt  jelentenek  az  emberek  egészségére, 

ezért a társadalom tagjainak joga van ahhoz, hogy mindenről tudjanak, ami az adott létesít‐

ményben  történik. Sokaknak még ugyan nehéz megszokni, de a  titkolózások kora  lejárt, az 

erőmű átlátható működése elengedhetetlen feltétele a bizalom megteremtésének. 

Ezért  különösen  felháborító,  hogy  a  Paksi  Atomerőmű  Zrt.  honlapján  az  erőmű  üzemidő‐

hosszabbítására készült előzetes környezeti hatástanulmánynak csupán a közérthető össze‐

foglalója található, mi több, semmilyen keresőprogram által fellelhető magyar oldalon nem 

érhető  el, míg  az  osztrák  (!)  környezetvédelmi minisztérium  honlapjáról magyar  nyelven, 

teljes egészében letölthető. 

Nem megengedhető továbbá, hogy az Országos Atomenergia Hivatal  (OAH) eltitkoljon köz‐

érdekű adatokat, oly módon, hogy a civil szervezetek kérésére átadott, a radioaktív hulladék 

sorsáról szóló dokumentumokban kihúzzák a lényegi megállapításokat, adatokat, egyébként 

nevetséges indokokra (üzleti titok, szerzői jogok) hivatkozva (Energia Klub, 2009).  
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Az antinukleáris szervezetek így joggal kérdőjelezhetik meg az OAH hitelességét, kompeten‐

ciáját a hatósági feladatainak ellátása terén.  

A civilek  feljelentették az OAH‐t, a pert pedig  rendre meg  is nyerték, ennek köszönhetően 

győzelmüktől hangos a napi sajtó. Ez az árnyék nem csak az Országos Atomenergia Hivatalra, 

hanem a paksi atomerőműre és magára az atomenergia felhasználására  is rávetül, erősítve 

annak a képzetét, hogy a nukleáris energia valamiképpen a múlt maradékaként maradt ránk. 

Súlyosabb probléma viszont, hogy az elhúzódó eljárás évek óta folyamatosan a felszínen tart‐

ja a köztudatban a 2003‐as Pakson történt súlyos üzemzavart.  

Az  antinukleáris  szervezeteket  nem  legyőzni,  hanem  érveik  esetleges  pontatlanságáról,  az 

általuk  vázolt  kiúttal  járó  változásokra  (életszínvonal‐csökkenésre)  kell  felhívni  a  közvéle‐

mény figyelmét. 

A nukleáris energiatermelést a lehető legnyitottabb módon, úgy kell végezni, mintha az erő‐

művet határoló  falak üvegbetonból készültek volna. Feketével kihúzott  sorokat  tartalmazó 

dokumentumok egy demokratikus országban működő erőműben  ‐ főleg ha azok közérdekű 

adatokat tartalmaznak ‐ nem létezhetnek.  

Az átlátható és biztonságos működtetéshez sorolható továbbá a nukleáris hulladékok elhe‐

lyezésének mielőbbi rendezése és tisztázása a közvélemény előtt.  

Egyébként a paksi atomerőmű  sajtóban  történő kommunikációja mindezek ellenére általá‐

ban véve korrektnek mondható. Minden atomerőművekkel kapcsolatban a sajtóban megje‐

lenő téves információt továbbra is korrigálni kell. 

5.2.1.  Az erőmű honlapjának, egységes arculatának megújítása 

Az erőmű új arculatának, azaz a különböző médiafelületeken történő egységes megjelenésé‐

nek elkészítése sürgető feladat.  

Ennek keretében az internetes felület megújítása is szükségessé válik. A jelenlegi méhecské‐

vel  illusztrált  oldal  ugyan  rendkívül  kedves,  sőt  alapvetően  a  felépítésével  és  tartalmával, 

illetve  annak  frissességével  sincsen  gond, megjelenése  viszont  kissé  a  szocializmust  idézi. 

Emellett minden oldal  legalján egy 2000‐es évszám emlékezteti az odalátogatót arra, hogy 

bizony a honlap felett már jócskán eljárt az idő, a webtechnológia területén pedig 9 év alatt 

óriási változások mentek végbe. 

Az egyszerű HTML‐programozással készült portálon gyakran elcsúszva jelennek meg a címek 

és a hátterek, az ábrák jó része pixeles, a feliratok olykor rosszul olvashatók. 
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A 2003‐as  súlyos üzemzavar helyreállításával kapcsolatos anyagok megtalálhatók az atom‐

erőmű honlapján, de gyakorlatilag elrejtették a kíváncsi szemek elől,  így egy közönséges ál‐

lampolgár nehezen  talál  rá. Az új honlapon az ehhez hasonló húzásokat messze el kellene 

kerülni, mert azt a benyomást kelti, hogy a vállalatnak komoly takargatnivalója van, s az ott 

található közérdekű információkat csak a törvényi kötelezettség kényszeréből teszi közzé. 

Számos dokumentum nem PDF  formátumban, hanem szerkeszthető állapotban tölthető  le. 

Sőt, egyes anyagok  láthatóan számítógépen készültek egykoron, majd kinyomtatás után ke‐

rültek  beolvasásra, melynek  eredménye  egy  óriási  szöveges  dokumentumban  elhelyezett, 

képként beillesztett olvashatatlan méretűre zsugorított táblázat lett. Ezt az igénytelenséget a 

cég a továbbiakban nem engedheti meg magának, hiszen a  legtöbb ember ma már elsősor‐

ban az interneten keresztül tájékozódik.  

Az  ilyen tartalmakkal feltöltött honlapok rossz benyomást keltenek az egyébként érdeklődő 

látogatóban, mely benyomás kihat a nukleáris energiatermelés megítélésére is. Az internetes 

felület kialakítása egyszeri – viszonylag nagy költséget jelent ‐ fenntartása viszont olcsó, cél‐

közönsége nagy. 

Az Energia Klub oldala (www.energiaklub.hu), arculata és kiadványai  jelenleg sokkal korsze‐

rűbbek mind  felépítésben, mint külsőségekben. Az antinukleáris szervezet gazdagon  illuszt‐

rált és feltöltött, kiválóan használható honlapot üzemeltet. 

Az antinukleáris szervezetek állításaival szemben az atomerőművek korszerű energiatermelő 

létesítmények,  amit  a nukleáris  szakemberek  jól  tudnak, de  fontos, hogy  ez  a  társadalom 

számára is világos legyen. 

Ezt meglehetősen nehéz lesz elhihetni az emberekkel, amennyiben a nyomtatott és az elekt‐

ronikus kiadványokban  tíz évnél  is  idősebb – egyébként kitűnő –  fényképek  jelennek meg, 

melyeken korhű megjelenésű szakemberek szerepelnek „ezeréves” számítógépek társaságá‐

ban. 

A mai technológiával megoldható, hogy a látogató virtuálisan maga járja be az atomerőmű‐

vet, s eközben ahol igényli, ott információt kaphat például az adott egység működéséről. Egy 

ilyen oldal elkészítése azonban azért nem ajánlatos, mert egyrészt túlzottan drága, másrészt 

ebből kifolyólag a  legtöbb  látogatóban a nyilvánvalóan költséges  felület visszatetszést szül‐

het. Ezért egy olcsóbb, de  jól használható, friss fotó‐, animáció‐ és videó anyaggal feltöltött 

multimédiás oldalnak kéne bemutatnia az atomerőmű tevékenységét. 
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Igazán bizalmat növelő és kevés anyagi ráfordítással megvalósítható megoldás  lehetne még 

az atomerőmű számos pontján felállított webkamerák üzemeltetése, melyek segítségével a 

látogatók folyamatosan nyomon kísérhetnék az erőműben zajló munkálatokat. 

A  létesítmény közérdekű és  ismeretterjesztő dokumentumait, kiadványait – ha visszamenő‐

leg nem is – a kor színvonalának megfelelő megjelenéssel kell ellátni, azokat PDF formátum‐

ban rendezetten, áttekinthető módon, nyomtatható és színes (prospektusok) formátumban 

szükséges a portálon elhelyezni.  

Mindemellett a közérdekű,  illetve érdeklődést  felkeltő adatokat nem csak dokumentumok‐

ban, hanem  számos  táblázattal,  interaktívan működtethető grafikonnal és ábrával szemlél‐

tetve az oldalakon is elérhetővé kell tenni. 

Az új arculat és portál megalkotásakor minden esetben a teljes körű nyilvánosság  jegyében 

összeállított,  szakmailag  korrekt  tartalomra,  a  korszerű,  egységes,  összességében bizalmat 

keltő igényes megjelenésre szükséges törekedni. 

5.2.2. Népszerűsítő kampány 

Az erőmű arculatának megújításával egy időben, azt kiegészítve, célszerű lenne egy népsze‐

rűsítő‐ismeretterjesztő kampányt indítania a paksi atomerőműnek, mely nem csak a nukleá‐

ris energiatermelésről, hanem a nukleáris tudományokról is szólna.  

A  fontos  célként  kell  kitűzni, hogy a  kampány eredményeként az állampolgárok ne  csak a 

Paksi Atomerőmű Zrt‐t, mint óriáscéget  lássák, hanem mögötte az embereket, „Az Embert” 

is. Ebből következően fő üzenetként azt kell megfogalmazni, hogy az atomenergia mindenki 

számára megismerhető, megérthető dolog, amely mindennapi része az életünknek. Haszná‐

lata mindannyiunk közös érdeke. Tudatosítani kell az állampolgárokban azt, hogy radioaktív 

sugárzás mindig jelen volt a természetben és a nukleáris ipar azt abszolút és az egyéb emberi 

tevékenységekhez viszonyítva is csak elenyésző mértékben növeli meg, mely nem jelent ve‐

szélyt sem a társadalom, sem a bioszféra számára. 

A megrendezésre kerülő kampányesemények sokfélék lehetnek: egyetemi előadások, konfe‐

renciák, középiskolai órák, versenyek, lakossági fórumok, televíziós viták stb.  

Minden esetben szem előtt kell tartani, hogy a legdemokratikusabb és egyben legcélraveze‐

tőbb  eszköz:  az  érthető,  hiteles,  őszinte  tájékoztatás, mely  az  atomenergia  használatának 

minden  lényegi  vonatkozását bemutatja.  Ehhez  a  feladathoz  jó  kommunikációs  képességű 
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szakemberekre, egyetemi tanárokra van szükség, akik vállalják, hogy nyilvános vitákon mé‐

rettetik meg magukat, politikusokkal vagy zöld szervezetek képviselőivel szemben. 

Érdemes lenne létrehozni egy interaktív, modern tárlatot a Jövő Házában, illetve egy jól fel‐

szerelt fesztiválsátrat, amit egyetemi napokon és a leglátogatottabb fesztiválokon állíthatná‐

nak fel.  

Kerülni kéne viszont a rádió‐ és televízió, sőt az egész oldalas újsághirdetéseket  is, mivel ha 

nem sikerülnek igazán jóra, ellentétes hatást válthatnak ki.  

A  rosszul megválasztott  tartalmi mondanivalójú vagy gyenge kivitelezésű, különböző médi‐

umokban megjelenő hirdetések sokat  ronthatnak az erőműről kialakult  igen pozitív képen. 

További hátránya ezeknek a hirdetési eszközöknek, hogy meglehetősen drágák és tolakodó 

mennyiségben történő megjelenésük komoly ellenérzéseket válthatnak ki az állampolgárok‐

ból. Az internetes hirdetések (kisméretű, lényegre törő újsághirdetésekkel kiegészítve) azon‐

ban segíthetnének az atomerőmű új, már teljesen elkészült (!) honlapjának megismertetésé‐

ben. 

Sajnálatos módon, hazánkban a közélet rendkívül polarizált, miközben a populizmus virágko‐

rát éli és a szélsőségesek  is erősödnek. Ezek különösen aggasztó  jelenségek nagyban csök‐

kentik  az  észérveken  alapuló  viták  lehetőségét.  Így  könnyen  teret  kaphatnak  az  érzelmi 

szempontok,  rosszabb esetben az  indulatok: éppen ezért, a hitelesség védelme érdekében 

még a  látszatát  is el kell kerülni, hogy ez a technológia,  illetve az atomerőmű üzemelése és 

bővítése bármelyik politikai formációnak vagy gazdasági szereplőnek az érdekében történik.  

5.3. Közoktatás 

A társadalmi támogatás megszerzéséhez nélkülözhetetlen, a természettudományos gondol‐

kodás kialakítása a felnövekvő nemzedékben. Ennek hiányában a szakemberképzés sem biz‐

tosítható kellő mértékben. 

Kiemelten  fontos  lenne a  természettudományokkal kapcsolatos közgondolkodás  javítása, a 

tananyag modernizálása, az integrált szemléletű oktatás és a kötelező természettudományos 

érettségi bevezetése, melyet az Országos Köznevelési Tanács eseti bizottsága  is megállapí‐

tott a 2008‐as átfogó felmérést követően (OKNT, 2008). A pedagógusok terhelésének csök‐

kentése, továbbképzésük biztosítása, a kísérletezés feltételeinek megteremtése is mind fon‐

tos összetevője a közoktatás megújításának.  
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A bizottság által javasolt humán‐, általános‐ és reál kerettantervek kidolgozása azonban nem 

biztos, hogy előnyös. Míg egy erősebb „reál” kerettanterv megalkotása támogatható, hiszen 

a tehetséggondozást így könnyebben meg lehet valósítani, addig egy „humán" szükségszerű‐

en, még  az  általánosnál  is  alacsonyabb  elvárásai  nem  szolgálnák  a  természettudományos 

oktatás fejlődését. Mi több, valószínűsíthetően számos intézmény a reál tárgyakkal kapcsola‐

tos nehézségeket látva, inkább a humán osztályok indítását részesítené előnyben. A humán‐ 

és reál tantervű osztályok deklarált szétválasztása emellett hátráltathatja a tantárgyak közöt‐

ti integráció folyamatát.  

Az oktatásra  fordított összeg Magyarországon  ‐  jelen körülmények között, külső  forrás  (pl. 

felsőoktatási tandíj) bevonása nélkül ‐ jelentősen nem növelhető, a meglévő forrásokat kéne 

hatékonyabban felhasználni.  

Ezért a falvakban működő kisiskolák helyett, magas felszereltségű, kellő tanulói  létszámmal 

és  szakképzett  tanári  karral működő  regionális  intézményeket  kéne  létrehozni.  Itt  sem  az 

iskola, hanem a gyermek érdekét kell elsődlegesen figyelembe venni!  

A tankötelezettséget 18. életévről 16. évre szükséges  leszállítani,  így azoknak a tanulóknak, 

akik  nem  szándékoznak  az  oktatási‐nevelési  tevékenységben  részt  venni,  biztosítani  kell, 

hogy törvényes keretek között a munka világába léphessenek (az esetleges későbbi visszaté‐

rés lehetőségének támogatásával).  

A szakképzést is oly módon kellene átalakítani, hogy a 18. életévben megszerezhető legyen a 

használható  szakma, a  szakközépiskolában mindez érettségivel együtt. A  szakiskolákban, a 

jelenlegi  természettudományos óraszámok összegével azonos mennyiségű óraszám mellett 

támogatható  lenne az  integrált  természettudomány bevezetése, a szaktárgyak helyett, egy 

alapszintű, de biztos természettudományos szemlélet megalapozása végett. 

El kell érni, hogy a kormányzat ne finanszírozza tovább azon felsőoktatási  intézmények mű‐

ködtetését, melyekben nem megfelelő a képzés színvonala. Középtávon a 2008‐ban népsza‐

vazással  eltörölt,  társadalmilag  igazságosnak  mondható  tandíj  bevezetése  is  szükségessé 

válik, mely a forrásbevonáson túl, növeli a teljesítményt és kiveszi végre az állami támogatás 

alól azon egyetemi hallgatókat, akik nem kellő mértékben foglalkoznak a tanulmányaikkal. 

Az egyetemi tanárképzés 20‐30 évvel ezelőtt sem töltötte be a feladatát, mely állapot azóta 

tovább romlott, megújítása nem halogatható tovább. 

A felszabaduló jelentős mennyiségű forrást a fentebb vázolt problémák enyhítésére, összes‐

ségében az oktatási rendszer javítására lehetne fordítani.  
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A paksi atomerőmű ehhez a folyamathoz látogatóközpontjának üzemeltetésével, ismeretter‐

jesztő  rendezvények  (pl.  Csodák  Palotája),  középiskolai  fejlesztések  támogatásával,  illetve 

felvilágosító kampányaival járulhat hozzá. 

5.4. Szakmai oktatás 

Az  atomerőmű  üzemidő‐hosszabbítása  és  az  új  reaktorblokkok  építése  elengedhetetlenné 

teszi a megfelelő mennyiségű és tudású szakember‐utánpótlás biztosítását.  

A hazai erőmű felsőoktatással, kutatás‐fejlesztéssel kialakított partneri kapcsolatát továbbra 

is fenn kell tartani. 

Tehetséggondozásra, ösztöndíjprogramokra ‐ az atomerőmű anyagi támogatásának igénybe‐

vételével  ‐ minél  nagyobb  figyelmet  szükséges  fordítani.  Vonzóbbá  kell  tenni  továbbá  a 

szakmát és a hazai erőművet, mint munkahelyet a hazai és külföldi fiatalok számára.  

Folyamatosan biztosítani az atomerőmű mérnökeinek, technikusainak a szakmai továbbkép‐

zését, külföldi tapasztalatszerzését. 

Összességében a nukleáris szakember‐képzés háttere és feltételei kiválónak mondhatóak, az 

igazi feladat lényegében csak az, hogy minél több fiatalt sikerüljön a természettudományok, 

ezen belül is a nukleáris tudományok felé csábítani.  
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6. Egy módszertani példa az atomenergia középiskolai 

oktatására 

6.1. Bevezetés 

Bárhogyan  is döntsön a következő években a hazai társadalom az atomenergia felhasználá‐

sával kapcsolatosan, nukleáris szakemberekre még évtizedekig szüksége lesz, ezért nélkülöz‐

hetetlen a modern fizika és a nukleáris tudományok kellő súllyal történő megjelenése a köz‐

oktatásban. 

A modern  fizika  tanítására  gyakran  a  korábban  gimnáziumban megszokott,  4  évfolyamon 

keresztüli heti 2 óra keretében  sem  jutott kellő mennyiségű  idő, a  csökkentett óraszámok 

mellett pedig a helyzet tovább romlott.   

Azért különösen  szomorú ez, mert a  fizika e  része a  legtöbb diák  számára  ‐  lehet éppen a 

rejtélyességéből adódóan  ‐  jóval érdekesebb, mint a klasszikus  fizika. A  jelenleg  futó nagy 

kutatási projektek, jelentős tudományos eredmények is túlnyomórészt ezen a területen szü‐

letnek. Az új eredmények társadalmi hasznosításának lehetősége meglehetősen kérdéses, ha 

az állampolgárok döntő többsége nincsen tisztában annak  lényegével. A természettudomá‐

nyos nevelés során  tehát mindig nagyobb hangsúlyt kell  fektetni azokra a  területekre, me‐

lyek – ha a háttérben maradva  is – de komoly hatással vannak vagy  lehetnek a mindennapi 

életre.  

Egy  demokratikus  berendezkedésű  állam  jó működésének  egyik  kulcsa,  az  állampolgárok 

minél nagyobb részének széleskörű tájékozottsága mellett a fejlett vitakészsége  is. Az okta‐

tásban ezért nem csak a száraz szakmai tényeket szükséges megismertetni, hanem azok tár‐

sadalmi beágyazottságát, az egyes alkalmazásokkal járó következményeket is. Ezen tényezők 

megvilágítására kitűnő pedagógiai módszer a vita.  

Szakdolgozatom pedagógiai részében ennek a módszernek az eredményességét, hasznossá‐

gát mutatom be, mivel véleményem szerint roppant fontos, hogy a felnövekvő nemzedék ne 

csak tudjon a gondokról, hanem az arra adott lehetséges megoldások mellett és ellen is tud‐

jon felsorakoztatni érveket, s nem utolsó sorban  legyen képes kiválasztani a  lehető  legjobb 

kompromisszumot. 
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A műszaki tudományokkal foglalkozó emberek gyakran megfeledkeznek arról, hogy a társa‐

dalmi vitákban nem csak az észérvek, hanem az értékrendek is ütköztetésre kerülnek. A vita, 

mint pedagógiai módszer, azért  is különösen hasznos, mert a résztvevőknek tudásukat nem 

csak visszaadni, hanem aktívan használniuk  is kell. Az észérvek ütköztetése során a tanulók 

remélhetőleg ráismernek érveik mögött húzódó értékválasztásra, egyúttal gyakorolják a vi‐

tatkozás kulturált módját. 

Az atomenergia diákok általi megítélésének alakulását Radnóti Katalin három alkalommal  is 

felmérte a csernobili balesetet követően  (1987‐ben, 1993‐ban, 2008‐ban). A zömében még 

atomfizika oktatásban még nem tanuló középiskolások körében végzett vizsgálat szerint, az 

atomenergia  jelenlegi megítélése ebben a csoportban nem  túl kedvező, de egyértelmű el‐

utasítás sem  tapasztalható  (Radnóti, 2008). A kutatásból kiderül, hogy a diákok véleménye 

alapvetően nem változott az utóbbi több, mint 20 évben. Számos felmérés – köztük ez  is – 

azt bizonyítja, hogy az atomenergia támogatottsága és a témában való tájékozottság között 

szoros összefüggés húzódik meg (Paksi Atomerőmű Zrt. ; Aszódi és Mittler, 2008), az általam 

végzett felmérés és jelen szakdolgozati fejezet is ezt kívánja igazolni.  

A vizsgálatot a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és  Informatikai 

Szakközépiskolában, a 12/A két  tanítási nyelvű vegyész  tagozatos osztályban végeztem. Az 

első alkalommal a diákok egy kérdőívet kaptak kézhez, melynek a kitöltetésével a  tanulók 

atomenergiával kapcsolatos tudásukat, attitűdjeiket kívántam felmérni. A kitöltést követően 

tudták meg a diákok, hogy a következő héten, tanórai keretben majd egy vitán kell helytáll‐

niuk. 

 A felkészüléshez segítségül – hangsúlyozva, hogy más forrásokat is lehet használni ‐ két hon‐

lapcímet adtam meg: a Paksi Atomerőműét  (www.atomeromu.hu) és az Energia Klub  civil 

szervezetét  (www.energiaklub.hu), melyek  a  két  szembenálló  tábor  autentikus  képviselői, 

mindemellett weboldalaik kellő mennyiségű és minőségű  információval  rendelkeznek a  té‐

mával  kapcsolatosan.  A  tanulóknak  továbbá  abban  a  szellemben  kellett  készülniük,  hogy 

nem tudták, hogy majd melyik oldalon  fognak állni a vitában  (erre azért volt szükség, hogy 

mindkét oldal érveit megismerjék). 

A vitát követő héten – bejelentés nélkül – egy, az előző kérdőív formátumától eltérő, azon‐

ban teljesen ugyanazokat a kérdéseket tartalmazó kérdőívet kaptak a gyerekek. A két kérdő‐

ív eredményeit összevetve megmutathatók, hogy a vita mely területen tudott változtatni az 

atomenergia felhasználásának megítélésén.  
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6.2. A kérdőív 

A tanulók által a vita előtt,  illetve azt követően kitöltött  ívek számos szempont alapján pró‐

bálnak  képet  adni  a  résztvevők  véleményéről. Az  első  és  a második  kérdőíven ugyanazon 

kérdések szerepeltek, csak más formátumban avégett, hogy a diákok ne ismerjék fel azonnal, 

19. ábra ‐ Az első felmérésnél használt kérdőív
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20. ábra ‐ A második felmérés során használt kérdőív

hogy ugyanazokra a kérdésekre válaszolnak, mint két héttel előtte (19. ábra, 20. ábra). Tör‐

delési okokból egyetlen kérdés helye változott, de ez nem befolyásolhatta az eredményt. 

Az első négy kérdés a paksi atomerőmű bővítésével,  illetve a  lakóhely közelében  létesített 

atom‐, szén‐, illetve szélerőművek támogatottságát méri. 
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Ezek a kérdések  szándékosan az  ív elejére kerültek, mert  így nagyobb eséllyel derült ki az 

azonnali, a téma alaposabb végiggondolása nélküli vélemények. Ezt segítette továbbá az  is, 

hogy az íveket első órában töltötték ki a tanulók. 

Azért tartottam fontosnak a paksi atomerőmű bővítésének támogatottságát összehasonlítani 

egy  lakóhely  közelében  épülő  nukleáris  erőművével,  hogy  kiderüljön,  vajon  a  NIMBY‐

szindróma jelen van‐e a diákok körében (értelmezést, eredményeket lásd a kiértékelésnél). A 

hőerőművekre  és  a  szélerőművekre  vonatkozó  kérdés  pedig  a  többi  villamosenergia‐

termelési mód megítélésének az atomerőművekével való összevetésére szolgál.  

Az ötödik  kérdésben  a diákoknak 15  jellemző  alapján  kellett értékelniük  az  atomenergiát. 

Ezek  között  több  hasonló  jelentésű  (fontos‐nélkülözhetetlen),  illetve  egymással  ellentétes 

(korszerű‐idejétmúlt) jellemzőnek a megítélésére voltam kíváncsi (itt erős korrelációkat vár‐

tam). Az előbbi jellemző‐párok egyfajta kontrollra is szolgáltak arra vonatkozóan, hogy a kér‐

dőív kitöltés kellően átgondoltan történt. 

E 15 jellemző közül egy azonban még magyarázatra szorul, ez pedig az „életellenes”. Egy fő‐

leg biológusokból álló egyetemi körben, a nukleáris energia  felhasználásáról  folytatott vita 

során hangzott el végső érvként, hogy az atomenergia erősen „életellenes”. Azért került be 

ez a kifejezés a kérdőívbe, mert rendkívül  jól tükrözi a biológusok és a hozzájuk hasonlóan 

gondolkodók általános és természetesen legitim értékválasztását, így jól felmérheti a diákok 

attitűdjét ebben a vonatkozásban. 

A középiskolások ezzel a jelzővel azonban nehezen boldogultak, nem nagyon tudtak mit kez‐

deni vele, pontos jelentése a kitöltés során, egy tanulói kérdést követően ezért magyarázatra 

szorult. 

A 6‐7.  feladatnál a  legjelentősebb mesterséges és a  természetes sugárforrások sugárterhe‐

léshez  való  hozzájárulását  kellett  csökkenő  sorrendbe  rakni.  Erre  azért  volt  szükség,  hogy 

felmérjem, mekkora hányadot tulajdonítanak a tanulók az egyes sugárforrásoknak. Ezután az 

atomerőművekben az energiatermelésre használt fizikai folyamat volt a kérdés, mely a kitöl‐

tő témában való minimális jártasságát kívánta felmérni.  

Az utolsó négy pontban a gyerekek attitűdjeit vizsgáltam: a 9‐esnél a tanulók tudománnyal 

kialakult viszonyát, a 10‐esnél a környezettudatosság mértékét, a 11‐esnél általában a tudás‐

ról alkotott véleményüket, 12‐esnél a környezeti problémák orvoslásával szembeni techno‐

lógiai  optimizmusukat.  Ezen  tényezők  vizsgálatára  azért  volt  szükség, mert  ezek  szorosan 

összefüggnek egy‐egy technológia támogatottságával. 
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6.3. A vita menete 

A vitára 2009. március 19‐én került sor, 27 fő részvételével. Mivel egy tanítási óra keretében 

zajlott, nem szűrhettük ki azokat a tanulókat, akik nem töltöttek ki az előző órán kérdőívet. 

Hasonló módon,  a második  alkalommal  kérdőívet  kitöltők  sem  lettek  aszerint megszűrve, 

hogy részt vettek a vitában, avagy sem.  Itt 1‐2 tanulóról  lehet szó, az eredményt ez a tény 

jelentősen nem módosíthatta. 

Azért, hogy a vita gördülékenyen  folyjon, a  tanulók az óra elején a hozzájuk közelebb álló 

oldalt választhatták az atomenergia felhasználását pártolót, illetve azt ellenzőt. Szerencsére, 

így is sikerült közel fele‐fele arányban felosztani az osztályt. 

Az óra első részében, a diákok által gyűjtött általános érveket‐ellenérveket szedtünk össze, 

ahol szükséges volt ott az  ismereteiket javítottam és pontosítottam. Ezután az atomenergia 

felhasználása mellett és ellen szóló érvek részletes megbeszélése következett (a főleg az 5‐ös 

feladatban lévő jelzők szerint: hatékony, kártékony, nem megújuló, tiszta, klímabarát, életel‐

lenes, nélkülözhetetlen, gazdaságos, biztonságos, olcsó, zöld).  

A vita során sikerült a tárgynál maradni, miközben újabb és újabb szempontokat, kapcsolódó 

problémákat vetettek fel a diákok. Így kitértünk az energia mindennapokban betöltött szere‐

pére, a  jelenlegi gazdasági rendszer hibáira, a  társadalom és az egyén által vállalt kockáza‐

tokra, a lehetséges alternatívákra is. Figyelemre méltónak találtam, hogy a tanulók meglehe‐

tősen tájékozottak voltak a témában, igen érett gondolataik vannak már e témakörben. 

Az óra utolsó harmadában a vita interaktív megbeszéléssé alakult, amiben röviden szó esett 

a magyar villamos‐energetikai szektor felépüléséről, helyzetéről és a rendszerszabályozásról: 

a három fő erőműtípusról (alaperőmű, menetrendi erőmű, csúcserőmű). Áttekintésre került 

továbbá a 2003‐as paksi súlyos üzemzavar okai és lefolyása, illetve az emberi tényező szere‐

pe. Végezetül a villamos‐energiatermelés léptékeiről beszéltünk, illetve a megújuló energia‐

források és az atomerőmű teljesítményét hasonlítottuk össze.  

A vitát összességében rendkívül eredményesnek tartom, a jelenlévők többsége hozzászólt, és 

a csendben  lévők  is  figyeltek a másikra,  részt vettek a közös gondolkodásban. A  tanulókat 

láthatóan megmozgatta a téma, sikerült felkelteni az érdeklődésüket.  
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6.4. A kérdőívek kiértékelése 

A kiértékelés során azon kérdés válaszait, melyek 1‐5 terjedő skálán kellett válaszolni, ‐5‐től 

+5‐ös  értékig  terjedő  skálán  adtam meg,  hogy már  első  ránézésre  érzékelhető  legyen  az 

eredmény. A ‐5‐ös érték így a teljes elutasítottságot, míg a +5‐ös a teljes támogatást jelenti. 

A pontos számértékek és kérdések a 12. táblázatban láthatóak.  

Az adatokat Microsoft Excel táblázatkezelő program KORREL és T.PRÓBA (Student‐féle)4 be‐

épített függvényei segítségével értékeltem ki. 

Különösen erős korrelációk 

Az első felmérés során erős (0,70) korrelációt kaptam a paksi atomerőmű bővítésének és az 

atomerőmű lakóhelyen történő építésének támogatása között. Ennél is erősebb negatív kor‐

reláció állt fenn (‐0,73) az atomerőmű bővítése és az atomerőművek életellenessége, a kor‐

szerűségének  és  veszélyességének megítélésében  (21.  ábra). Mindegyik  esetben  hasonló 

eredményre számítottam. Nyilván azok fogják támogatni a hazai nukleáris erőmű bővítését, 

akik  jobban elfogadnák  azt  a  lakóhelyük  közelében. Az életellenes és  a  veszélyes  jellemző 

igen erős érzelmi töltöttel bír (gyakran félelemmel párosul), ezért érthető módon, akik eze‐

ket a nagyon erős  jellemzőket kötötték a nukleáris energiához, azok nem tudják támogatni 

azt. Az  is  teljességgel  világos,  hogy  aki  korszerűtlennek  tartja  az  atomenergiát,  csakugyan 

nem szeretné, ha szélesebb körben kerülne alkalmazásra. 

A második felmérésben 0,80‐as korrelációs együtthatót kaptam a paksi atomerőmű bővíté‐

sének és az atomerőművek gazdaságosságának vonatkozásában. 0,70 fölött volt a korreláció 

továbbá a hatékonyság és a biztonság, a kártékonyság és az idejétmúltság, nélkülözhetetlen‐

ség és a  fontosság, gazdaságosság és a  fontosság megítélésében. Az atomerőmű bővítését 

tehát  inkább azok  támogatják, akik hatékonynak, gazdaságosnak és biztonságosnak  tartják 

azt (22. ábra), ami csakugyan érthető. Azaz, nem féltek tőle, használatát gazdaságilag is kívá‐

natosnak vélték. A vita szignifikáns mértékben ugyan nem, de enyhe mértékben a biztonsá‐

gos jellemző támogatottságát, az atomerőművek gazdaságosságának megítélése lényegében 

változatlan maradt. 

A második kérdőív kiértékelésénél megjelent igen erős összefüggések, elsősorban a vélemé‐

nyek kikristályosodását, koherensebbé válását, illetve a vita eredményességét bizonyítják. Jól 
                                                       
4 A T. Próba azt mutatja meg, hogy két minta milyen valószínűséggel származik egy azonos középértékkel ren‐
delkező ugyanazon két statisztikai sokaságból (esetünkben, a két felmérés adatsorait összehasonlítva amennyi‐
ben szignifikáns változást kapunk, a vizsgált csoport átlagos véleményváltozását is szignifikánsnak tartjuk) 
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mutatja a felmérés, milyen nagy  jelentősége van a véleményalkotásban a kellő mennyiségű 

információnak. 

Szignifikáns változások 

Minden erőmű  lakóhely  közelében  történő  létesítésének  támogatottsága  csökkent,  a  szél‐

erőműveké azonban  szignifikánsan +3,22‐ről 1,61‐re, bár  lakóhely közelében a diákok még 

mindig ezt az erőművet fogadnák el leginkább.  Az atomerőművek kártékonyságának kérdé‐

sében  is  szignifikáns  javulás  tapasztalható. +1,81‐es egyetértésről,  ‐0,30 enyhe elutasított‐

ságra zuhant e  jellemző megítélése. Jelentősen +0,19‐ről +1,52‐re változott az atomerőmű‐

vek energiatermelése „tiszta” szempontból. A nélkülözhetetlen csakugyan pozitívan 1,07‐ről 

2,83‐ra módosult. A „zöld” jelző megítélése ‐0,92‐ről 1,66‐ra nőtt. A veszélyesség is majdnem 

szignifikáns mértékben 2,48‐ról 1,17‐re csökkent (p = 0,09). 

Ezek a vita jól mérhető, kimutatható eredményei, melyek mindegyike – a szélerőművek elfo‐

gadásának csökkenésén kívül – pozitív hatása van az atomenergia megítélésére nézve. 

Nemek megoszlása 

A kérdőívet a vita előtt 27‐en (6 lány, 21 fiú), azt követően 23‐an (5 lány, 18 fiú) töltötték ki. 

A Petrik Lajos Szakközépiskola  inkább reál‐beállítottságú  intézmény, ami megmutatkozott a 

kitöltők nemének eloszlásában: mindkét esetben 78% volt a fiúk aránya. 

Mindkét  felmérésben  több  közepes  erősségű  korreláció mérhető. A  fiúk  általában  jobban 

támogatják a paksi atomerőmű bővítését és a különböző erőművek építését. Korszerűbbnek, 

biztonságosabbnak, zöldebbnek, kevésbé életellenesnek tartják az atomerőműveket, mint a 

lányok. A  lányok kevésbé hiszik azt, hogy a tudomány és technikai  fejlődés előbbre viszi az 

emberiséget. Hasonló eredmények  jöttek ki ugyanebben a  témában más  felmérésekben  is 

(Radnóti, 2008). 

A paksi atomerőmű bővítése 

Az  első  alkalommal  a  hazai  létesítmény  bővítésének  elfogadottsága  2,19  volt, mely  a  vita 

hatására 2,39‐re növekedett, mely csakugyan erős támogatottságot jelent. A T. Próba szerint 

ez nem jelent szignifikáns növekedést (p = 0,78).  

Akik támogatják paksi atomerőmű bővítését, azok az atomerőműveket általában hatékony‐

nak, fontosnak, klímabarátnak, gazdaságosnak, biztonságosnak, nélkülözhetetlennek, egyút‐

tal kevésbé kártékonynak, életellenesnek, veszélyesnek tartják.  

A bővítéssel egyetértő kitöltők  jobban azonosulnak azzal, hogy a tudományos‐ és technikai 

fejlődés előbbre viszi az emberiséget. Ezzel párhuzamosan kevésbé gondolják úgy, hogy az 
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emberiségnek mára  inkább kárára van a  tudás. Az atomerőművek a  társadalom számára a 

tudományos‐technikai  fejlődés  és  ezzel  együtt  a  tudás  fontosságának  egyik  bizonyítékát, 

eredményét jelentik. Akik így hisznek, azok jobban elfogadják, jobban bíznak az atomerőmű‐

vekben. 

A lakóhely közelében új atomerőmű létesítése 

Az első kitöltésnél enyhe  támogatás volt  tapasztalható  (0,26), ami átfordult enyhe elutasí‐

tásba (‐0,30). Ez a különbség nem szignifikáns (p = 0,49). A környezetvédelemmel foglalkozó 

emberek  körében  igen  sokat  tárgyalt  jelenség  mutatkozott  meg:  a  NIMBY  („Not  In  My 

Backyard!” –  azaz,  „Ne  az én  kertembe!”)  (Dobay & Dzadok, 2006). Tehát  a  kitöltők nagy 

része miközben  tudomásul veszi és  támogatja  (!) a paksi atomerőmű működését,  sőt még 

elfogadja annak bővítésének a  szükségességét, nem örülne egy  lakhelyéhez közel eső erő‐

műnek. A vita során, egy kérdés elhangzása okán, viszonylag részletesen került bemutatásra 

a 2003‐as paksi súlyos üzemzavar, mely az atomerőművel kapcsolatos negatív érzéseket erő‐

síthette. 

A  lányok kevésbé  fogadnák örömmel az atomerőmű építését a  lakóhelyük közelében. Akik 

jobban  támogatólag nyilatkoztak ebben  a  kérdésben,  azok  inkább  gondolják hatékonynak, 

fontosnak, klímabarátnak, nélkülözhetetlennek, gazdaságosnak, biztonságosnak, zöldnek, és 

kevésbé vélik idejétmúltnak, veszélyesnek és kártékonynak. Emellett (csak a második felmé‐

rés alapján) kevésbé gondolják úgy, hogy az emberiségnek kárára van a tudás. 

A lakóhely közelében új hőerőmű létesítése 

Az első vizsgálat során mért  ‐1,15‐ös enyhe elutasítás  ‐1,70‐re erősödött, mely még mindig 

nem  jelent  szignifikáns  különbséget  (p = 0,38). Érdemes megjegyezni, hogy  a hőerőmű ez 

jóval nagyobb elutasítottságot mutatott az atomerőműnél, ennek oka elsősorban a klímavál‐

tozástól harsogó sajtó és a füstölgő kémények okozta kevésbé előnyös közmegítélés lehet. 

A lányok összességében jobban támogatnák, ha lakóhelyük közelében hőerőmű építenének, 

mint a fiúk. A fent említett ponton kívül csak a második felmérésben találtam további köze‐

pes erősségű korrelációkat.  

Akik ebben a kérdésben támogatóan nyilatkoztak, azok fontosnak, nélkülözhetetlennek, ke‐

vésbé életellenesnek és klímabarátnak tartják az atomerőműveket, s kevésbé gondolják úgy, 

hogy az emberiségnek egyszerűbb, energiatakarékosabb életmódot kéne folytatnia. Úgy lát‐

szik, a  tanulók  szemében a hőerőmű nem  jelenik meg a nukleáris erőművek alternatívája‐

ként. Tehát elsősorban inkább technika‐pártságról, illetve ‐ellenességről lehet szó. 
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Kérdés  1. felm.  2. felm.  Vált.  Tpróba1  Hatás2 

Mit szólsz 
hozzá?3 

Magyarországon  a  paksi  atomerő‐
mű kapacitását új reaktorok építé‐
sével meg kívánják duplázni.  

2,19  2,39  0,20  (0,78)  + 

Ha  a  lakóhelyed  közelében  új 
atomerőművet kívánnának építeni.  0,26  ‐0,30  ‐0,56  (0,48)  ‐  

Ha  a  lakóhelyed  közelében  új  hő‐
erőművet  (szén)  akarnának  építe‐
ni. 

‐1,15  ‐1,70  ‐0,55  (0,38)  0 

Ha a  lakóhelyed közelében új szél‐
erőművet akarnának építeni.   3,22  1,61  ‐1,61  0,05  0 

Az atomerő
művek jel
lemzése 

hatékony  3,59  4,04  0,45  (0,43)  + 
kártékony  1,81  ‐0,30  ‐2,12  0,002  + 
nem megújuló  1,22  2,39  1,17  (0,19)  0 
korszerű  3,37  3,70  0,33  (0,60)  + 
tiszta  0,19  1,52  1,34  0,050  + 
fontos  2,63  3,00  0,37  (0,59)  + 
klímabarát  1,37  1,91  0,54  (0,49)  + 
életellenes  1,07  0,04  ‐1,03  (0,21)  + 
nélkülözhetetlen  1,07  2,83  1,75  0,010    + 
gazdaságos  2,56  2,65  0,10  (0,88)  + 
veszélyes  2,48  1,17  ‐1,31  (0,09)  + 
idejétmúlt  ‐2,26  ‐1,61  0,65  (0,22)  ‐ 
biztonságos  1,74  2,22  0,48  (0,49)  + 
olcsó  0,31  0,83  0,52  (0,42)  + 
zöld  ‐0,92  0,74  1,66  0,020  + 

Mesterséges 
sugárterhelés 
(csökkenő  
sorrendben) 

nukleáris fegyverek  3,52  3,35  0,17  (0,49)  0 
sugárforrások (pl. TV)  1,57  1,93  0,36  (0,19)  0 
orvosi eredetű (pl. röntgen)  1,85  2,26  0,41  (0,08)  0 
atomerőművek hulladékai  2,70  2,83  0,13  (0,67)  ‐ 

Természetes 
sugárterhelés 
(csökkenő  
sorrendben) 

épületek  2,11  2,22  0,11  (0,67)  0 
táplálék  1,59  1,43  ‐0,16  (0,43)  0 
talaj  2,96  3,00  0,04  (0,88)  0 
kozmikus sugárzás  3,33  3,35  0,02  (0,96)  0 

Mi a  
véleményed? 

Mi zajlik az atomerőműben?4  2,96  3,00  0,07  (0,33)  + 
A  tudományos‐  és  technikai  fejlő‐
dés előbbre viszi az emberiséget  3,23  3,00  ‐0,23  (0,68)  ‐ 

Az  emberiségnek  egyszerűbb, 
energiatakarékosabb  életmódot 
kéne folytatnia. 

3,96  3,52  ‐0,44  (0,42)  0 

Az emberiségnek mára már inkább 
kárára van a tudás.  0,19  0,48  0,29  (0,69)  ‐ 

A  környezeti  problémák  technikai 
újításokkal megoldhatók lesznek.  2,11  2,13  0,02  (0,98)  0 

1 a változást akkor tekintettem szignifikánsnak, ha a p < 0,05, azaz 95%‐os biztonsággal eltér a két vizsgált 
minta (felmérés) eredménye. Ezek az értékek szabadon, kiemelve, zárójel nélkül szerepelnek. 
2 a mért változás iránya – szignifikancia‐szinttől függetlenül ‐ az atomenergia‐termelés szempontjából ked‐
vező (+), semleges (0), kedvezőtlen (‐) 
3 a kérdőívben eredetileg 1‐5‐ig terjedő skálát a könnyebb áttekinthetőség kedvéért ‐5 +5‐ig terjedő skálára 
váltottam 
4 a válaszok: 1 – égés, 2 – atommagok egyesülése, 3 ‐ atommagok hasadása 

11. táblázat ‐ A kérdőívek kiértékelése – szignifikancia‐vizsgálat
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‐ a pirossal jelzett korrelációs együtthatók szoros összefüggést jeleznek (+0,70< vagy ‐0,70>) 

‐ a zölddel jelzettek közepes erősségű korrelációt mutatnak (+0,30< vagy ‐0,30>) 

 

21. ábra ‐ 21. ábra ‐ A válaszok közötti korreláció alakulása az 1. felmérésnél 
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22. ábra ‐ A válaszok közötti korreláció alakulása a 2. felmérésnél 

‐ a pirossal jelzett korrelációs együtthatók szoros összefüggést jeleznek (+0,70< vagy ‐0,70>) 

‐ a zölddel jelzettek közepes erősségű korrelációt mutatnak (+0,30< vagy ‐0,30>) 
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A lakóhely közelében új szélerőmű építése 

A kezdeti 3,22‐es már erősnek nevezhető támogatás, 1,61‐re csökkent. Ez a szignifikáns vál‐

tozás  (p  =  0,05)  feltehetőleg  a  vita  elég  hatásosra  sikerült  befejező  részének  köszönhető, 

amikor összevetésre kerültek a különböző erőműtípusok teljesítményei (konkrétan bemutat‐

tam,  hogy  a  paksi  atomerőmű  jelenlegi  termelésének  kiváltásához  1000  db  szélturbinára 

lenne szükség, ha azok folyamatosan csúcsteljesítményen lennének képesek működni). 

Az első felmérés alapján szélerőművek létesítését a lányok kevésbé támogatnák, mint a fiúk. 

A második felmérésre ez a gyenge korreláció (0,35) eltűnt. Ugyancsak megszűnt a korreláció 

a szélerőművet támogatók és a környezeti problémák megoldására technológiai optimizmust 

mutatók között (utolsó kérdés). 

A második  kérdőív  e  kérdésében  támogatólag  nyilatkozók  szerint  az  atomerőmű  kevésbé 

klímabarát és zöld, és inkább életellenes. Ez érthető, hiszen azért nem szeretne atomerőmű‐

vet, mert nem gondolja úgy, hogy azok kevésbé károsítják a környezetet, mint a szélerőmű‐

vek. 

Az atomenergia jellemzése 

‐ hatékony 

Akik hatékonynak tartották az atomerőműveket, azok jobban támogatják a paksi atomerőmű 

bővítését és új atomerőmű építését a lakóhelyük közelében, egyúttal jellemzőbbnek vélik az 

atomenergiára, hogy nem megújuló, tiszta, fontos, klímabarát, nélkülözhetetlen, gazdaságos, 

biztonságos és  zöld. Ezzel párhuzamosan  kevésbé  gondolják  kártékonynak, életellenesnek, 

veszélyesnek, idejétmúltnak ezt a technikát.  

‐ kártékony 

Akik  szerint  az  atomenergia  inkább  kártékony,  azok  kevésbé  is  támogatják  a hazai  erőmű 

bővítését  és  kevésbé  örülnének,  ha  környékükön  nukleáris  erőmű  épülne.  Aki  szerint  az 

atomenergia  kártékony,  általában  negatívabban  ítéli meg  a  hatékonyságát,  korszerűségét, 

tisztaságát,  fontosságát, klímabarát és zöld  jellegét, gazdaságosságát, biztonságát. Emellett 

életellenesebbnek, veszélyesebbnek, idejétmúltabbnak gondolja azt.  

‐ nem megújuló 

E  kérdéssel  –  egyébként  helyesen  ‐  jobban  egyetértők  közül,  az  első  felmérésben  többen 

nyilatkoznak pozitívan a paksi atomerőmű bővítéséről és biztonságosabbnak is tartják a nuk‐

leáris  erőműveket. Azaz,  akik  több  információval  rendelkeztek,  több  bizalmat  tápláltak  az 

atomerőművekkel szemben. 
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Emellett  kevésbé  hiszik,  hogy  az  emberiségnek  kárára  van  tudás,  viszont  jobban  bíznak  a 

környezeti problémák technológiai megoldhatóságában. 

A második felmérésben a fenti korrelációk mindegyike eltűnt, s a hatékonyság jelzővel jelent 

meg egy gyenge‐közepes pozitív korreláció  (0,42). Akik  tehát  tudták ugyancsak  több  infor‐

mációval  rendelkeztek, hatékonyabbnak vélték azt  (ebből azonban  természetesen nem kö‐

vetkezik, hogy az atomenergia valóban hatékonyabb). 

‐ korszerű 

Akik korszerűbbnek vélték (főleg a fiúk), azok érthető módon hatékonyabbnak (0,70) és ke‐

vésbé idejétmúltnak találták (‐0,72) az első felmérésben. A másodiknál az előzőleg hatékony‐

sággal kapcsolatosan tapasztalt erős korreláció gyengült, a kártékony, az idejétmúlt jelzőkkel 

negatív (azaz megmaradt); a tiszta, a biztonságos, a zöld  jellemzőkkel, új, közepes erősségű 

pozitív korrelációt mértem.  

Közepes erősségű összefüggést állt fenn továbbá az energiatakarékos életmód szükségessé‐

gének kérdésében is. 

A több új korreláció megjelenése valószínűleg a felkészülés és a vita során szerzett informá‐

ciónak köszönhető. 

‐ tiszta 

Akik szerint inkább tiszta energiaforrás a nukleáris energia, azok jobban támogatják, mind a 

hazai bővítést, mind a lakóhely közelében való építkezést. Szerintük inkább klímabarát, fon‐

tos, biztonságos, olcsó és  zöld;  tehát  környezetre,  így az  ő egészségükre nézve  is kevésbé 

káros ‐ illetve kevésbé életellenes kártékony és idejétmúlt.  

E jellemzővel való egyetértés 0,19‐ről 1,52‐re emelkedett, mely szignifikáns változás. 

‐ fontos 

Akik fontosabbnak ítélték meg a nukleáris energiát, azok jobban támogatták a paksi bővítést, 

új  atomerőmű  építését,  egyúttal  hatékonyabbnak,  nélkülözhetetlenebbnek,  biztonságo‐

sabbnak, olcsóbbnak és zöldebbnek gondolták ezt az energiatermelési módot. Egyúttal ‐ ért‐

hető módon ‐ kevésbé kártékonynak, életellenesnek és veszélyesnek.   

A második  felmérésre  erős  korreláció  jelent meg:  nagyobb  összefüggés mutatkozott,  akik 

egyszerre vélték úgy az atomenergiáról, hogy fontos, nélkülözhetetlen, fontos és gazdaságos, 

fontos és nem idejétmúlt. A tanulók vélekedése tehát megerősödött a vita következtében! 
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‐ klímabarát 

Az atomenergia minél erőteljesebb klímabarát megítélése, összefügg a hazai erőmű bővíté‐

sének és a lakóhely közelében való létesítés támogatottságával. Azok a kitöltők, akik úgy vé‐

lik, hogy a nukleáris energia klímabarát, azok szemében ezen energiatermelési mód hatéko‐

nyabbnak,  tisztábbnak,  nélkülözhetetlenebbnek,  gazdaságosabbnak,  biztonságosabbnak  és 

zöldebbnek tűnik. A klímabarát jelleget jellemzőbbnek vélők közül, kevesebben nyilatkoztak 

arról, hogy kártékony, idejétmúlt és veszélyes lenne a nukleáris energia. 

Az átlagos megítélésben enyhe, de nem  szignifikáns változás  tapasztalható  (1,37‐ről, 1,91‐

re). 

‐ életellenes 

Azok körében, akik  inkább életellenesnek tartották az atomenergiát, alacsonyabb volt a tá‐

mogatottsága a paksi atomerőmű bővítésének és a  lakóhelyének közelében atomerőmű  lé‐

tesítésének  (utóbbi  összefüggés  a második  felmérésre  jelentősen,  csaknem  szignifikánsan 

gyengült). Ez annak tulajdonítható, hogy erről a vitában külön szót ejtettünk. 

Az  életellenességet  jellemzőbbnek  gondolók  szerint  inkább  kártékony,  veszélyes  az  atom‐

energia, illetve kevésbé hatékony, fontos, gazdaságos és biztonságos. 

‐ nélkülözhetetlen 

A  nélkülözhetetlenséget  azok  írták  jellemzőbbnek,  akik  egyébként  is  támogatták  a  paksi 

atomerőmű bővítését  és  a  lakóhelyhez  közeli nukleáris  erőmű  építését.  Szerintük hatéko‐

nyabb, fontosabb (második felmérés: 0,74) és zöldebb az atomenergia, mindemellett kevés‐

bé jellemző rá a kártékonyság, életellenesség.  

A második kérdőívnél a  fentieken  túl a gazdaságossággal, biztonságossággal pozitív, míg a 

veszélyességgel, idejétmúltsággal negatív korrelációk jelent meg, ami csakugyan az informá‐

ciószerzés és a vita eredményességét mutatja. 

‐ gazdaságos 

Az első kérdőívek kiértékelésével egyetlen erősebb – negatív ‐ korrelációt mutatott a kárté‐

konysággal. A zöld és hatékony jelzőkkel kb. 0,35 körüli volt a korrelációs együttható. 

A második kérdőívek kiértékelésével szoros korreláció mutatkozott a paksi létesítmény bőví‐

tésének támogatásával (0,80) és a fontos (0,73) jellemzővel. Közepes erősségű pozitív korre‐

lációt mértem a  lakóhely közeli atomerőmű  létesítésének támogatásával, a hatékonysággal, 

tisztasággal,  klímabarát  és  zöld  jelleggel,  biztonságossággal.  Negatívan  korrelált  viszont  a 

kártékonysággal, életellenességgel, veszélyességgel, idejétmúltsággal.  



83 
 

„A tudományos és technikai fejlődés előbbre viszi az emberiséget” állítással is pozitív korre‐

láció állapítható meg. 

A gazdaságosság átlagos megítélése nem sokat változott, de a vélemények a második alka‐

lommal – sokkal koherensebbek voltak, mely a vélemények kikristályosodására utal. A vitá‐

ban erről a  jellemzőről elég kevés szó esett, egy‐egy energiatermelési mód, termék pontos 

árának a meghatározásának a problémája azonban szóba került. 

Érdekes, hogy a kártékonyság mindkét esetben közepesen mértékben korrelált a gazdasá‐

gossággal, tehát az atomenergia megítélésénél fontos szempontként jelenik. Ennek emellett 

pszichológiai okai is lehetnek, ugyanis hajlamosak vagyunk egy általunk nem preferált dolog‐

hoz több negatív jellemzőt is hozzárendelni és fordítva (holdudvar‐hatás).  Tehát az emberek 

hajlamosak úgy gondolkodni, hogy a pozitív vonások más pozitív vonásokkal, a negatív voná‐

sok pedig más negatív  vonásokkal  járnak, a  kognitívkonzisztencia‐elmélet e megállapítását 

támasztja alá ez a felmérés is (Banaji, 2003). 

‐ veszélyes 

A papírforma szerint azok a kitöltők, akik szerint az atomerőmű  inkább veszélyes, kevésbé 

támogatnák a paksi atomerőmű bővítését és a közelükben hasonló erőmű építését. Akik ve‐

szélyesebbnek tartották a nukleáris erőműveket, azok egyúttal általában kártékonyabbnak és 

életellenesebbnek vélik, mindazonáltal kevésbé gondolják úgy, hogy tiszta fontos, biztonsá‐

gos, zöld és nem megújuló (utóbbi csak az első felmérésben).  

A veszélyesség megítélése emellett majdnem szignifikáns mértékben csökkent (2,48‐ról 1,17‐

ra, p = 0,09) 

‐ idejétmúlt 

Az első mérésnél negatív korreláció állt fenn hatékony, klímabarát és a korszerű (‐0,72)  jel‐

zőkre, utóbbi ennek ellentéte volt.  

A másodikban ez annyiban változott, hogy erős negatív korreláció jelent meg a tiszta (‐0,70), 

a fontos (‐0,70), nélkülözhetetlen (‐0,61), gazdaságos (‐0,60) jellemzőkre, míg a kártékonyra 

erős pozitív összefüggés volt jellemző (0,73). 

Ugyan nem szignifikáns mértékben, de e  tekintetben az atomenergia megítélésének szem‐

pontjából romlás következett be, ennek ellenére az ‐1,61‐es elutasítottság továbbra is jónak 

mondható. 

A több és logikusabb korrelációk megjelenése a vélemények koherenssé, biztosabbá válásá‐

ról tanúskodnak. 
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‐ biztonságos 

Az atomerőművet biztonságosabbnak vélők között nagyobb arányban voltak azok, akik  tá‐

mogatnák a hazai erőmű bővítését és új erőmű  létesítését a környékükön. Az első felmérés 

szerint emellett szerintük tiszta, fontos, klímabarát, zöld és nem megújuló ez az energiater‐

melési forma (holdudvar‐effektus).   

A második kérdőív eredményei között erős pozitív korreláció  jelent meg a hatékonysággal 

(0,71)  és  közepes  a  tisztasággal,  fontossággal,  nélkülözhetetlenséggel,  gazdaságossággal, 

zöld  jelleggel. Negatív korreláció viszont a kártékonysággal, veszélyességgel,  idejétmúltság‐

gal.  

„A tudományos és technikai fejlődés előbbre viszi az emberiséget” és az „Az emberiség szá‐

mára mára már kárára van a tudás” kijelentéssel az első kérdőívnél tapasztalt pozitív, illetve 

negatív korreláció eltűnt a második mérésre. Talán ez annak köszönhető, hogy sikerült meg‐

győzni azokat a  tanulókat  is az atomerőművek biztonságosságáról, akik kétkednek a  tudo‐

mány és  a  tudás  fontosságával  kapcsolatosan  (a +1,74‐ről +2,22‐re  változott érték  igen  jó 

eredmény). 

‐ olcsó 

Az első felmérés eredményeinél két közepes erősségű korreláció  is megjelent, a tiszta és az 

életellenes kifejezésekkel. A többi összefüggés csak 0,30‐as érték körül mozgott. A második 

kérdőívben ezek az összefüggések már nem jelentek meg. 

Ennek az állhat a hátterében, hogy a vita során beszéltünk az externális hatásokról, a termé‐

kek  és  szolgáltatások  valós  piaci  árának  a  megbecsülhetetlenségéről.  A  résztvevőket  az 

eredmények alapján elbizonytalaníthatta a kérdés. 

‐ zöld 

A kérdőív lány kitöltői kevésbé gondolták zöldnek az atomenergiát. Aki zöldnek vélte, az job‐

ban támogatta a paksi bővítést és a  lakhelyének közelében a  létesítést. Tisztábbnak, fonto‐

sabbnak, klímabarátnak, nélkülözhetetlenebbnek, biztonságosabbnak  illetve kevésbé veszé‐

lyesnek és kártékonynak ítélte. 

Az első felmérésben többen a zöldet, mint tulajdonságot nem a környezetre gyakorolt tény‐

leges hatást értették, hanem a környezetvédő mozgalmakhoz való viszonyát értették (tehát 

az számított az ő értelmezésükben zöldnek, amit a zöldek támogatnak). 

A zöld megítélésének szignifikáns változása tehát nem csak a vita, hanem részben értelmezé‐

si problémának is tulajdonítható (‐0,92‐ről 0,74‐re változott). 
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A mesterséges és természetes sugárforrások 

A vitán nem került szóba a sugárterhelés,  illetve a radioaktív sugárzás, ezért nem  is tapasz‐

talható jelentősebb változás a különböző források rangsorolásánál. Nagyon jól látszik a mes‐

terséges  sugárterhelésnél,  hogy  e  kérdésnél  az  emberi  félelmek  dominálnak, még  úgy  is, 

hogy szerencsére messze van a hidegháború és az atomháború rémképe a mindennapjaink‐

tól. A nukleáris fegyverek 4‐ből 3,52 ill. 3,35‐ös értéket, az atomerőművek hulladékai 2,70 és 

2,83‐at, a sugárforrások (pl. TV) 1,93 és 1,57, az orvosi eredetű források (pl. röntgen) 1,85 és 

2,26‐os  értéket  kaptak.  Tehát,  amelyek  forrásokkal  a  tanulók  nap mint  nap  találkoznak, 

azoknak sokkal kisebb  jelentőséget tulajdonítanak. A valódi – csökkenő ‐ sorrend a mester‐

séges sugárterhelésnél következő: orvosi eredetű (4), nukleáris fegyverek (3), sugárforrások 

(pl.  TV)  (2),  atomerőművek  hulladékai  (1). A  természetes  sugárterhelés  esetén  a  helyes  ‐ 

csökkenő ‐ sorrend: épületek (4), talaj (3), kozmikus sugárzás (2), táplálék (1). Az adott átla‐

gos pontszámok: kozmikus sugárzás 3,35 és 3,33, talaj 3,00 és 2,96, épületek 2,11 és 2,22, 

táplálék 1,59 és 1,43.  

A két kérdés sajnos nem bír igazi jelentőséggel az egész munkára nézve. Érdemes lett volna a 

természetes  és mesterséges  sugárterhelést  összevettetni  a  gyerekekkel  és  a  vita  során  is 

megemlíteni, tisztázni a valós arányokat (több idő esetén lehetett volna csak kivitelezni). Így 

ezek a kérdések most nem szolgáltatnak releváns információt a vita hatásával kapcsolatosan. 

Az atomerőművekben zajló folyamat 

Egyetlen kitöltő volt a vizsgálat során, aki nem tudta az első felmérésnél, hogy az atomerő‐

művekben atommagok hasadása zajlik. Ez nagyon örömteli fejlemény. 

Hogy mennyire óvatosan kezelendőek a statisztikai adatok ilyen alacsony mintaszámnál, azt 

jól szemlélteti, hogy az egyetlen helytelenül válaszoló lány volt, s máris megjelent egy 0,37‐

es korreláció, a nem és az atomerőművekben zajló folyamatokkal kapcsolatos tájékozottság 

között. Tehát ez a korreláció e felmérés alapján nem állítható, hogy fennáll. Radnóti Katalin 

erre vonatkozó mérései viszont azt mutatják, hogy a lányok ebben a kérdéskörben általában 

tényleg kevésbé tájékozottak, mint a fiúk (Radnóti, 2008).  

A tudományos és technikai fejlődés előbbre viszi az emberiséget ‐ Az emberiségnek mára 

már kárára van tudás 

A technikai civilizáció árnyoldalainak a megmutatkozásával és a zöldmozgalmak erősödésével 

csökkent az emberek tudományba vetett bizalma. Ezzel az állítással a diákok nagy mértékben 

egyetértettek (3,23 ill. 3,00).  
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Miközben a hasonló tartalmú „Az emberiségnek mára már kárára van a tudás” mondattal is 

enyhén azonosulni tudtak (0,19 és 0,48). Érdemes lenne egy kutatást végezni a középiskolás‐

ok tudásról és a tudományról való gondolkodásukról, hozzáállásukról.  

Mindkét kijelentésre adott válaszok mind az első, mind a második felmérésnél pozitív korre‐

lációt mutattak, ami a két kérdés hasonló tartalmával magyarázható. 

Az emberiségnek egyszerűbb, energiatakarékosabb életmódot kellene folytatnia 

A környezettudatos gondolkodás nagyon  szépen megjelent a diákok körében, a mondattal 

szinte mindenki egyetértett (3,96 és 3,52), ami  igencsak bíztató  jel. Természetesen a  szavak 

szintjén ezt az óhajt  sokkal könnyebb elfogadni, mint  személyes  lemondások  sorával érvé‐

nyesíteni.  

Jobban egyetértettek ezzel a kérdéssel mindkét felmérésben azok, akik korszerűbbnek vélik 

az  atomerőműveket,  szemben  az  antinukleáris  mozgalmak  azon  állításával,  miszerint  az 

atomenergia és az energiatakarékosság összeegyeztethetetlen.  

A környezeti problémák technikai újításokkal megoldhatók lesznek.   

A környezettudatosság mellett a megkérdezettek körében jelen van a technikai optimizmus, 

tehát az a vélekedés, mely szerint a technika fejlődésével orvosolhatók lesznek a környezeti 

problémák. A két felmérés során 2,11 és 2,13‐as értéknek adódott. 

A vitában sajnos – idő hiányában – erre a kérdésre se tudtunk kitérni, valószínűleg ezért nem 

tapasztalható változás e vonatkozásban. 

E  kijelentésre  adott  válaszok,  csak  a második  felmérésnél mutattak  elég  erős  korrelációt 

(0,67) a „A tudományos és technikai  fejlődés előbbre viszi az emberiséget” mondattal, ami 

ismét a vélekedések megerősödéséről árulkodik. 

6.5. Összefoglalás 

Az olyan összetett témák, mint amilyen a nukleáris energetika, nehezen és kis hatékonyság‐

gal tárgyalhatók hagyományos oktatási módszerrel vezetett órai keretek között.  

Azonban a vitában a  résztvevők nemcsak alkalmazhatják eddig megszerzett  tudásukat, ha‐

nem folyamatosan alakíthatják az óra menetét  is,  így mindig az érdeklődésüknek megfelelő 

kérdésekről eshet szó. Ez a módszer azért is lehet hatásosabb, mert a diákok általában sokkal 

inkább odafigyelnek egymás mondanivalójára, mint a tanáréra.  
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Az  általam  lefolytatott  vita  az  atomerőművek megítélésének  több  kérdésben  való  szignifi‐

káns javulását hozta. A résztvevő tanulók eleve meglehetősen pozitívan álltak az atomener‐

giához,  azonban  a  többség  inkább  kártékonynak,  életellenesnek,  veszélyesnek  tartotta,  s 

„nem zöldnek”.  

Kimutathatóan nőtt azoknak a száma, akik tiszta, nélkülözhetetlen és zöld energiatermelési 

módnak gondolják az atomenergiát, egyúttal  szignifikánsan csökkent azoké, akik  szerint az 

atomerőművek kártékonyak. Jelezni szeretném, hogy a második felmérésre a fent említette‐

ken  túl az összes  jellemzőnek – az  idejétmúlt kivételével  ‐ úgy változott a megítélése, ami 

kedvező a nukleáris energiatermelésre nézve. Ez nem lehet véletlen! 

Nem számottevő mértékben ugyan, de csökkent az atomerőművek lakhely közelében törté‐

nő  létesítésének támogatottsága, mely valószínűleg az üzemzavar részletes bemutatásának 

köszönhető. Emellett nőtt kicsivel az atomerőművek hulladékainak  tulajdonított mestersé‐

ges  sugárterhelés, bár erről nem esett  szó a  vitában.  Szintén nem  szignifikánsan  csökkent 

azoknak a száma, akik úgy vélik, hogy a  tudományos‐ és  technikai  fejlődés előbbre viszi az 

emberiséget és az emberiségnek mára már kárára van a tudás. 

Egyetlen  tanóra keretében  folytatott vitának  tehát érdemi hatása volt a nukleáris energia‐

termeléssel kapcsolatos véleményekre. Nem csak az atomenergia megítélésének általános és 

sok helyen  szignifikáns  javulása, hanem a  vélekedések koherensebbé, biztosabbá  válása  is 

tapasztalható.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a vita során mind a releváns érvek, mind az ellenérvek felsorakoz‐

tatásra  kerültek, nem propaganda‐tevékenység eredményei ezek. Hozzáteszem, hogy ez  a 

módszer sokkal etikusabb, hatékonyabb mindamellett hatása  is  jóval  tartósabb  lehet, mint 

bármilyen más közvetlen kampánynak, mivel az emberek általában  is, de a  serdülőkorban 

lévő  tanulók még  inkább érzékenyen  reagálnak a  szélsőségesen egyoldalú érveket  felsora‐

koztató „ismeretterjesztésre“. 

A vita, mint pedagógiai módszer megfelelő előkészítés, szakmai felkészülés után eredménye‐

sen használható a nukleáris energiatermelés és feltehetőleg más, komplexebb problémakö‐

rök  tanításakor  is. Mindazonáltal a  tanulók  láthatóan élvezték a  vitát, mivel aktív  részesei 

lehettek  alakításának,  emellett  sikerült  felkelteni  a  téma  iránti  érdeklődésüket,  ami  talán 

fontosabb is az általam mért vélemény‐változásnál.  
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7. Összefoglalás 

A munkám célja az volt, hogy egy összefoglaló, viszonylag teljes képet adjak az atomenergia 

felhasználásról,  használhatóságáról  és  lehetőségeiről.  Magyarországon  ebben  a  témában 

ilyen  jellegű és terjedelmű szakmai anyag még nem készült és mivel hazánk atomerőművet 

üzemeltet, sőt új blokkok építését  is kilátásba helyezte, e dolgozat megszületése különösen 

indokoltnak tűnt. 

A dolgozat készítése során összeszedtem a szétszórtan fellelhető szakirodalmi adatokat, té‐

nyeket  és  ezekből  szerves  egységet  alkotva  egy  olyan  áttekintést  igyekeztem  adni, mely 

nemcsak a szakmabeliek, hanem a szélesebb közönség számára is hasznos lehet. 

A  lehető  legmegbízhatóbb  források  segítségével  feldolgoztam  a  nukleáris  energiatermelés 

műszaki, környezeti,  társadalmi és gazdaságossági vonatkozásait és arra a következtetésre 

jutottam, hogy az emberiség jelen pillanatban és a jövőben sem nélkülözheti az atomenergi‐

át. Dolgozatomban megcáfoltam azt a sokat hangoztatott tévhitet, hogy az atomerőművek 

nem egyeztethetők össze az energiatakarékossággal,  illetve, hogy hátráltatják a megújulók 

terjedését. Ugyanakkor  az  is  kiderült, hogy ebben  a  társadalmi‐gazdasági  rendszerben  ko‐

moly korlátai mutatkoznak az energiahatékonyság általi takarékosságnak. 

Különösen  azon országok  számára  kulcsfontosságú  a nukleáris  energia használata, melyek 

területükön nem rendelkeznek ásványkincsekkel,  illetve kellő mennyiségben kiaknázható és 

tárolható megújuló energiaforrással. 

Az atomenergia alkalmazása nem csak szükséges, hanem kívánatos is, hiszen teljes életciklu‐

sát nézve – a  legtöbb erőműtípushoz képest – a környezetet jóval kevésbé terheli. Ezeket a 

létesítményeket azonban  tiszta  felelősségi viszonyok mellett, az állampolgárok számára át‐

látható módon, kellő szakmai tudás és munkakultúra alkalmazásával kell üzemeltetni. Ennek 

biztosítása végett szükséges megerősíteni, egyúttal népszerűbbé és eredményesebbé tenni a 

természettudományos‐ és szakmai oktatást. Az ebből fakadó magasabb tájékozottság maga 

után vonja a nukleáris erőművek társadalmi támogatottságának növekedését  is. A közokta‐

tásban  a  reál  kerettanterv megalkotása  és  ezt  alkalmazó osztályok nagy  számban  történő 

indítása jó lehetőségnek tűnik. 

A radioaktív hulladékok tárolása és kezelése műszakilag megoldottnak tekinthető, azonban a 

gyakorlatban még megvalósításra váró feladat. A környezet és az emberi egészség biztonsá‐
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gának védelme érdekében a nukleáris iparnak törlesztenie kell az ez irányú sokéves adóssá‐

gát. 

Hosszútávon a fosszilis energiahordozók kimerülésével kell számolnunk, ezt követően pedig 

az alaptermelés biztosítására a mai tudásunk szerint csak a hasadóanyagok gyártása, a fűtő‐

anyagciklus zárása és a hulladékok megfelelő kezelése adhat megoldást. A megújuló energia‐

források  által  termelt  energia  tárolásának megoldásával  (azaz  a  termelés  kiszámíthatóbbá 

tételével) a jelenleginél sokkal nagyobb arányban vehetnének részt az energiatermelésben. 

A műszaki és személyi feltételek teljesítésén túl szükség van továbbá a társadalom széleskö‐

rű támogatására, bizalmára is. Ezt elsősorban biztonságos és nyilvános működtetéssel, meg‐

felelő közoktatással és világos kommunikációval lehet elérni. Az atomerőműveknek, illetve az 

azokat üzemeltető cégek tevékenységüknek megismertetésével, fórumokon, konferenciákon 

való  részvételükkel  és  viták  rendezésével  folyamatosan  jelen  kell  lenniük  a  közéletben.  A 

társadalmi vita egészen addig, amíg elsősorban észérvek mentén folyik, az atomenergia tá‐

mogatása biztosított, mivel használata ésszerű.  

A dolgozatom pedagógiai részében egy általam, középiskolás diákok körében végzett vizsgá‐

lat kiértékelése után arra a következtetésre  jutottam, hogy az érveket és ellenérveket egy‐

aránt felsorakoztató és azokat felhasználó vita  jól használható, hatékony módszer az atom‐

energia igen összetett kérdéseinek tárgyalására, mindemellett növeli a technológia támoga‐

tottságát is. 

A nukleáris energiatermelés  jövője nemcsak az oktatástól, hanem a gazdaság helyzetétől  is 

nagyban függ: míg az energiaválságok elősegítik terjedésüket, addig a 2008‐ban elindult gaz‐

dasági‐  és  hitelválság  az  erőműépítés  igen  költséges  volta  miatt  erősen  hátráltatja  azt. 

Ugyanakkor  a  liberalizált piacok  a  kicsi,  gyorsan megtérülő megoldásokat  részesítik előny‐

ben, a csak hosszútávon és nemzetstratégiailag előnyös atomerőművekkel szemben. 

A gazdaságosságot a technológia és a vezérlés egyszerűsítésével, hatékonyság‐növeléssel, a 

blokkok  szabványosításával  lehet növelni, mivel  így  lerövidülhetne  az engedélyeztetési‐ és 

kivitelezési idő, ezáltal csökkennének a költségek, a pénzügyi kockázatok is. 

Míg Távol‐Keleten és a Közel‐Keleten ma sorra épülnek az új atomerőművek, addig a cserno‐

bili katasztrófa Európában – Franciaországot leszámítva – húsz évre megakasztotta a fejlesz‐

téseket. 20 év után azonban új  lendületet kaptak a  fejlesztések, Európában beköszöntött a 

nukleáris reneszánsz: jelenleg 12 reaktort építenek és az utóbbi egy évben 12 európai ország, 
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köztük Magyarország jelentette be, hogy új atomerőművet szándékozik építeni. Ez a hirtelen 

jött igény kielégítése igen nagy kihívás lesz a nukleáris ipar számára. 

Hazánkat a természeti és infrastrukturális adottságai erősen kiszolgáltatottá teszik az impor‐

táló és a tranzit országokkal szemben. Emellett több ezer megawatt új erőmű‐kapacitás léte‐

sítésére volna egyébként  is szükség az elöregedő, környezetszennyező, alacsony hatékony‐

sággal és drágán üzemelő alaperőművek kiváltására, mely feladatra az atomenergia vitatha‐

tatlanul a  legalkalmasabb,  legkörnyezetkímélőbb megoldás. Természetesen nem szabad ki‐

zárólag erre az egy energiatermelési módra támaszkodni, mert az energiaellátás biztonságát 

sok lábon álló, diverzifikált rendszer biztosíthatja a leginkább. 

Összességében úgy érzem  sikerült megvalósítani a kitűzött célokat,  remélem,  szakdolgoza‐

tommal hozzá tudok  járulni a társadalmi párbeszéd kialakításához és a  lehető  legésszerűbb 

döntések meghozatalához. 
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