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Németországban egyre erősödnek azok a vélemények, amelyek kétség-

be vonják annak az 1998-as szövetségi kormányhatározatnak a hasznossá-
gát, amelyben elrendelik az atomerőművek fokozatos leállítását. A Német 
Nukleáris Társaság (Kerntechnische Gesellschaft) állásfoglalásában hangsú-
lyozza a nukleáris technika felhasználásának és továbbfejlesztésének fontos-
ságát. Az állásfoglalásban rámutatnak arra, hogy Németország a közelmúlt-
ban igen előkelő helyet vívott ki a világ technikai élvonalában, ezen belül a 
nukleáris technikában és tudományban. Az utóbbi időben ez a szerep csök-
kent, amit igazol a képzés terén tapasztalható elmaradás, amelyet a nemzet-
közi fórumok - köztük a PISA-tanulmány - is kiemelnek. 

A cikkben felsorolják a német nemzet nukleáris tudományban és techni-
kában elért kiemelkedő eredményeit, például a könnyűvizes, magas hőmér-
sékletű és szaporítóreaktorok tervezését, a reaktorok biztonságának és meg-
bízható működésének előmozdítását. Az eredmények jelentős része három 
kutatóközpont: Karlsruhe, Jülich és Rossendorf érdeme. Vezető szerepe volt a 
német szakembereknek az atomhulladék végleges elhelyezési módszereinek 
elméleti kidolgozásában és gyakorlati megvalósításában.  

A fejlődést ezen a téren az említett kormányhatározat leállítot

. 

ta, annak el-
lenére, hogy Németországban ma is az atomerőművek adják a felhasznált 
energia egyharmad részét. Az atomerőműveknek előnyös tulajdonságai közé 
tartozik, hogy nem bocsátanak ki üvegházhatású gázokat. A német kormány 
nemzetközi egyezményben vállalta a CO2-kibocsátás csökkentését, de ezt 
nem tudják teljesíteni, csak a fosszilis anyagokat használó erőművek tökélete-
sítésével, vagy a megújuló energiaforrások (szél-, napenergia) felhasználásá-
val, ezért a jövőben elkerülhetetlen lesz az atomenergia felhasználása. A 
kormányhatározat egyik káros hatása, hogy a német szakembereknél 
felhalmozódott hatalmas mennyiségű tudás (know-how) lassan veszendőbe 
megy, ami Németországnak a világ tudományában és iparában elfoglalt helyét 
veszélyezteti, ezáltal nagy anyagi károkat okoz
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A világon az energiaigény meredeken emelkedik, ugyanakkor a fejlett or-
szágokban, így Németországban is sok hagyományos erőmű elöregedett, le 
kell őket állítani. Felvetődik a kérdés a pótlásukról; nagyméretű megújulási 
programokra van szükség ezen a téren.  

Mi várható Németországban? Németországgal ellentétben sok fejlett or-
szágban, így az USA-ban is fellendült a nukleáris energiatermelés, Finnor-
szágban most fognak egy új atomerőművet üzembe helyezni. Több országban 
(Nagy-Britannia, Svédország, Hollandia és Olaszország), ahol korábban szin-
tén az atomenergia leállításáról döntöttek, most megváltoztatták ezt az állás-
pontot, és nekifogtak az erőművek újraindításához, illetve újak tervezéséhez.  

A cikk számításba veszi azokat a tényezőket, amelyek kedvezőek, illetve 
amelyeket erősíteni kell a nukleáris energiatermelés újraindításához. 

1. A környezetvédelem és a gazdaság követelményei nem engedik, 
hogy bármelyik energiaforrás igénybevételéről lemondjon az ország. 

2. Az atomenergia egyenletes és biztonságos energiaellátást tesz lehe-
tővé. Nem függ az ország a külföldi szállításoktól sem. 

3. A Nukleáris Társaság bízik abban, hogy a felhozott érvekkel (környe-
zetvédelem, biztonság, gazdaságosság) a közvéleményt meg tudják 
nyerni az atomenergia javára.  

4. A piac liberalizációja után az erőmű tulajdonosainak felelősséget kell 
vállalniuk és gondoskodniuk a fenti követelmények betartásáról. Eh-
hez olyan pártatlan szakemberekből álló bizottságok szükségesek, 
amelyek ezt ellenőrzik. Másrészt a hatóságoknak is feladata az el-
lenőrzés. 

5. A jelenleg működő atomerőműveknél a szakemberek jól képzettek, 
és folytatják a jövő generáció képzésének programját, már csak a 
versenyképesség miatt is. 

6. A reaktorgyártók folytatják a berendezések tökéletesítésére irányuló 
kutatómunkát, nagy reményeket lehet fűzni a beindult EPR és 
SWR 1000 programhoz. 

7. Az egyetemeken és kutatóintézetekben folyik a kutatómunka és a 
szakemberképzés. Újra kell indítani és meg kell erősíteni a nukleáris 
technikával foglalkozó megszüntetett tanszékeket. Diplomamunkákat 
és doktori értekezéseket kell készíteni ezekből a témákból. Ne csak a 
speciális képzések területén, de minden műszaki és természettudo-
mányos szakon kapjanak a hallgatók nukleáris alapképzést. 

8. Az ország a nemzetközi piacon csak akkor versenyképes, ha a nuk-
leáris technika területén is a legjobb minőséget produkálja. 

9. A nukleáris hulladék elhelyezése terén sok eredményt értek el, mie-
lőtt a kutatásokat központilag leállították. Ezen a területen is folytatni 
kell a tudományos és gyakorlati munkát. 

10. Minden területen nemzetközi tudományos együttműködésre van 
szükség, be kell kapcsolódni a nemzetközi tapasztalatcserébe. 
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Leállítási költségek 
Az első németországi atomerőműveket, amelyek 40 évre előirányzott 

élettartama lejárt, már le is állították. Ezen a téren is értékes tapasztalatokra 
tettek szert a szakemberek. 

 Kisebb atomerőművek leállításánál inkább szervezési, mint technikai 
problémák adódnak, de egy nagyobb, például a greifswaldi erőmű leállítása 
különleges technikai problémákat is felvet. A magántulajdonú erőműveknél 
elsősorban a pénzügyi feladatok jelentenek gondot. A leállításkor szigorúan 
be kell tartani a törvényi előírásokat, ezek egyrészt sugárvédelmi feladatok, 
másrészt jogi engedélyeztetési eljárások. A sokrétű feladatok elvégzéséhez 
nagyon fontos a pontos terv, „menetrend” elkészítése, ennek kidolgozását a 
tényleges munkák megkezdése előtt körülbelül négy évvel kezdik el.  

A leállítás alternatív módozatait vizsgálják a szerzők. Az 1998-as kor-
mányhatározatból indulnak ki, amelyben a német atomerőművek meghatáro-
zott időn belüli leállítását határozták el. Az erőművek élettartamát eredetileg 
40 évre tervezték, ezt a kormány 30 évre csökkentette. A törvényben differen-
ciáltabban kellene kezelni a problémát, mert a leállításnak több módja van, és 
ezeknek nem azonos a költségük: függ az üzem eddigi működésétől, a tulaj-
donosi szerkezettől stb. 

Németországban 19 atomerőmű működik, ezek 2000-ben 160 Mrd kWh-t 
szolgáltattak, vagyis az összes szükséglet körülbelül egyharmadát. Egyrészt 
az energiaigények korlátozásával, másrészt a működő erőművek jobb kihasz-
nálásával a leállítás káros hatásait csökkenteni lehet. 

 
(Dr. Menczel György) 
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