
AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 

 
1.1 Az atomenergia hosszú távú 

költségtervezése és a bővülő EU 
nukleáris biztonságának kérdései 

Tárgyszavak: atomenergia; fajlagos beruházási költség; magántőke; 
állami beruházás; állami támogatás; tagország; 
nukleáris biztonság; radioaktív hulladék. 

Bevezetés 

Az atomenergia jövőbeli térnyerésének döntő gazdasági tényezője, 
hogy költség szempontjából versenyképes legyen a fosszilis üzem-
anyagokkal és a megújuló energiákkal; ugyanennyire lényeges tényező 
az atomipari berendezések biztonsága, leszerelése és a radioaktív hul-
ladék kezelése.  

A 21. századi világ ellátása energiával óriási feladat, ezért az atom-
ipar, a kutatók és a törvényhozók mindkét tényezővel komolyan foglal-
koznak.  

Hosszú távú „költségcélok” 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) a 21. század atom-
energia-igényének kielégítése végett 2000-ben elindította az Innovatív 
Atomreaktorok és Fűtőanyagciklusok (International Project on Innovative 
Nuclear Reactors and Fuel Cycles = INPRO) projektet. A munka célja, a 
fenntartható fejlődés figyelembevételével, olyan innovatív atomreaktorok 
és üzemanyagciklusok kifejlesztése, amelyek gazdaságosság, bizton-
ság, hulladékkezelés, környezeti hatás és elfogadottság szempontjából 
megfelelnek a jövőbeli igényeknek. 

A tanulmány az INPRO egyik fontos fejezetével – a gazdaságos-
sággal – ezen belül a költségtervezéssel foglalkozik. Ehhez először fel 
kell tárni, milyen lesz a századközép energiapiaca, az energiák részará-
nya, melyik növekszik leggyorsabban stb. 

 



A jövő előre pontosan nem ismerhető, ezért felvázolására a Nem-
zetközi Klímaváltozás Munkaközösség (International Panel on Climate 
Change) többféle forgatókönyvet készített (Special Reports on Emission 
Scenarios = SRES). A SRES négy átfogó – népesedési, társadalmi, 
technológiai és környezetvédelmi – összeállításon alapuló előrejelzésből 
áll, mindegyik többféle változatban. Az eredményként kapott negyven 
forgatókönyvből négy (A1, A2, B1, B2) „család”-ot képeztek (1. ábra). Az 
ábra felső részén levő „A” forgatókönyvben a gazdasági, a „B”-ben a 
környezetvédelmi célok uralkodnak, az „1” a globalizáció a „2” a 
regionalitás érvényesülését jelzi. 
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1. ábra A négy SRES forgatókönyvcsalád vázlatos ábrázolása 

 
Az A1 szerint a jövőt a világon nagyon gyors gazdasági növekedés, 

csekély népességnövekedés, hatékony új technológiák gyors elterjedése 
jellemzi. Mindez a régiók gazdasági kapacitásának növekedésével, a 
kulturális- és társadalmi együttműködés javulásával, és az egy főre jutó 
jövedelemkülönbség jelentős mérséklődésével jár. 

Az A2 nagyon vegyes világot jósol, amelynek alapja az önállóság és 
a helyi érdekek megőrzése. Ebben a népesség erősen növekszik, a 
gazdasági fejlődés elsősorban regionális jellegű, lassabb. A technológiai 
fejlődés kevésbé egyöntetű és lassabb, mint a többi forgatókönyv sze-
rint. 

 



A B1 ugyanolyan lassú népességszaporulatot feltételez, mint az A1, 
viszont a gazdaság, a szolgáltatások és az információs gazdaság irá-
nyába fejlődik, ami a nyersanyagigény csökkenésével és forrástakarékos 
technológiákkal jár. A hangsúlyt a gazdasági, társadalmi és környezet-
védelmi feladatok globális megoldására és a jogbiztonságra helyezi, de 
új környezetvédelmi kezdeményezéseket nem feltételez. 

A B2 a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi feladatok regio-
nális megoldására helyezi a hangsúlyt. Ebben a világban a népesség-
szaporulat mérsékelt, a gazdasági fejlődés közepes, a technológia válto-
zása kevésbé gyors és többrétű, mint az A1 és B2 forgatókönyv eseté-
ben, viszont - helyi és regionális szintre összpontosítva - a környezetvé-
delmet és társadalmi jogbiztonságot szorgalmazza. 

A négyféle forgatókönyvet az energiafajták iránti igény szempontjá-
ból a 2. ábra hasonlítja össze. Az ábra az A1 forgatókönyv A1T változa-
tát mutatja be, amely azt feltételezi, hogy a megújuló energiák, az atom-
energia és a nagy hatásfokú energiatároló technikák részaránya nőni fog 
a jövőben, mert költségük versenyképes lesz az üvegházhatást döntő 
mértékben okozó fosszilis üzemanyagokéval. 

Az atomenergia részaránya 

Az SRES szerint – az Alkalmazott Rendszerek Nemzetközi Intézete 
MESSAGE modelljét felhasználva – az atomenergia-termelés leggyor-
sabban az A1T szerint nő: 2050-re a jelenlegi szint 14-szeresére, kez-
detben az OECD, de 2040 után főként Ázsia hatására, és a 2070–2080 
körüli tetőzés után a század végéig csökken. A B1 hasonló irányzatú, 
csak jóval kisebb szintű: a fogyasztás 2050-ig alig éri el a jelenlegi ötszö-
rösét. Az A2 és a B2 forgatókönyvek ettől eltérőek. A fogyasztásbővülés 
lassabb, mint az A1T esetében, de folyamatosan és állandó ütemben nő. 
2050-re az atomenergia-termelés a jelenleginek hatszorosa, és a század 
végére az A1T szerintinél több lesz. 

A SRES előjelzéseit nem korlátnak, hanem a lehetőségek bemuta-
tásának kell tekinteni. Az erőteljes fejlődést vizsgáló (T jelű) forgató-
könyv-változatok azt kutatják, hogy az atomenergetika milyen gyorsan 
fejlődjön – azaz csökkentse a költséget és javítsa versenyképességét – 
ahhoz, hogy a SRES alapforgatókönyvek szerintinél nagyobb piaci ré-
szesedést szerezhessen, és kínálkozó piaca mennyivel nagyobb lehet 
az alapforgatókönyvekben előirányzottnál. 
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2. ábra Primerenergia-felhasználás a négy SRES forgatókönyv szerint, 

EJ = 1018 J 
 

 



 

Villamos energia 

A SRES szerint az atomenergia a villamosenergia-piacnak csak a 
legdrágább részére tud betörni. A fosszilis fűtőanyagú erőművek a kezde-
tektől fogva csak az olcsóbban hozzáférhető fűtőanyagokkal dolgoznak, 
majd azok elfogyása után térnek át a drágábbakra, amelyekkel már az 
atomenergia is versenyképes. Az átállás azonban, a beruházási, szállítási 
költségek miatt és még sok más okból, nem lesz gyors. Az atomenergeti-
ka erőteljes fejlődése az olcsóbban beszerezhető gázzal vagy szénnel 
dolgozó erőművek piacát nem veszélyezteti, de a drágábbakét igen, s 
ezeket helyettesítve – mindegyik forgatókönyv szerint – elfoglalhatja a 
villamosenergia-piac 50%-át. Az olajtól az atomenergia nem nyerhet jelen-
tős piacot, mert az olajból előállított villamos energia mindegyik forgató-
könyvben gyorsan nullára csökken. 

A biomassza-energiaforrások nincsenek ár szerint osztályozva, de 
közülük is, bármennyire is erőteljesen fejlődjön, csak a drágábbakat 
szoríthatja ki atomenergia, az olcsóbbak megmaradnak a villamos ener-
gia piacán. A biomassza a jövőben is rendelkezésre áll, feltételezhetően 
a drágább részét kitevő mintegy 40%-át válthatja fel az atomenergia. 

A vízerőmű termelte villamos energiával hasonló a helyzet, csak a 
drágát válthatja fel az atomenergia, mégpedig az OECD országokban 
50%-ban, Ázsiában, Afrika, Közel-Kelet, Latin-Amerika fejlődő országai-
ban, ahol az átálláshoz nagy infrastrukturális változás kell, csak 33%- 
ban. 

A napenergiát a SRES három osztályba sorolja, attól függően, 
hogy központi telepen hővé vagy villamos energiává, illetve kis tele- 
pen villamos energiává alakítják. Az atomenergia csak a központi 
telepek versenytársa, ezért a teljes napenergia-piac mintegy 50%-t ve-
heti el. 

A szél- és napenergiát a SRES ár szerint nem vizsgálja. Ezek pia-
cából az erőteljesen fejlődő atomenergia 25%-ot foglalhat el. 

Hidrogén 

A hidrogént közvetlenül szénből, földgázból és biomasszából állítják 
elő. A negyedik változat az elektrolízis. Ezenkívül termokémiai módon 
nukleáris vagy napenergiával is állítanak elő hidrogént. Az atomenergia 
a hidrogénpiac ~40%-át helyettesítheti. 

 



Hőtermelés  

Ide tartozik az atomenergia egyéb hasznosítása: a távhőtermelésre, 
olajfinomításra, szénelgázosításra, cseppfolyósításra, szénből szinteti-
kus fűtőanyag-gyártásra és tengervíz sótalanítására használatos energi-
ák helyettesítése. A távhőtermelést illetően 25%-os lehet a piacnyerés, 
az olajfinomításra és a szénfeldolgozásra az olajból, ill. szénből nyert 
energiát 50%-ban válthatja fel az atomenergia. 

Innovációs szükséglet vagy technológiatanulás 

Az atomenergia óriási növekedése elsősorban a technológiák telje-
sítményétől, nyersanyagigényétől és az atomenergiával szembeni ellen-
állás mértékétől függ. Közülük a tanulmány az első kettővel foglalkozik. 

Az atomenergetikai K+F stratégia gazdasági alaptétele, hogy az 
atomerőmű mindig vonzó beruházás legyen. Ennek a célnak megfelelni 
olyan, mint mozgó célpontra lőni, mert az idők folyamán minden változik, 
mozgásban van: a tudás, a tapasztalat gyarapodik, nemcsak az atom-
technológia, hanem a többi versenyző is fejlődik. Ezért a fejlődési sebes-
séget jellemző – a technológia fejlődését, a tapasztalatok felgyülemlését 
jelző – ún. technológiai „tanulási mutató”-ra érdemes figyelni, nem dátum-
hoz kötött költségmutatók elérésére. A technológia fejlődését a fajlagos 
beruházási költség, a tapasztalatot pedig a beépített összes kapacitás jel-
lemzi. A tanulási mutató azt jelzi, hogy hány százalékot csökken a fajlagos 
beruházási költség akkorra, amikor a világon beépített atomerőművi telje-
sítmény a bázisidőszakhoz képest megkétszereződik. A SRES-ben fel-
használt MESSAGE-ETL elemzés a tanulási mutatót a normál és az erő-
teljes fejlődésre határozta meg, a technológia árcsökkenése és a ver-
senyágazatok hatásának figyelembevételével. Az eredményt összegező 
1. táblázatból jól látható az erőteljes fejlődés lendülete. 

1. táblázat 
A négy SRES forgatókönyvben feltételezett 

és az erőteljes atomenergetikai fejlődéshez tartozó tanulási mutató 
 

Forgatókönyv Az eredeti SRES forgatókönyvben 
feltételezett tanulási mutató, % 

Az erőteljes atomenergetikai fejlődéshez 
tartozó tanulási mutató, % 

A1T 4–5   7 
A2 0–1   6 
B1 3–4 10 
B2 0–1   8 

 



Adott tanulási mutatóból és beépített teljesítmény időbeni növeke-
dési görbéből kiindulva a jövőre meghatározhatók az egyes forgatóköny-
vekhez tartozó fajlagos beruházási költségtartományok, amint a 2050-re 
vonatkozóan készített 3. ábrán látható. Az „N” betű az erőteljes fejlődés 
jele, az NTR az IEA Nuclear Technológia Review 2002/8 kiadványának 
adata, az NTDG pedig az U.S. Near Term Nuclear Deployment Group 
költségbecslése, amely építés közbeni hitelkamatot nem tartalmaz. Ez a 
kamat az NTR esetében, 10%, az SRES forgatókönyvekben pedig 5%. A 
2000. évi oszlop SRES forgatókönyv szerinti tartomány. A MESSAGE 
modell a régóta működő és a vizsgált években létesülő új reaktorokat is 
figyelembe veszi. Az újak fajlagos beruházási költsége vélhetően keve-
sebb lesz, mint a több évtizedes régebbieké volt. Az A1T, B1 változat és 
a 2000. évi bázis esetében a tartományok felső értéke a villamos energi-
át és hidrogént együttesen termelő nagy hőmérsékletű atomreaktorok 
fajlagos beruházási költsége. 
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3. ábra Az atomerőmű-beruházások 2050-re jelzett fajlagos beruházási 
költség tartományai a nyolc forgatókönyvre kidolgozva 

Értékelés 
A 3. ábra költségtartományain belül tehát az atomenergetikai beru-

házás vonzó befektetés. A költségszámokat még tovább lehet és kell fi-
nomítani, de kormánytámogatásért folyamodó pályázatokhoz már meg-
felelnek. 

 



A 2050-es fajlagos beruházási költségek (3. ábra A1T, B1, A2 és B2 
oszlop) a vártnál nagyobbak, egyrészt azért, mert a MESSAGE modell 
két dolgot idealizál (lásd a következő bekezdésben), másrészt azért, 
mert a költségtartományok nem a 2003-as, hanem a 2050-es (a készle-
tek fogyatkozása miatt jóval drágább) fosszilis üzemanyag árakon ala-
pulnak. E drágább üzemanyagokkal viszont már a viszonylag nagy (a 
vártnál nagyobb) fajlagos beruházási költségű atomerőművek is ver-
senyképesek lesznek. 

A MESSAGE modellben az egyik idealizálás, hogy a modell előre-
jelzésében az energiarendszer teljes költségét (ami a fajlagos beruházá-
si költség és az üzemelési költség összege) 5%-os amortizációs kulccsal 
számolja, ami jó az állami erőműveknek, de előnytelen a magánberuhá-
zóknak. Nekik gyorsabb megtérülés – ezért nagyobb leírási kulcs – kel-
lene. Az energiaágazatban várhatóan nagy részesedéssel bent marad 
az állami szektor is, de ahhoz, hogy az atomenergetikai beruházás a 
magánbefektetőknek is vonzó legyen, a SRES forgatókönyvekénél ki-
sebb fajlagos beruházási költségeket és nagyobb leírási kulcsokat kell 
megcélozni. 

A másik idealizálás az, hogy a modell a beruházásokat lényegében 
kockázatmentesnek veszi, így azok a „tökéletes előrelátás” előnyeit él-
vezik. Mivel a valóságos piac sem a magánbefektetőknek, sem az ál-
lamnak nem kockázatmentes, az atomenergia-rendszerek teljes költsé-
gének az előrejelzettnél (3. ábra) kevesebbnek kell lennie ahhoz, hogy a 
kockázattal együtt is vonzók lehessenek.  

Bár ezek a megfontolások a négy eredeti SRES forgatókönyvre vo-
natkoznak, az erőteljes fejlődési modellekre (A1T-N, B1-N, A2-N, B2-N) 
is érvényesek. Az A1T-N esetében a 3. ábrán látható költségek a 
MESSAGE-ETL modell egyrégiós fejlődési változatából adódtak. Ha az 
A1T-N-t a modell többrégiós változatával számolnák át, akkor az 7%-
osnál (1. táblázat) jobb tanulási mutatót, tehát kisebb költségeket ered-
ményezne. 

A várhatónál nagyobb költség egyik oka, hogy az atomenergetiká-
nak nincs távlati fejlesztési programja és az energiapiac is bizonytalan. 
Ha a helyzet nem változik, akkor az A1T, B1, B2 és az A2 költségtarto-
mány magasan marad, és a magántőke inkább földgáz- vagy szénerőmű 
építésébe fektet be, mivel nem nemzeti vagy nemzetközi érdek, hanem 
gyors megtérülés vezérli. A magasabb rendű érdekeket az állam érvé-
nyesítheti, ha korlátozza a befektetői függetlenséget, és a magántőkét 
anyagi támogatással az atomerőmű-építés felé tereli. Ha viszont a beru-

 



házó maga az állam, akkor indokolt esetben a 3. ábra szerinti legdrá-
gább atomerőművet is megépítheti.  

Az államnak érdeke az atomtechnikával kapcsolatos tudás megőr-
zése és bővítése. Ennek a legjobb módja, ha az atomipari ágazat fejlő-
dik, és magához vonzza a tehetségeket. Más szóval a hosszú távú nem-
zeti érdeknek megfelelően az atomipar állami támogatása a leghatéko-
nyabb eszköz a tapasztalat fenntartására.  

Állami támogatás szükséges nemcsak az A1T, B1, A2 és B2 forga-
tókönyv-változatokhoz, de a megújuló energiákat hasznosító beruházá-
sokhoz is, hogy a magánvállalkozókat a nagy kezdeti költségeken átse-
gítse. 

A jövő 

A jövőbeni munka a fajlagos beruházási költségek pontosítására 
irányul, hogy az atomenergetikai K+F stratégiák számára használható 
útmutatást adjon. Így nem a némiképp idealizált MESSAGE modell sze-
rinti világban fognak dolgozni, hanem a tökéletes előrelátást nélkülöző, 
kockázattal és bizonytalansággal teli – az energiaberuházások gyors 
megtérülését igénylő – valóságban. 

A bővülő EU nukleáris biztonságának szabályozási 
szempontjai 

1. Az atomenergiával kapcsolatban az atomipari berendezések 
biztonsága, leszerelése és a radioaktív hulladék kezelése 
aggasztja leginkább az embereket. Az atomenergia jövőjének 
érdekében ezért ezzel a kérdéssel nyíltan és hitelesen kell fog-
lalkozni. 
Az Európai Bizottság (EB) az egész Közösségre érvényes ke-
retben foglalkozik a nukleáris biztonsággal, „Atomcsomag”-ot 
dolgozott ki a bővített EU részére, és még a bővítés előtt hatály-
ba helyezendő új Közösségi atomtörvény tervezetet készített. 

2. Az „Atomcsomag” az alábbi kérdésekkel kapcsolatos tevékeny-
séghez ad közös átfogó iránymutatást: 
– az atomipari berendezések biztonsága a mostani és a bővített 

EU-ban; 
– a szükséges mértékű leszerelési pénzalapok megteremtésé-

nek módja a kellő időre; 

 



– a sugárzó üzemanyag és a radioaktív hulladék fenntartható és 
biztonságos kezelése; 

– sugárzó és dúsított anyag kereskedelme Oroszországgal. 
3. A Biztonsági Törvény tervezetének célja az EU-beli összes 

atomberendezés (nemcsak a reaktorok és a tárolóeszközök) biz-
tonságára vonatkozó alapkötelezettségek és általános elvek 
meghatározása a berendezések egész élettartamára a leszere-
lés fázissal egyetemben. A több tízéves szünet utáni újbóli tör-
vénykezést az EU-ba lépő országok szovjet típusú atomreakto-
rai és a nyugati típusú reaktorok elöregedése tette időszerűvé. 
Az EU Nukleáris Biztonságtechnikai Munkacsoportja (WNPS) az 
összes tagjelölt országban felmérte a nukleáris biztonságot, 
majd 2001. júniusi jelentésében javaslatot tett a módosításokra, 
amelyek végrehajtását gondosan ellenőrzi. Az új tagok belépése 
után ezt a munkát a régi tagországokra is ajánlatos kiterjeszteni. 

4. A nukleáris biztonságra vonatkozóan halaszthatatlan és fontos 
feladat a hatékony cselekvés. Ennek szellemében a Laeken 
European Council elkötelezte magát, hogy a nukleáris biztonsá-
got az EU-ban magas szinten tartja: kezdeményezte a nukleáris 
berendezések biztonsági megfigyelését, a tagállamokat felszólí-
totta, hogy a megfigyelés tapasztalatairól – hazai és nemzetközi 
szakértők által értékelendő – rendszeresen ismétlődő biztonsági 
jelentésben számoljanak be. 
A Biztonsági direktíva az EB hozzájárulása az elhatározás meg-
valósításához. Lényege, hogy az EB a tagországok nemzeti je-
lentéseken és felülvizsgálatokon alapuló módszerei alapján – 
amelyeket a jelölt országok nukleáris biztonságának minősítésé-
re és igazolására is használtak – kidolgozza a bővített EU ösz-
szes tagországára érvényes Közösségi Törvényt. 

5. A tagországok szakértőinek a biztonsági értékelések beindítá-
sában és lefolytatásában nehézséget okozott a közös nukleáris 
biztonsági szabványok hiánya. Ezt a jelölt országok is észrevé-
telezték, mondván, hogy közös alapok, szabványok, gyakorlat 
és követelmények birtokában a munka könnyebb lett volna. A 
bővítés időpontjára ezeket már nem lehet kialakítani, de IAEA 
„szabványokból” kiindulva a Nyugat-Európai Nukleáris Törvény-
kezők Szövetsége (Western European Nuclear Regulators 
Association – WENRA) már dolgozik a követelmények, gyakorlat 
és irányelvek kialakításán. 

 



6. A Biztonsági direktíva az ún. szabványok mellett a leszerelési 
alapok létrehozásának feltételeiről is tartalmaz kitételeket. Eze-
ket az EU Parlament a villamosenergia-piac megnyitásával kap-
csolatos direktíva 2002. márciusi módosításakor fogadta el. A 
módosítás olyan leszerelési alapok létrehozására szólított fel, 
amelyekből az elavult atomerőművek biztonságosan leszerelhe-
tők, és a hulladékok is felszámolhatók anélkül, hogy a tagor-
szágok villamosenergia-termelői közötti verseny torzulna. A mó-
dosítást nem fogadták el, de végül intézményközi egyezményt 
kötöttek a módosítás szellemének megteremtéséről. 

7. Az EB javaslat szerint a leszerelési alap a jövőben is az üzemel-
tetőnél maradhat, vagy külön alapba helyezhető, ha a tagország 
szavatolja a leszerelési műveletekhez szükséges pénzeszközök 
meglétét. A javaslat az alapok nagyságát, gyűjtését, kezelési 
módját nagyrészt a tagországok döntési- és felelősségi körébe 
utalja. Fő szándéka a közös cél elérése, de a megvalósítás 
módját a tagországokra hagyja. 

8. A „Kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezelés” direktí-
vatervezet jó fogadtatásban részesült, de az ütemezés és a 
mélygeológiai szerkezetekben való lerakás szigorú bírálatot ka-
pott. A javaslat fő célja a Közösség meggyőzése arról, hogy az 
EB a cselekvés mellett döntött. 
Mostanáig az Unióban erősen sugárzó radioaktív hulladékot 
véglegesen nem raktak le. Mennyisége tovább növekszik, ezért 
a lerakást – az egészség- és környezetvédelem alapelveit be-
tartva – meg kell oldani. Cselekedni kell, hogy az ideiglenes tá-
rolókban tartott egyre több kiégett fűtőanyaggal és radioaktív 
hulladékkal kapcsolatos felelősség és teher ne háruljon a jövő 
nemzedékekre. A jelenlegi politika nem kezeli megfelelően eze-
ket a kérdéseket. A múltban a döntést technikai okokra hivat-
kozva halogatták, és most ugyanezzel indokolják az egy helyben 
toporgást. 

9. A direktíva lényege, hogy a tagállamok kötelesek összes radio-
aktív hulladékukra határidővel, teljes, átlátható programot készí-
teni, mert sokan közülük már több mint 50 éve termelnek radio-
aktív hulladékot. A tagországok programjaikról időszakonként 
kötelesek jelentést tenni az EB-nak. Az EB a tagország szakér-
tőit is bevonva a jelentést felülvizsgálja, és ha szükséges, javas-
latokat tesz. 

 



10. A Hulladék Kezelési direktíva a „Kiégett nukleáris fűtőanyag és 
radioaktív hulladékkezelés egyezmény”-t tükrözi. Az egyezmény 
a hulladékkezelésre vonatkozóan sok biztonságos, nemzetközi 
bevált gyakorlatként elfogadható „alapkövetelmény”-t tartalmaz, 
és tárgyalja a közegészségügyi, környezetvédelmi, a nukleáris 
biztonsági, a finanszírozási és hatósági kérdéseket is. Mind-
ezekre sok tagországban a hulladékkezelési irányelvek már ki-
terjednek. 

11. A direktívát bírálták, hogy a mélygeológiai rétegekbe való elhe-
lyezésre teszi a hangsúlyt, s ezzel ki akarja zárni a többi elhe-
lyezési változatot. A hangsúly nem véletlen, hisz máig is a geo-
lógiai rétegekbe való lerakás számít az erősen sugárzó és hosz-
szú élettartamú hulladék egyetlen biztonságos és hosszú távú 
kezelési módjának. Sokak szerint vannak olyan hulladékok, 
amelyek a jövőben sem kerülnek feldolgozásra, mert még ha 
szétválasztásuk és átalakításuk műszakilag lehetséges és gaz-
daságos is lenne, a végső visszamaradó hulladékot el kell he-
lyezni. 

12. A direktíva nemcsak a geológiai elhelyezést szorgalmazza, ha-
nem a rövidebb élettartamú, kevésbé mérgező és kevesebb ra-
dioaktív hulladékkal járó új technológiák kidolgozását is, mégpe-
dig az ún. Kutatási keretprogrammal, és ha kell, közös vállalko-
zásokkal.  

13. A direktíva a tagországon belüli elhelyezés mellett engedélyezi a 
hulladék más országba szállítását is szigorú feltételekkel, hogy a 
radioaktív hulladék ne kerülhessen olyan országba, amely nem 
képes azt biztonságosan kezelni. A külföldi elhelyezést szállítási 
szerződésnek kell szabályoznia, amelyben a fogadó ország nyi-
latkozik, hogy minden eszköze megvan a származási országban 
érvényes előírások és szabványok betartására és az esetleges 
veszélyes anyagok megfelelő biztonságos kezelésére. A szállít-
mánynak meg kell felelnie az összes vonatkozó nemzeti és 
nemzetközi törvénynek, amiről az érintett felek kötelesek meg-
győződni. 

14. Összefoglalva, a javasolt új szabályozás: 
Célja, hogy nemzetközileg egyeztetett keretek között a bővülő 
EU polgárai számára magas szintű nukleáris biztonságot szava-
toljon. 
Elősegíti a közös nukleáris biztonsági kultúra kialakulását, s ösz-
tönzi a bevált gyakorlatok átvételét és alkalmazását. 

 



Megköveteli az összes elhasznált nukleáris berendezéssel és 
anyaggal kapcsolatos kötelesség teljesítésére fedezetet nyújtó 
pénzügyi alapok létrehozását. 
A tagországokat áttekinthető – elhelyezésütemezést is tartalma-
zó – hulladékkezelő programok kidolgozására hívja fel, szorgal-
mazza az EU-beli magasabb szintű, hatékonyabb és összehan-
goltabb kutatást.  
E javaslatok létfontosságúak az atomenergia jövőjéről szóló vi-
tában. Nem változtatnak azon az alapelven, amely szerint a nuk-
leáris létesítmény biztonsága az üzemeltető és/vagy az engedé-
lyes felelőssége, s a nemzeti biztonsági hatóság felügyelete alá 
tartozik. Ezért a javaslatoknak az erőmű üzemelésére pénzügyi 
hatása nincs, a közbizalmat viszont erősítik. 
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