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Folytatva a zsenge, egy hónappal ezelőtt alapított hagyományt e 

számunkban is két fontos konferencia anyagából szemezgetünk, az 
egyik Németországban zajlott le, és az atomenergia nagy vitákkal öve-
zett jövőjével foglalkozott, míg a másikat, a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület 51. Vándorgyűlését a festői Dunakanyarban tartották, és nem 
kevésbé élénk eszmecsere jellemezte. 

Kerntechnik 2004 – 
az atomenergia jövője Európában 

Tárgyszavak: konferencia; atomenergia; nukleáris; atomerőmű. 
 
 
Ez év május 25. és 27. között tartották meg a németországi Düssel-

dorfban az atomtechnika számos területét felölelő KERNTECHNIK 2004 
konferenciát és kiállítást. 1100 résztvevő követte a szerteágazó előadá-
sokat, a díszvendég idén Svédország volt.  

A konferencia központi témája az atomenergia újraértékelése volt, 
amely mint tendencia mind Európában, mind világszerte egyre erőteljes-
ebben megfogalmazódik. A korábban egyre erőteljesebb elutasítás ol-
dódását mutatja számos új beruházás előrehaladása: példa erre a 2005 
és 2009 között megépítendő finnországi Olkiluoto-3 erőmű, valamint a 
közeljövőben várható döntés egy újonnan létesítendő erőműről, amely a 
meglevő és fokozatosan elavuló 58 francia atomerőmű kiváltásának 
pilot-projektje lesz. Mindkét új atomerőmű nyomottvizes reaktorral fog 
működni (European Pressurized Water, EPR reaktor). Ezek a példák azt 
is alátámasztják, hogy az új atomerőművek építése mögé politikai több-
séget lehet állítani, az versenyképes a liberalizált energiapiacon, és a 
szabad tőkepiac résztvevői készek finanszírozni.  

Az első napi plenáris ülés után számos szekcióban folytatták mun-
kájukat a szakértők. Csak néhányat említve ezek közül kiemelt figyelmet 
kapott témakörök: az atomerőművek munkatársai – ember/technika/ 
szervezet, a jövő technológiái, valamint a nukleáris hulladék ártalmatla-
nítása és elhelyezése.  

 



Külön rendezvény hívta fel a fiatalok figyelmét az atomtechnikára 
KERNENERGIE-CAMPUS (atomtechnikai iskolaterület) néven. Ennek 
keretében diákok és fiatal kutatók voltak az előadók és a hallgatók egy-
aránt. Nagy terjedelemben foglalkoztak az atomtechnika új munkahelye-
ket teremtő szerepével is.  

Németországban ugyan csökkentek a viták az atomtechnika körül, 
de még messze vannak a teljes összhangtól. Jó példa erre a nukleáris 
hulladék elhelyezése, a konferencia megnyitó előadásán W. Hohlefelder, 
a Német Atomfórum (Deutsches Atomforum) elnöke elutasította a német 
szövetségi kormány által már jóváhagyott Konrad tárolási projektet, he-
lyette a Gorleben melletti felhagyott sóbánya további lehetőségeinek ki-
kutatását javasolta. A további atomerőművek építése egyelőre nincs na-
pirenden Németországban, de a megnyitó előadásban számos érv el-
hangzott ezen alternatíva nyitva hagyásának érdekében az 50–60 éves 
tervezhető élettartamtól a kieső hagyományos erőművek és a növekvő 
energiaigény ellentmondásán át a szomszédos európai országok beru-
házásaiig bezárólag. 

R. Güldner, a Atomtechnikai Társaság (Kerntechnische Gesell-
schatft, KTG) elnöke jelentős előrelépésként üdvözölte az új kísérleti ne-
utronforrás üzembe helyezését Garchingban, valamint a német atom-
technika külföldi térnyerését a hazai nehézségek ellenére, aminek jó 
példája a Siemens fontos szerepe az új finnországi Olkiluoto-3 beruhá-
zásban. Az energiapolitikai viták szempontjából példaként állította Fran-
ciaországot a németek elé, mert ott sokkal nagyobb (és atomerőmű-
párti…) összhangot sikerült elérni a politikai erők között. Az Európai Unió 
bővítése összeurópai szinten is javította a nukleáris energia pozícióit, 
mivel az új belépők jelentős atomerőművi kapacitásokat és a téma iránti 
nagyobb nyitottságot hoztak magukkal. 

Természetesen ahol ilyen fontos koncepcionális viták vannak, ott a 
pártpolitika is megjelenik. Ezen a konferencián J. Rüttgers, Észak-
Rajna–Vesztfália tartományi parlamentje CDU-frakciójának vezetője fog-
lalt állást a szociáldemokrata vezetésű szövetségi kormány energiapoli-
tikája ellen, és egy kiegyensúlyozott, az olaj/földgáz, a szén és a nukleá-
ris forrásokat egyaránt figyelembe vevő „energiamix” mellett.  

Az Európai Unió energetikai és ezzel kapcsolatos kutatási irányvo-
nalát ismertette R. Schenkel, az Európai Bizottság főigazgató-helyet-
tese∗. 
                                                

A következő tervezési időszakban (2007–2013) a becslések sze-
 

∗ A konferencia idején még nem született meg a döntés az új Bizottság energiaügyi biztosá-
nak személyéről. Kovács László augusztusi kinevezése a magyar energiaügy nagy elisme-
rése.    

 



 

rint a növekvő energiaigény kielégítésére 600 000 MW teljesítményű új 
erőművi kapacitást kell Európa-szerte megépíteni. A Bizottság az áram-
ellátás biztosítását a fejlődés szempontjából stratégiai fontosságú fel-
adatnak tekinti. Az ezirányú kutatásban ugyanakkor Európa jelentősen 
elmarad az USA és Japán mögött. Az Euratom keretében a „IV generá-
ció” című közösségi kezdeményezés hivatott ezt az elmaradást pótolni 
és a 21. század kihívásainak megfelelő reaktor koncepciójának kidolgo-
zását támogatni.   
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