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A jövő elkerülhetetlenül nukleáris 
 

Az Egyesült Államok növekvő energiaigényének kielégítésében a környezetvédelmi előírások szigo-
rodása és a tartósan magas földgázárak miatt a nukleáris alternatíva egyre inkább megkerülhetet-
lenné válik. A jelenlegi republikánus kormányzat határozottan atomenergia-párti, a Demokrata 
Párt inkább ellenzi azt. Nyolc éve nem épült új atomerőművi blokk, a közeljövőben valószínűleg 
megépítendő létesítményeket illetően pedig még az alapvető technológia sem dőlt el. A negyedik 
generációs atomerőművek a becslések szerint 2020 előtt nem kezdenek termelni. A nukleáris beru-
házások áttekintése az iparág, a befektetők és a környezetvédők szemszögéből. 

 

Tárgyszavak: atomenergia; atomerőmű; életciklus-költség. 

 
Az USA 103 működő atomerőművével, ame-

lyek az országos villamosenergia-termelés 

20%-át adják, a világ legnagyobb nukleáris 

energetikai programját valósította meg (1. és 2. 

táblázat). Bár e területen nem volt számottevő 

kapacitásbővítés, és a hetvenes évek óta egyet-

len új atomenergetikai létesítmény építését 

sem engedélyezték, az erőművek élettartama 

meghosszabbításának és kimeneti teljesítmé-

nyük növelésének köszönhetően az atomener-

gia részaránya a villamos energetikában to-

vábbra is közel azonos szinten maradt.  

1. táblázat 
Az USA erőműveinek megoszlása 
energiaforrások szerint 2003-ban 

 
Szén 50,1% 

Nukleáris 20,2% 

Földgáz 17,9% 

Vízierő   6,6% 

Olaj   2,5% 

Megújuló   2,3% 

Egyéb   0,4% 

Teljes teljesítmény  2527 TWh 
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1. táblázat 
Az USA atomerőművei államonként (MWe) 

 
Alabama 4 966 Braidwood 2 1177 Callaway 1143 Susquehanna 2 1 111 

Browns Ferry 1 1 065 Byron 1 1194 Nebraska 1234 Three Mile Island 1 816 

Browns Ferry 2 1 113 Byron 2 1162 Cooper Station 1 758 South Carolina 6 465 

Browns Ferry 3 1 113 Clinton1 1017 Fort Calhoun 1 476 Catawba 1 1 129 

Joseph M. Farley 1 833 Dresden 2 850 New Hampshire 1161 Catawba 2 1 129 

Joseph M. Farley 2 842 Dresden 3 784 Seabrook 1 1161 H. B. Robinson 2 683 

Arizona 3 733 LaSalle 1 1130 New Jersey 3875 Oconee 1 846 

Palo Verde 1 1 243 LaSalle 2 1130 Hope Creek 1 1049 Oconee 1 846 

Palo Verde 2 1 243 Quad Cities 1 762 Oyster Creek 1 605 Oconne 3 846 

Palo Verde 3 1 247 Quad Cities 2 855 Salem Creek 1, 2 2221 Summer 1 986 

Arkansas 1 776 Iowa 566 New York 5049 Tennessee 3 389 

Arkansas Nuclear 1 846 Duane Arnold 566 Ginna 498 Sequoyah 1 1 126 

Arkansas Nuclear 2 930 Kansas 1170 Indian Point 1 971 Sequoyah 2 1 125 

California 4 324 Wolf Creek 1170 Indian Point 2 984 Watts Bar 1 1 138 

Diablo Canyon 1 1 087 Louisiana 2071 James Fitzpatrick 1 840 Texas 4 737 

Diablo Canyon 2 1 087 River Bend 980 Nine Mile Point 1 621 Comanche Peak 1 1 084 

San Onofre 2 1 070 Waterford 3 1091 Nine Mile Point 2 1135 Comanche Peak 2 1 124 

San Onofre 3 1 080 Maryland 1685 North Carolina 4731 South Texas 1 1 264 

Connecticut 2 005 Calvert Cliffs 1 845 Brunswick 1 820 South Texas 2 1 265 

Millstone 2 869 Calvert Cliffs 2 840 Brunswick 2 811 Vermont 506 

Millstone 3 1 136 Massachusetts 667 McGuire 1 1100 Vermont Yankee 1 506 

Florida 3 906 Pilgrim 1 667 McGuire 2 1100 Virginia 3 467 

Crystal River 3 842 Michigan 3938 Shearson Harris 1 900 North Anna 1 925 

St. Lucie 1 839 Donald C. Cook 1 1000 Ohio 2111 North Anna 2 917 

St. Lucie 2 839 Donald C. Cook 2 1060 Davis Besse 1 873 Surry 1 810 

Turkey Point 3 693 Enrico Fermi 2 1111 Perry 1 1238 Surry 2 815 

Turkey Point 4 693 Palosades 767 Pennsylvania 9127 Washington 1 108 

Georgia 4 023 Minnesota 1646 Beaver Valley 1 810 Columbia Gen. St. 1 108 

Hatch 1 856 Monticello 597 Beaver Valley 2 831 Wisconsin 1 510 

Hatch 2 870 Prairie Island 1 525 Limerick 1 1134 Kewaunee 498 

Vogtle 1 1 148 Prairie Island 2 524 Limerick 2 1134 Point Beach 1 505 

Vogtle 2 1 149 Mississippi 1231 Peach Bottom 2 1093 Point Beach 2 507 

Illionis 11 246 Grant Gulf 1231 Peach Bottom 3 1093   

Braidwood 1 1 185 Missouri 1143 Susquehanna 1 1105 Összesen 98 566 
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Atomenergia – 
megtorpanás és újraindulás 
 

Az atomenergetika megtorpanása több ténye-

zőre vezethető vissza:  

• a közvélemény bizalmatlansága a Three 

Mile Island atomerőműben 1979-ben bekö-

vetkezett balesetet követően;  

• a szolgáltatók és a befektetők óvatossága a 

telephelyek jóváhagyása, az engedélyezte-

tés és az építkezések során bekövetkezett 

gyakori késedelmek következtében a terve-

zetthez képest jelentősen megnőtt költségek 

miatt;  

• az erőművek sugárzó hulladékának kezelé-

se;  

• a villamos energia deregulációjára vonatko-

zó hatósági szabályozás változásaival kap-

csolatos bizonytalanságok.  

 

A sok gátló tényező hatására az új erőművek 

építése helyett az elmúlt évtizedekben a hang-

súly a meglevő kapacitások bővítésére és élet-

tartamuk meghosszabbítására helyeződött át. 

A teljesítmény növelésére számos megoldást 

dolgoztak ki: 

 

• jobban dúsított uránium használata (3%-ról 

5%-ra növelve az U235 izotóp arányát); 

• fontos építőegységek nagyobbra cserélése 

(pl. turbinák, vízleválasztók stb.); 

• hőcserélők korszerűbbre cserélése; 

• korszerű számítógépes irányító és biztonsá-

gi rendszerek beépítése. 

 

A sokféle korszerűsítés, újítás együttes ered-

ményeként nem ritka az erőművek kapacitásá-

nak 200 MW-tal való bővítése sem.  

 

A kilencvenes évek vége felé azonban az ipar-

ágban ismét új erőművek létesítését kezdték 

fontolgatni. Az energiatermelő cégeket és a 

politikusokat is a villamos energia iránti keres-

let és a környezetvédelemben bekövetkezett 

változások befolyásolják – a stabil árak és a 

kibocsátásmentes, korszerű, hatékony, bizton-

ságos és megbízható működés iránti igény mind 

a nukleáris alternatíva irányába mutatnak. Az 

atomerőművek termelését fokozva enyhülne az 

új erőművek számára a 90’-es évek eleje óta 

rendelkezése álló egyedüli alternatív fűtőanyag-

ra – a földgázra – nehezedő nyomás. Az utóbbi 

évtizedben ugyanis az USA-ban összesen 250 

GW gáztüzelésű új erőművi kapacitás létesült, 

szemben a 9 GW-nyi szén- és a 4 GW-os 

atomerőművi kapacitással.  

 

A Chicagói Egyetem egy nemrég elkészült 

tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy 

az első néhány atomerőmű nagy induló beru-

házási költségein túljutva, az atomerőművek a 

közeljövőben méltó versenytársai lehetnek a 

szén- és a gáztüzelésű erőműveknek: az általuk 

termelt 1 MWh energia átlagos költsége 31–46 
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USD, a szénerőművek 33–41 USD/MWh és a 

gáztüzelésű létesítmények 35–45 USD/MWh 

fajlagos költségével szemben. Míg a nukleáris 

és szénerőművek beruházási költségei ugyan 

nagyok, de üzemeltetési költségei alacsonyak, 

a gáztüzelésűek üzemeltetése érzékeny a fűtő-

anyag ingadozó árára. Az atomerőművek a 

teljes életciklus költségeit tekintve a mai gáz-

árak mellett már versenyképesek a földgáztü-

zelésűekkel is, amennyiben alaperőművek 

céljára használják mindkét típust.  

 

 

Az állam szerepe – 
támogatás, engedélyezés 
 

Az amerikai atomerőművek építéséhez kap-

csolódó korábbi keserű tapasztalatok (jelentős 

határidő- és költségtúllépések) nyomán átala-

kulóban van az azt megelőző engedélyezési 

folyamat is. Ennek célja a lehetséges szabá-

lyozási és engedélyezési kockázatok csökken-

tése, a bizalom légkörének helyreállítása, lehe-

tővé téve az új létesítmények időbeni és a költ-

ségkereteken belüli megépítését. Az iparág 

korábbi démonizálása miatt a szakértők szük-

ségesnek tartják, hogy a kormányzat, vagyis az 

elnök és a Kongresszus is határozottan erkölcsi 

és politikai támogatásban részesítse az atom-

energetikát. Szükség van annak legfelsőbb 

szintű kinyilvánítására, hogy az új atomerő-

művek építése elengedhetetlen nemzeti érdek a 

villamos energia iránti növekvő igények, illetve 

a mind szigorúbb biztonsági és környezetvé-

delmi elvárások kielégítése céljából. Bush el-

nök és a Kongresszus alapjában véve támogatja 

a nukleáris ágazatot, az Energetikai Minisztéri-

um (DOE) a maga részéről „Nukleáris Energia 

2010” néven egy, a költségeknek az állami és a 

magánszféra közötti megosztását szolgáló PPP-

program (Public Private Partnership) kidolgo-

zásával járul hozzá az erőfeszítésekhez. A prog-

ram főbb támogatási területei:  

• az atomerőművek létesítésére potenciálisan 

alkalmas körzetek azonosítása,  

• fejlett atomerőművi technológiák kidolgo-

zása és piacra vitele,  

• a beruházási programok üzleti szempontok 

szerinti értékelése,  

• a még nem tesztelt hatósági szabályozási 

elemek bemutatása stb.  

 

A program fő célja az, hogy az elkövetkező 

néhány évben legalább egy korszerű, új erőmű-

vet engedélyezzenek és állítsanak üzembe. Ez-

zel párhuzamosan, nemzetközi együttműködés 

keretében folyik az új elvek és fűtőanyag-

ciklusok szerint működő reaktorok következő 

generációjának létrehozására irányuló IV. Ge-

nerációs Atomenergetikai Kezdeményezés 

megvalósítása is. Az Energetikai Minisztérium 

felügyelete alatt működő Atomenergetikai Tu-

dományos és Technológiai Hivatal álláspontja 

szerint a 2010-ig terjedő program nem a beru-
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házások állami támogatásával kívánja meg-

nyerni a befektetőket, hanem segítséget kíván 

nyújtani az iparágban a fejlesztés kezdeti szaka-

szában felmerülő költségek fedezésében, a 

megfelelő telephely kijelölésében és a megfelelő 

engedélyek megszerzésében. Okulva a korábbi 

„leckéből”, a program ösztönzi azt, hogy a szol-

gáltatók előzetesen több korszerű reaktortípus-

ból választhassanak, és később csak az így kije-

lölt egy-két rendszert gyártsák és telepítsék, 

felhagyva azzal a korábbi, rendkívül költséges 

gyakorlattal, amely szerint szinte minden egyes 

erőmű egyedi konstrukció alapján létesült.  

 

A fentiekkel összhangban a 2005. évi költség-

vetésben a kormány atomenergetikai kutatás és 

fejlesztés céljára 96 millió dollár elkülönítését 

igényelte, ez azonban 26%-kal kevesebb, mint 

az előző évben. A csökkenés oka az, hogy a 

kormányzat bizonytalan volt az ágazatnak a 

„Nukleáris Energia 2010” kezdeményezésre 

adott válaszát illetően. Az iparág azonban erre 

is többszázmillió dolláros saját fejlesztési 

programok beindításával reagált. Míg a kor-

mány a már érettnek tekinthető, korszerűsített 

III. generációs reaktorokkal (Generation 3+) 

igyekszik egy új, néhány éven belül üzembe is 

helyezendő létesítmény formájában eredményt 

felmutatni, a Kongresszus inkább az új, ne-

gyedik generációs rektorban testet öltő „nagy 

ugrást” részesítené előnyben. A IV. generációs 

reaktor kifejlesztésére ugyanis a költségvetés 

vitája során 10 millió dollárral többet javasolt, 

mint amennyit az Energetikai Minisztérium 

kért. Az iparág képviselői szintén a fokozatos 

megközelítést részesítik előnyben egy, a kö-

vetkező évtized közepére üzembe helyezendő 

III. generációs erőmű létesítésével.  

 

 

Mi legyen a nukleáris 
hulladékkal? 
 

Az elhasznált fűtőelemek kezelésének megol-

datlansága azonban továbbra is hátráltatja a 

döntéseket. Jelenleg a nukleáris hulladékot az 

adott létesítmények területén, megfelelő me-

dencékben vagy száraz tartályokban tárolják, 

de folyik a vita e hulladék központosított elhe-

lyezéséről is – Las Vegastól kb. 90 kilométer-

nyire, a Yucca Hegységben (Nevada állam). 

Noha az elnök és a Kongresszus már jóvá is 

hagyta a nukleáris tároló helyét, helyi ellenzé-

ki csoportok kezdeményezésére az ügy bíróság 

elé került, amely – az alkalmazott technológia 

miatt – még a Környezetvédelmi Minisztérium 

(EPA) által kikötött 10 000 éves sugárzás-

biztonsági időszakot is elégtelennek minősítet-

te. Vagy a Kongresszus, vagy az EPA most 

módosítani kényszerül álláspontján, így nincs 

kizárva, hogy a döntés a következő pénzügyi 

évre (2006-ra) tolódik. Pedig a Yucca Hegység 

a világ legalaposabban tanulmányozott terüle-

te, az itt lefolytatott vizsgálatokra 20 év alatt 
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már 6–7 milliárd dollárt fordítottak, a tudomá-

nyos szempontból is jó választásnak minősít-

hető telephely könnyen irányítható és ellen-

őrizhető, és a fűtőanyag részbeni újrafelhasz-

nálásának köszönhetően szerepet kaphatna a 

jövőbeni energiamérlegekben is.  

 

Ha az Energetikai Minisztérium végül is elvesz-

tené a pert, ez sem jelentené azt, hogy a prog-

ramot nem lehet megvalósítani – csupán felül 

kell vizsgálni a megfelelő szabványokat. A 

szakértők többsége biztosra veszi, hogy a köz-

ponti hulladéklerakó előbb-utóbb megépül. Az 

optimisták szerint 2007-re megszülethet a dön-

tés, az első szállítmányok pedig 2010–2015 

között érkezhetnek a Yucca Hegységben létesí-

tendő nukleáris hulladékokat befogadó tárolóba.  

 

 

Az atomenergia ellenzői* 
 
A nukleáris energia új létesítményekben törté-
nő hasznosításának azonban van egy másik, a 
„engesztelhetetlen hagyományos antinukleáris 
csoportoknak” nevezett körök véleményében 
testet öltő akadálya is. Közéjük tartozik a Wa-
shingtonban működő Nukleáris Információs és 
Erőforrás Szolgálat (Nuclear Information and 
Resource Service) is, amely elsősorban a nuk-
leáris és a fenntartható energiaellátás kérdései-
vel foglalkozik. E csoport az atomenergia hí-
veinek egyik legfontosabb érvét vonja kétség-

be, mégpedig azt, hogy az nem járul hozzá az 
éghajlatváltozás fokozódásához. Állításuk sze-
rint ugyanis az ipar nem veszi figyelembe azt a 
körülményt, hogy a teljes nukleáris energetikai 
lánc több szén-dioxidot bocsát ki a többi, reáli-
san megvalósítható fenntartható energiaforrás 
többségénél. Az uránbányászat, az ércelőkészí-
tés és -dúsítás, nemkülönben a szállítás és az 
atomerőművek építése is igen sok fosszilis 
forrásból származó fűtő- és üzemanyag fel-
használásával jár. Hivatkoznak továbbá a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség prognó-
zisára is, amely szerint a jövőben várható 
uránkitermelés nem lesz elégséges az atom-
energia-termelés növeléséhez, ami az elkövet-
kező két évtizedben már az uránszállítások 
visszaesésében is kifejeződésre juthat.  
 
A másik befolyásos szervezet, az Aggódó Tu-
dósok Szövetsége (Union of Concerned 
Scientists) nevet viselő megfigyelő csoport az 
előbbinél kiegyensúlyozottabb álláspontot 
képvisel. Véleményük szerint ugyanis a fosszi-
lis fűtőanyagok, az üzemanyagköltségek és az 
energetikai függetlenség körül zajló vitában az 
atomenergia gazdasági szempontból már ver-
senyképes. Bár a gazdaságossági rés a konkrét 
konstrukciós megoldások függvényében egyre 
szűkül, az új atomerőművek még mindig drá-
gábbak a hasonló, más energiaforrásokra tá-
maszkodó létesítményekhez viszonyítva. A 
kormányzat  támogatása  a  kezdeti   fejlesztési 

* Vitatható állítások 
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költségek terén a relatív költségeket tovább 

csökkenti, ami üzleti szempontból is javítja az 

atomenergia esélyeit.  

 

Biztonsági szemszögből azonban e szervezet 

hangsúlyosan vet fel néhány megoldandó kér-

dést. Mivel legalább 24 már működő atomerő-

mű megújította működési engedélyét, szerinte a 

közeli jövőben az USA-ban nem lesz szükség 

új atomerőművekre. Noha e létesítmények me-

nedzsmentje sokat tett az erőművek működésé-

nek jobb ellenőrzéséért, a korosodó technológi-

ai berendezések mindenképpen növelik a biz-

tonsági kockázatokat. Emellett problémát okoz 

a szintén „korosodó” szabályozás is, amelyet 

nem a jelenleg érvényes előírásokra terveztek. 

Míg az új létesítmények ez utóbbiaknak meg 

tudnának felelni, a régebbieket csak a korábbi 

szabályok alapján lehet kezelni. Az Aggódó 

Tudósok Szövetsége szerint felül kellene vizs-

gálni a régebbi szabályozást, abból a szempont-

ból, hogy tudnak-e ma is megfelelő biztonsági 

védelmet nyújtani. Annál is inkább, mivel az 

egyes létesítményekben végrehajtott rekonst-

rukciók során megnövelt teljesítmény miatt az 

érintett berendezések valószínűleg már az adott 

erőműre megállapított eredeti biztonsági kü-

szöbértékeket sem tudják teljesíteni. 

 

A sok területen kétségtelenül javult üzembiz-

tonság ellenére 2001. szeptember 11-ét köve-

tően egészen másként kell kezelni a veszélyek 

elhárításának kérdését. Amíg nem sikerül 

megoldani a nukleáris hulladék központi elhe-

lyezésének problémáját, a létesítményeknél 

tárolt hulladék mind üzembiztonsági, mind 

biztonsági szempontból növeli a kockázatokat. 

A Yucca Hegység projektjének blokkolása úgy 

fokozta az erőművek költségeit és kockázatait, 

hogy eközben csökkent az üzembiztonság. A 

jelenlegi szabályozás még új erőművekre sem 

írja elő „robusztus burkolat” (containment) 

építését, ez pedig a megnövekedett terrorfe-

nyegetés miatt is időszerű lenne. 

 

Az amerikai közvéleményben továbbra előfor-

dul az atomenergia iránti „zsigeri” szembenál-

lás, amelyet a megfelelő ismeretek hiánya és a 

média által kiegyensúlyozatlanul tálalt, többnyi-

re csak a negatív eseményeket taglaló informá-

ció okoz. Pedig a legújabb vizsgálatok szerint e 

létesítmények katasztrofális következmények 

nélkül állni tudnák egy esetleg becsapódó repü-

lőgép okozta károsodás hatásait is. Az USA 

atomerőműveiben az elmúlt négy évtized fo-

lyamán egyetlen nagyobb baleset volt (az emlé-

kezetes Three Mile Island-i), de ez sem fenye-

gette sugárzásveszéllyel a közbiztonságot. A 

szakértők szerint a közvéleményt a következő 

három kategóriába lehet sorolni:  

 

• akik tisztában vannak a technológiával és 

kockázataival, és előnyben részesítik az 

atomenergiát;  
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• akik „vallásos” ellenszenvet táplálnak irán-

ta és hangosan kifejezésre is juttatják e vé-

leményt; 

• a lakosság többségére, akik nem formáltak 

határozott véleményt, és készek befogadni 

az atomenergiával kapcsolatos ismerete-

ket/információkat.  

 

A harmadik generációs atomerőművek építése 

abból a szempontból is a legjobb irányvonal, 

mivel ily módon megkezdődhetne az iparág 

berendezéseinek és szakmai gárdájának régóta 

esedékes megfiatalítása is. Hiszen az USA-ban 

utoljára nyolc éve lépett üzembe új nukleáris 

energiatermelő blokk– ha nem épülnek újabb 

erőművek, ezzel végzetesen megkophat az 

ilyen eszközök gyártási képessége is az or-

szágban. Az építési munkák megindulására 

még eredményes engedélyeztetés esetén is 

legfeljebb az évtized végén lehet számítani, 

2012–2014 körüli üzembe helyezéssel. Ami 

pedig a IV. generációs erőműveket illeti, ezek-

re termelő létesítményként legfeljebb 2020-tól 

támaszkodhat az USA energetikája.  

 

 

Tartósan magas földgázár esetén 
az atom kedvezőbb lehet minden 
fosszilis energiaforrásnál 
 

Előbb-utóbb jelentősen korlátozni fogják az 

erőművek üvegházhatású gázkibocsátását, 

előtérbe kerül a káros kibocsátásoktól mentes 

energiatermelés. Amennyiben a gázárak jelen-

legi szintje fennmarad, még a környezetvé-

dőknek is el kell ismerniük, hogy az atom-

energia jobb alternatíva mind a szénnél, mind 

a földgáznál. Ezt mutatják a Nukleáris Energe-

tikai Intézet (Nuclear Energy Institute) számí-

tásai is (1. ábra).  

 

Feltételezve, hogy az új technológia műkö-

dőképes, engedélyezik és megoldottnak te-

kinthető az üzembiztonság, még akkor is 

fennmarad néhány, a befektetők döntéseit 

befolyásoló fontos tényező – mindenekelőtt 

a befektetői kockázat. A múltbeli tapasztala- 

tok szerint ugyanis az atomerőművek óhatat-

lanul jelentős késéssel épülnek, ami maga 

is a kockázatot növelő tényező. A telephely 

kiválasztása és az engedélyeztetés szakaszá- 

ban ugyanis sok lehetőség van arra, hogy ki-

sebb érdekcsoportok hátráltassák/fenntartsák a 

munkát, elriasztva az emiatt növekvő kockáza-

tokkal a befektetőket. Az új szabályozás ugyan 

próbálja ennek elejét venni, de minden egyes 

létesítmény ügye csak a kormány határozott 

támogatása mellett kerülhet sínre. Itt viszont 

fennáll annak a kockázata, hogy egy új kor-

mány már nem lesz annyira elkötelezett az 

atomenergetika fejlesztése mellett: a politika 

sajnálatos megosztó hatása miatt a Demokrata 

Párt inkább ellenzi, mint támogatja a nukleáris 

alternatívát.  
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1. ábra A termelt energia fajlagos költségei alaperőműveknél, az egész életciklusra 
(USD/MWh) 

 

 

Mint már korábban szóba került, az atomerő-

műveknél a beruházási költségek magasabbak, 

az üzemeltetési kiadások viszont alacsonyab-

bak a gáz- és szénerőművekénél. Új, üzemi 

feltételek között még ki sem próbált technoló-

giák esetében azonban könnyen bekövetkezhet 

számottevő költségtúllépés. A befektetők ezért 

csak abban az esetben hoznak ez ügyben pozi-

tív döntést, amennyiben megfelelő garanciá-

kat, ösztönzőket és állami támogatást adnak 

számukra. Ez utóbbiak megfelelő kombinálá-

sával ugyanis egyes társaságok maguk is át 

tudnának vészelni egy esetleges késedelmet, 

vagy pedig meg tudnák osztani a kockáza-

tokat.  

 

A másik fontos költségtényező az elhasznált 

fűtőanyag hosszú távra szóló elhelyezése – 

mivel a Yucca Hegység ügyében továbbra is 

húzódik a döntés, a létesítmények teljes élet-

ciklusára kiterjedő költségbecslésre sincs lehe-

tőség. Ebben az esetben is az atomenergia tá-

mogatottságának fokozása hozhat megoldást. 

Az ellenzők ugyanis szerinte elsősorban azok 
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közül kerülnek ki, akik a földgázt akarják elő-

térbe állítani, vagy pedig filozófiai alapon el-

leneznek mindent, ami nem megújuló – e kö-

rök láthatóan nem tulajdonítanak kellő jelentő-

séget a villamos energia termelési költségei-

nek. Az atomenergia támogatóinak ezért hida-

kat kellene kiépíteniük a környezetvédők és a 

demokraták felé – amíg ugyanis ezt az ügyet 

ezek a körök az iparág és a republikánusok 

magánvállalkozásának tekintik, részükről a 

folyamatos támadás garantálható. A támoga-

tóknak azokkal kellene egyezségre jutniuk, 

akik képesek elfogadni, hogy az atomenergia 

jobb a szénnél és a földgáznál, és ilyen alapon 

megegyezésre is hajlandók. 

 

Összeállította: Dr. Balog Károly 
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Csak a módszerek változtak, a probléma ugyanaz marad … t
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