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" Az ember időnként messzire akar nézni, és nem veszi észre 

a legközelebbi, legkézenfekvőbb megoldást." 

(Benedek Szabolcs) 
 

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ 

BLOKKOK 

A World Nuclear Association (WNA) 
tanulmányt tett közzé, amelyben az új 
atomerőművek építéséhez szükséges gyártó 
és beszállító hátteret vizsgálta. A tanulmány 
szerint az új blokkok építésre 2030-ig 1500 
milliárd US$ beruházást hozhat. Ez 160 blokk 
építését feltételezi. 
A tanulmány szerint a következő két 
évtizedben mintegy 500 milliárd US$ összeget 
tehet ki a külföldi beszállítások értéke az új 
atomerőművekben világszerte. Jelenleg kilenc 
olyan szállító van, amely a teljes technológia 
megvalósítására képes, de az atomerőművek 
építésében számos egyéb cég is jelentős 
szolgáltatásokat ajánl. A nagy beruházóknak 
tartott országok, mint Kína és India, nyitottak a 
külföldi beszállításokra, ami jelentős keresletet 
jelent ezen a piacon.  
Egy új reaktorblokk létesítéséhez mintegy 200 
összetett vagy nagyméretű kovácsolt 
részegységre van szükség és a világon csak 
néhány gyártó képes ilyen nagyméretű bugák 
megmunkálására. Ezek mellett egy 
könnyűvizes atomerőmű blokk több mint 2000 
km kábelt, 210 km csővezetéket, 5000 

szerelvényt és 200 szivattyút foglal magába. Ezek egy részének különlegesen magas 
minőségi követelményeknek kell megfelelni, és gyártásukhoz, szerelésükhöz a 
vállalkozóknak előirt minősítésekkel kell rendelkezni. Vannak azonban közöttük az átlagos 
ipari minőségi követelmények szerint gyártott berendezések is. 
A tanulmány szerint jelenleg elegendő gyártókapacitás áll rendelkezésre a meglévő 
rendelésállomány kiszolgálásához, de néhány termék esetében a jövőben szűk 
keresztmetszetek jelentkezhetnek. A megbízható, diverzifikált és megfelelő teljesítményű 
beszállítói piac a beruházási költségek csökkentését eredményezheti.  
A tanulmány rámutat a nukleáris gyártó ipar fejlesztésének néhány fontos szempontjára, 
mint a szabványosítás, a nukleáris biztonsági követelmények nemzetközi harmonizálása, 
a gyártóművi és beszállítói minősítési rendszerek összehangolása, a nukleáris export 
szabályozás korszerűsítése és az engedélyezési eljárások racionalizálása, a jó gyakorlat 
megismerése. 
 
 (Forrás: World Nuclear Association) 
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SZAÚDI–MAGYAR ENERGETIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL EGYEZTETTEK 

Hashim Al-Yamani, a szaúdi Atomenergetika és Megújuló Energiák Hivatal elnökének 
vezetésével népes delegáció látogatott el 2012. szeptember 21-én a Paksi Atomerőműbe. 
Az ázsiai állam a jelenleg még teljes mértékben olajra épülő energiatermelését diverzifikálni 
szeretné, ezért nyitnak a nukleáris és a megújuló technológia felé.   
 
A közeljövőben körvonalazódhatnak azok a területek, ahol Szaúd-Arábia és Magyarország 
együtt tud működni nukleáris ipari kérdésekben – mondta Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett 
tanácskozás után.  
Magyarországi programjuk során a szaúdi delegáció tagjai megismerkednek a magyar 
nukleáris iparban, illetve a nukleáris kutatás-fejlesztésben résztvevő szervezetek 
munkájával, és a kölcsönös együttműködés lehetőségeivel – mondta el a klíma- és 
energiaügyért felelős államtitkár.  
Ahogy a magyar, úgy a szaúdi energiastratégia is épít a megújuló energiaforrásokra, illetve 
hosszú távú elképzelések és tervek vannak az atomenergia alkalmazása terén – közölte 
Kovács Pál, hozzátéve, hogy Szaúd-Arábia keresi a kapcsolatot országokkal, szállítókkal, 
ipari partnerekkel. Az államtitkár kitért arra: a későbbiekben a megújuló energiák területén 
lévő lehetőségeket is áttekintik.  
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke elmondta: a csütörtök délelőtti 
tudományos tanácskozáson a szaúdi King Abdullah nukleáris és megújuló energiák 
központja ismertette azt a tervet, amellyel Szaúd-Arábia a jelenlegi, olajra alapozott 
energiaellátástól a fenntartható energiatermelés felé fordul. Az MTA kutatóintézeteinek 
munkatársai pedig bemutatták azokat a kapacitásokat és lehetőségeket, amelyekkel 
Magyarország rendelkezik. A paksi atomerőmű működése kapcsán mind a magyar 
egyetemeken, mind az akadémia kutatóintézeteiben sok tapasztalat összegyűlt például a 
környezetmonitorozással vagy a reaktorbiztonsággal kapcsolatban – hangsúlyozta Pálinkás 
József.  
A szaúdi energiatermelés jelenleg száz százalékban az olajtól függ. Ezt szeretnék 
megváltoztatni, az olaj mellett a nukleáris energiára és a megújuló energiaforrásokra is 
szeretnének támaszkodni a jövőben – közölte Hashim A. Yamani, a King Abdullah központ 
elnöke. Ehhez a tervhez nemzetközi partnerekre van szükség, és remélik, hogy 
Magyarország segíteni tudja a szaúdi törekvéseket. Hashim A. Yamani hozzátette: egyebek 
mellett az oktatásban, illetve a kutatás-fejlesztésben is együtt tud majd dolgozni a két ország. 
Emellett a technológia-beszerzés, ill. a beruházások területén is megindulhat az 
együttműködés.  
(Forrás: kormany.hu) 
 

EURÓPAI UNIÓ 

A stressz teszt eredményei 
A fukusimai baleset után az Európai Unió vezetői elhatározták, hogy célzott biztonsági 
felülvizsgálatot végeznek az európai atomerőművekben, amelyet a sajtóban elterjedt néven 
stressz tesztnek is neveznek. A vizsgálat eredményeit értékelte az Európai Bizottság, 
amelyről a sajtó elég részletesen beszámolt. Általában némi negatív felhanggal kiemelték, 
hogy az értékelés számos biztonságnövelő intézkedést tart szükségesnek. Ezt azonban 
természetesnek kell tekinteni, hiszen az atomenergetikának mindig is egyik erőssége volt, 
hogy képes volt a tanulságokat levonni és a rendkívüli eseményekre gyorsan és érdemben 
reagálni. 
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Tény, hogy a vizsgálatok eredményeként egyetlen atomerőművet sem kellett leállítani és 
létrejött egy mechanizmus, amely értékelni fogja a javasolt intézkedések megvalósítását. 
Az Országos Atomenergia Hivatal közleménye és hazai szakértők is megerősítették, hogy a 
jelentés szerint a paksi atomerőmű megfelel a legszigorúbb európai biztonsági ajánlásoknak. 
Az EU jelentés teljes szövege és az OAH közlemény elérhető az interneten. 
 

Európai Parlamenti nukleáris hírek  röviden 
 

 A Nukleáris Energia Jövőjével foglalkozó Képviselői Fórum szeptemberi ülésén a 
tórium energetikai hasznosításával foglalkozott. A témáról Thierry Dujardin az 
OECD/NEA tudományos vezérigazgató-helyettese tartott előadást. 

 

FORATOM 

FORATOM Közgyűlés 
A FORATOM Brüsszelben 2012. június 19-én tartotta rendes évi első közgyűlését. A 
közgyűlésen az Egyesületet Lenkei István elnök és dr. Czibolya László, főtitkár képviselte. A 
napirend az elmúlt közgyűlés óta végzett munkáról szóló beszámolókat, a következő 
időszakra vonatkozó terveket és a pénzügyi beszámolót tartalmazta. 
A vitában és Poncelet vezérigazgató összefoglalójában is elhangzott, hogy a jövőben 
FORATOM kezdeményezőbb fellépést tervez számos területen. Ezek közül kiemelt 
jelentőségű az Energia Útiterv 2050, a nukleáris biztonság, a lakossági elfogadottság, az új 
atomerőművek építése és a kutatás-fejlesztés.  
Az ülésen bejelentettük, hogy az Magyar Atomfórum Egyesület áprilisi közgyűlésén történt 
választáson Lenkei Istvánt lett az elnök és ő képviseli az Egyesületet a FORATOM 
Közgyűlésében. 
Az ülés fő témája a FORATOM új kommunikációs stratégiája volt, amelyről több előadás 
elhangzott. A titkárság ezen az ülésen ismertette első alkalommal a stratégiára vonatkozó 
javaslatait, amelyhez sok hozzászólás érkezett. Ezek érintették a külső és belső 
kommunikáció legfontosabb kérdéseit, kitértek a krízis kommunikáció fontosságára és 
érintették a megvalósításhoz szükséges eszközöket és módszereket. A stratégia 
kidolgozása tovább folytatódik és várhatóan az év végén kerül ismét a közgyűlés 
napirendjére.  
 

Újságírók látogatása Finnországban – a finn modell 
A FORATOM négy, Brüsszelben dolgozó újságíró számára finnországi látogatást szervezett. 
A látogatás során az újságírók megismerkedtek az atomenergia helyzetével Finnországban, 
találkoztak a finn nukleáris ipar képviselőivel és meglátogattak nukleáris létesítményeket. Az 
újságírók lehetőséget kaptak, hogy megismerkedjenek azzal a Finnországban alkalmazott 
döntési modellel, amelyet a társadalommal folytatott párbeszéd, demokratizmus és 
átláthatóság jellemez. Ezt a modellt az is jellemzi, hogy az atomerőmű üzemeltetője 
önköltségi áron adja a villamos energiát részvényeseinek.  
Finnországban nagy figyelmet fordítanak a környezetkímélő energiatermelési technológiákra 
és a megújuló energiaforrások ambiciózus fejlesztési programja mellett a klímavédelem 
fontos eszközének tekintik az atomenergiát. Ugyanakkor az atomerőművek építése 
csökkenti az ország energiafüggőségét. Ez is magyarázza, hogy a most épülő ötödik 
reaktorblokk mellett döntést hoztak egy további atomerőmű építéséről egy új telephelyen az 
ország északi részében.  

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/doc/swd_2012_0287_en.pdf
http://www.haea.gov.hu/web/v2/portal.nsf/hirek_hu/4D4B6D4A57B21699C1257A8E0042F873


2012. október 

 
 
 

 
4 

www.atomforum.hu 

A Horizon 2020 a FORATOM kutatás-fejlesztési munkacsoportjának napirendjén 
A FORATOM kutatás-fejlesztési munkacsoportjának szeptemberi ülésén két előadás 
hangzott el. Vesselina Ranguelova az (EU Közös Kutatóközpont -JRC) áttekintést adott a 
jelenlegi Euratom kutatási keretprogram nukleáris biztonsággal kapcsolatos programjairól 
valamint az új Horizon 2020 kutatási programra benyújtott javaslatokról. Steve Napier 
(Egyesült Királyság) az országában folyó nukleáris kutatási tevékenységről tartott 
beszámolót és ismertette azt a parlamenti jelentést, amely nem tartja elégségesnek a 
jelenlegi kutatási bázist az új atomerőmű-építési program támogatására. 
A munkacsoport ezután azokról a lépésekről tárgyalt, amelyeket a FORATOM, más 
szervezetekkel közösen (mint a Fenntartható Nukleáris Energia Platform – SNEP, az 
Európai Nukleáris Energia Fórum – ENEF, az Európai Nukleáris Társaság) annak érdekében 
tervez, hogy az EU új kutatási programjában a fissziós kutatások támogatása folytatódjék. 
  

Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF) 
 
Az ENEF különböző munkacsoportjaiban intenzív munka folyt a korábban elfogadott 
terveknek megfelelően. Ülésezett a Kockázatok és lehetőségek munkacsoport, a 
Kommunikációs munkacsoport. A Radioaktív hulladékok alcsoport pedig olyan irányelvek 
kidolgozását kezdte meg, amelyek segíthetik az országokat a Radioaktív hulladékokról szóló 
EU direktíva szerint kötelező nemzeti programok kidolgozásában. Az ülésekről szóló 
részletes anyagokat az EU energia honlapján. 
 

ÚJ ATOMERŐMŰVEK – PAKSI BŐVÍTÉSI TERVEK 

A paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatosan több nyilatkozat is elhangzott az utóbbi 
időben. A visegrádi országok mérnöki kamaráinak és mérnökszervezeteinek Budapesten 
tartott energetikai konferenciáján és Prágában, a Közép-európai Atomenergetikai Ipari 
Fórumon (2012. október 10) is szó volt a magyar atomerőmű építési tervekről. Ennek során 
elhangzott, hogy várhatóan az év végén vagy a jövő év elején megjelenik a pályázati kiírás a 
Paksi Atomerőmű legfeljebb két blokkal történő bővítésére a jelenlegi telephelyen. A tendert 
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. írja majd ki. A beruházás nagy lehetőség a magyar 
cégeknek is, hiszen reálisan közel 30 százalékot tehetne ki a magyar beszállítói részvétel a 
beruházásban és kb. 200 magyar cég tudna bekapcsolódni a munkába. 
A tender megjelenését követően a pályázóknak körülbelül egy év áll rendelkezésükre az 
ajánlatok beadására. Nemzetközi adatok alapján egy atomerőmű blokk megépítése átlagban 
2.000 milliárd forintba kerülhet, de ez az összeg függ a műszaki paraméterektől. A 
beruházás finanszírozása a tárgyalásokon dől majd el. 
 

HÁTTÉR 

A nukleáris üzemanyag ára 
Az alacsony üzemanyagár az atomenergia egyik nagy előnye a szén és a gáztüzelésű 
erőművekkel szemben. Az alapanyagként szolgáló urán azonban további feldolgozást és 
dúsítást igényel mielőtt fűtőelemet gyártanának belőle. A dúsítás és a fűtőelem-gyártás 
teszik ki a nukleáris üzemanyag költségének felét. Az atomenergia gazdaságosságának 
számításánál azt is figyelembe kell venni, hogy a kiégett fűtőelemeket biztonságos 
tárolókban kell elhelyezni. Mindezeket figyelembe véve is egy 2010-ben készített OECD 
tanulmány szerint az atomerőművek teljes fűtőanyagköltsége a szénerőművekének 
egyharmada és a gáztüzelésű erőművekének egy negyede. Az amerikai Nuclear Energy 
Institute számításai szerint a szénerőműben termelt villamos energia árának 78%-át a 

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/forum_en.htm
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tüzelőanyag teszi ki, gáztüzelés esetében ez rész eléri a 89%-ot, míg az atomerőműből 
származó áram esetében az urán ára csak 14%-ot tesz ki. 
A nukleáris fűtőanyag előállítási költsége 2011. márciusi adatok alapján az alábbi táblázat 
szerint alakul: 
 

1 kg UO2 reaktor fűtőanyaghoz szükséges urán előállítási költsége (US dollár) 

Bányászat, ércfeldolgozás 8.9 kg U3O8 x 146 1300 

UF6 átalakítás 7.5 kg U x 13 98 

Dúsítás 7.3 SWU x 155 1132 

Fűtőelem-gyártás 1 kg 240 

Összesen  2770 

 
Ha 45 000 MWnap/t kiégéssel számolunk, akkor 1 kg uránból 360 000 kWh villamos energiát 
lehet előállítani, ami 0.77 cent/kWh fűtőanyagköltséget jelent. 
Az urán nagy előnye, hogy rendkívül nagy fűtőértékű. 1 kg uránból nagyjából 20 000-szer 
több energia nyerhető, mint azonos mennyiségű szénből. A nagy energiasűrűség miatt a 
nukleáris üzemanyag könnyen készletezhető és több évre elegendő mennyiség kis helyen 
tárolható.  
Mivel az atomerőműben termelt villamos energia fűtőanyaghányada kicsi, nagymértékű 
uránár emelkedésnek is csak kis hatása lenne.  
Modellszámítások szerint a fűtőanyag árának 50%-os emelkedése a villamos energia árát 
atomerőműben 9%-kal, szénerőműben 31%-kal és gáztüzelésű erőműben 66%-kal növelné. 
A kiégett nukleáris fűtőanyag nem tekinthető hulladéknak, mert belőle a hasadó képes 
plutónium kivonható és kevert urán-plutónium üzemanyag (MOX) gyártására felhasználható. 
Ez az eljárás feleslegessé teszi dúsítást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.  
(Forrás: OECD NEA, WNA) 
 

RENDEZVÉNYEK 

Európai Nukleáris Konferencia 2012 – Manchester 2012. december 9-12 
Az Európai Nukleáris Társaság rendezésében idén Manchesterben kerül sor az Európai 
Nukleáris Konferenciára, ahová közel 800 résztvevőt várnak és 2000 m2 területen rendeznek 
kiállítást.  
A konferencián előadások és kerekasztal beszélgetések hangzanak el, amelyek az 
atomenergia valamennyi aktuális témáját érintik úgy mint:  

 reaktortechnológiák, 

 fűtőanyagciklus, 

 atomerőművek üzemeltetése, 

 új atomerőművek építése, 

 nukleáris létesítmények leszerelése, 

 biológiai és orvosi alkalmazások, 

 egyéb ipari alkalmazások, 

 képzés, oktatás, tudásmenedzsment, 

 az atomenergia és a civil társadalom. 
 
A konferencia részvételi díja 850 font + ÁFA (20%), de számos kedvezmény vehető igénybe 
(pl. az ENS tagjai, a kelet-európai országok szakemberei számára). A konferenciával 
egyidejűleg a nagy európai nukleáris cégek részvételével állásbörzét is rendeznek. 
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További részletek a rendezvény honlapján. 
 

További FORATOM rendezvények 
 

Időpont Rendezvény Város 

2012. október 9-11  FORATOM/IAEA műhelyülés az érdekelt 
felek bevonása témájában 

Bécs 

2012. október 24.  FORATOM szeminárium a nukleáris ipar 
biztonságáról 

Brüsszel 

2012. december 3. Európai Nukleáris Tanács ülése Brüsszel 

2012. december 4. FORATOM Közgyűlés Brüsszel 

2013. január. 8. Európai ügyek tanfolyam  Brüsszel 

2013. február 17. NICE – európai nukleáris információs 
bizottság ülése 

Zürich 

2013.február 17-20 PIME 2013 konferencia  München 
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