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H I R D E T É S

ROMÁNIÁBAN 2028-IG ÉPÜLHET MEG AMERIKAI TECHNOLÓGIÁVAL AZ ELSŐ MODULÁRIS ENERGETIKAI LÉTESÍTMÉNY

Kérdéses, a Székelyföldön lehetne-e atomreaktor
A folyók vízhozama nagyban 
meghatározza, hogy hol 
épül meg a román–amerikai 
stratégiai együttműködés 
keretében bejelentett, tizen-
két kis méretű moduláris 
atomreaktor.

» PATAKY ISTVÁN

M eg kell vizsgálni, hogy 
az Olt vagy a Küküllő 
folyók megfelelnek-e 

egy kis méretű atomreaktor víz-
ellátásának, ezen is múlik, 
hogy épül-e nukleáris energiá-
val működő, moduláris erőmű 
a Székelyföldön – mondta el a 
Krónikának Antal Lóránt sze-
nátor, a felsőház energiaügyi, 
energetikai infrastruktúra és 
ásványi erőforrások bizott-
ságának RMDSZ-es elnöke. 
A politikust annak kapcsán 
kérdeztük, hogy Románia és 
az Egyesült Államok kereske-
delmi partnerségi megállapo-
dást írt alá csütörtökön a kis 
méretű moduláris atomreak-
torok Romániába telepítésé-
ről az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményének 26. ülé-
se alkalmából. A kereskedel-
mi partnerségi megállapodás 
a moduláris atomreaktorok 
meghonosításával próbálkozó 
amerikai NuScale Power és a  
Nuclearelectrica román állami 
vállalat között jött létre. En-

nek értelmében Európában az 
első ilyen moduláris atomre-
aktor Romániában épülne meg 
2028-ig. A bukaresti energia-
ügyi minisztérium közleménye 
szerint a karbonsemleges ener-
giaforrás hozzájárul Románia 
azon vállalásának teljesítésé-
hez, hogy 2032-ig fokozatosan 
kivezesse a szénalapú energia-
termelést. A közlemény idézte 
Jennifer M. Granholm amerikai 
energetikai tárcavezetőt is, aki 
elmondta, hogy az Egyesült Ál-
lamok az atomenergiát létfon-
tosságúnak tekinti a klímavál-
tozás elleni küzdelemben.

Nagy mennyiségű 
vízre van szükség
A bővülő román–amerikai ener-
giaügyi együttműködés kereté-
ben Románia különben tizenkét 
mini-atomreaktort telepítene 
amerikai támogatással, s részt 
venne a technológia gyártásá-
ban, illetve a szakemberek kép-
zésében, akik biztosíthatják a 
térség más országaiban is ennek 
az új technológiának a megho-
nosítását. Januárban Bukarest 
már kapott egy 1,27 millió dol-
lár értékű, vissza nem térítendő 
támogatást, hogy azonosítson 
lehetséges telepítési helyszíne-

ket a moduláris atomreaktorok 
számára. A NuScale Power vál-
lalat terméke karbonsemleges 
energiát biztosít, és a gigawat-
tos méretű atomerőművek létre-
hozásához szükséges pénzügyi 
ráfordításnál alacsonyabb költ-
ségű megoldást kínál.

A Krónika megkeresésére An-
tal Lóránt parlamenti képviselő 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
gyors vízfolyású folyók, folya-
mok mentén lehet atomreakto-
rokat építeni, mert ezekhez az 
erőművekhez óriási mennyiségű 
víz szükségeltetik. „Nem vélet-
lenül építették a Duna mellé a 
cernavodai atomerőművet. Kér-
déses, hogy a Székelyföldet át-
szelő folyók mellett technikailag 
megvalósítható lenne-e egy ilyen 
mini-atomreaktor működtetése” 
– fogalmazott a bizottsági elnök. 
Hozzátette: jó kezdeményezés-
nek tartja a befektetést, hiszen a 
nukleáris energián alapuló villa-
mosáram-termelés tiszta és olcsó. 
„Ha megvalósulna a beruházás, 
Románia élen járhatna az ener-
getikai biztonság szempontjából 
Európában. Azt kívánom, hogy 
ezek a beruházások mihamarabb 
megvalósuljanak” – hangsúlyoz-
ta Antal Lóránt.

Cernavodán 
is fejlesztenének
Közben folytatódik a cernavodai 
atomerőmű amerikai támoga-
tással történő bővítésének elő-
készítése. Románia 2030–2031-

ben tervezi üzembe helyezni a 
harmadik reaktort, a kivitelezés 
ideális esetben 2024-ben kezdőd-
het el. Ezt követné a negyedik 
reaktor megépítése. Bukarest ta-
valy októberben állapodott meg 
az Egyesült Államokkal a délke-
let-romániai atomerőmű bőví-
téséről, akkor írták alá a hosszú 
távú atomenergetikai együtt-
működésről szóló elvi megál-
lapodást. Ennek értelmében 
Washington hétmilliárd dollár 
értékű hitelszerződést biztosít az 
amerikai Exim Bank bevonásával 
Romániának, így a két reaktor az 
amerikai AECOM vállalat irányí-
tásával, francia és kanadai válla-
latok bevonásával épülhet meg. 
A cernavodai atomerőmű első 
reaktorát 1996-ban, a másodi-
kat 2007-ben helyezték üzembe. 
Románia villamosenergia-szük-
ségletének mintegy 22 százalékát 
képesek fedezni 1400 megawatt 
összesített teljesítményükkel. A 
3-as és a 4-es reaktor kapacitása 
szintén 1400 megawatt lenne, 
így az atomerőmű teljesítménye 
megkétszereződne.

Mint ismeretes, Románia 
2030-ig 55 százalékkal akarja 
csökkenteni a szén-dioxid-ki-
bocsátását, illetve ugyanaddig 
20,8 százalékról 17,8 százalék-
ra akarja mérsékelni a fosszi-
lis energiahordozók importjá-
tól való függőségét. Jelenleg 
az atomenergia 33 százalékos 
arányban járul hozzá a ro-
mán energiatermeléshez.

Romániában 12 kisméretű reaktort létesítene az amerikai társaság
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