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Az atomerőművekről általában 

● „Generációk” 

– 4. gen. fejlesztési irányok: szuperkritikus vízhűtéssel 

működő reaktorok, ólomhűtésű gyorsreaktorok, 

nátriumhűtésű gyorsreaktorok, gázhűtésű gyorsreaktorok, 

sóolvadékos reaktorok, nagyon magas hőmérsékletű 

reaktorok. 

● Energiaéhség 



Az értelmes tervezés irányai 

● Van. > Kell! > csináljunk! 

 

● Kell! > … van … > tényleg kell? 

 

● Mi az ember? 

– tanítsuk, vonjuk be a tervezésbe vagy szolgáljuk ki? 

– az antropikus tényező 

– A naivitás alkonya 



Paks 2 tanulságai 

● politikai döntés 

● piaci hitel kiváltásának útja („gigahitel”) 

● megtérülés (?) 

● ellátásbiztonság 

● technikai fejlődés 

 

● Megvitatás hiánya 

● Innovációs türelmetlenség 

● Bezárkózó gazdasági szemlélet az európai partnerekkel való 

gazdasági együttműködés kereteinek kidolgozása helyett 



Az alaphelyzet 

● Létrehoztunk egy technológiát, amelytől nehéz 

megszabadulni 

● A kezdetek: „A természet vallatása” 

● Kiméra, Gólem 

● Fejlődés és fejlesztés összetévesztése 



„A cselekvési és szabályozási terület” 

(A. Rich) 

● Van probléma. 

● A balesetek figyelmeztető jelek, amelyek kérésünk 

ellenére megszólalnak. 

● A veszélyes technológiák alkalmazásának határa 

tudományos elmélet 

technikai tudás 

technológiai fegyelem 

Etika 
mérnöki kompetencia 

gazdasági hozzáértés 

folyamatszervezés 
az érintettek bevonása 

a cselekvésképtelen érintettek képviselete 

a területet tágítani kell.  

Szűkíteni könnyű és veszélyes! 



Etikai mérlegelési szempontok 

● A) primér technikai 

– kiégett fűtőanyag elhelyezése 

– proliferáció 

– erőművek sebezhetősége 

● B) alkalmazás közben előálló új 

 

● C) balesetek tanulságainak érvényesítése 



Etikai mérlegelési szempontok 

● A) primér technikai 

● B) alkalmazás közben előálló új 

– társadalmi, éghajlati, gazdasági, kulturális 

– nemzetek közti igazságosság 

– tiszta energiaforrás ? (csak retorika) 

– általános növekedésközpontúság kritikája 

– költséghatékonyság? 

● C) balesetek tanulságainak érvényesítése 



Etikai mérlegelési szempontok 

● A) primér technikai 

● B) alkalmazás közben előálló új 

● C) balesetek tanulságainak érvényesítése 

– Emberi tényező jelenléte 

● a tökéletesség eszménye 

● C.F: von Weizsäcker: Az ember nem tökéletes (errare 

humanum est) 

– a kártérítés objektíve lehetetlen (GAU) 

– > a felmérhetetlen következményekkel járó baleseteket  

kötelességünk megelőzni. 

● Alternatívák vállalásával, kidolgozásával 



Az etikai mérlegelés 

● Hans Jonas: A cselekvési lehetőség behatárolódása 

az új korban: 

– amit az ember tenni tud 

– amit az ember eddigi tevékenységének 

következményeivel szemben tud tenni 

 

● > Szembe kell nézni tetteink lehetőségével, 

következményeivel > etika 



Jellemző etikai álláspontok 

 



A kérdés 

 

● „Az emberi élettel mindenképpen együtt járó, 

kiküszöbölhetetlen kockázatok mellé, racionális 

elemzésekkel alátámasztható módon, milyen 

mértékű többletkockázatot célszerű vállalni?” 

 

● … és a kérdések 



Rizikóetika 1 

● A rendszerszintű kockázat nem kerülhető el 

– A legnagyobb katasztrófák oka (eddig):  

● az emberi tényező (Csernobil, Fukushima) 

● előre nem kalkulált természeti hatás (Fukushima) 

●  „Maradék-kockázat” 

– pl. proliferáció 

– egészségre ártalmas hatás (eü. statisztika, Hamburg, 

Krümmel) 

– leállított erőművek és hulladéktárolás veszélyei 



Deontologikus rizikóetika 

● pl. a kár felső határának kitűzésével, tekintet nélkül a baleset 

bekövetkezésének valószínűségére 

● „összrizikó” (összes haszon-kockázat elemzés) helyett 

„rizikóprofil” > amennyiben egy technológia rizikóprofilja 

eléri a katasztrófarizikó szintjét, nem elfogadható. 

● Ellene: 

● ha az alternatívák nem is érik el a katasztrofális rizikó 

szintjét, a lemondás összkövetkezménye elérheti (AE > 

üvegházhatás a fejlődő országokban) 

● katasztrofális következményei hagyományos technikáknak 

is lehetnek (Seveso, Bhopal) 



Konzekvencialista rizikóetika 

● A mérnöki rizikóelemzés gyakran döntéselméletileg megalapozott, normatív 

etikai szempontok hiányoznak. 

●  Az okos haszon-kockázat elemzés korlátja: a jó megoldást nem kizárólag a 

tiszta racionalitás biztosítja, hanem a döntés során „kedvezményezettek” 

eltérő értékpreferenciáinak és szubjektív biztonságérzetének figyelembe 

vétele is. 

● Jellemzői: 

– vállalt és rákényszerített kockázat eltérő etikai megítélése (gyorshajtó 

autós a járdán vagy az árokban, > Repülő és gk. baleset rossz példa!) 

– a rákényszerített rizikó a hasznosságtól és az alternatíváktól függ. HA 

vannak kevésbé kockázatos megoldások, a kockázatosabb megoldás nem 

indokolt. 

– a rákényszerített rizikó eredhet szubjektív tévedésből is (motorizált utcai 

közlekedés : saját jármű feletti uralom túlértékelése ) 



 

 



 

 



Diszkurzív rizikóetika 

● Rendszerszintű kockázatok kezelése (Ortwin Renn és 

mások: 2000 - ) 

– a kor technológiai, gazdasági és szociális viszonyainak 

kísérőjelenségei: komplexitás, bizonytalanság, kétértékűség, 

hullámzás > 

– A technikai és környezeti kockázatkezelés eddigi szempontjai 

mellé újabb tényezőket kell felvenni 

–  kockázat előfordulási valószínűsége és a kár mértéke 

– + 

● bizonytalanság, ubiquitas (földrajzi szórás, intragenerációs 

ig.), perzisztencia (időbeli kiterjedés, intergenerációs ig.), 

visszafordíthatóság, latencia, méltányosság elve, 

mozgósítási potenciál 



Hőseink 

 



 

● „Egy sor megdöbbentő nehézséget vállalunk annak 

érdekében, hogy más nehézségektől 

megszabaduljunk” 

 

● J.O. y Gasset 


