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augusztusában az Iráni Nemzeti Ellenállás Tanácsa nevő szervezet washingtoni 
sajtótájékoztatóján felfedett több, Irán területén titokban épülı nukleáris létesítményt. A 
leleplezés után a figyelem középpontjába az iráni törekvések kerültek. 

Sajnálatos módon a sajtóban megjelenı töméntelen hír és elemzés között elvétve akad 
csak olyan, amely a kérdés mőszaki és természettudományos aspektusaival is foglalkozna. 
Pedig akár a békés célú atomenergetika, akár az atomfegyverkezés megvalósítása – miután a 
megfelelı stratégiai döntések, diplomáciai manıverek megtörténtek, illetve a jogi, szervezeti 
és financiális keretek megszülettek – alapvetıen mőszaki és természettudományos kihívás. És 
ami különösen érdekessé teheti ezt az oldalt azok számára is, akik elsısorban a politikai 
aspektusok iránt érdeklıdnek, az a tény, hogy a kizárólag békés célú atomenergetikai, illetve 
az atomfegyver-arzenál kiépítésére alkalmas mőszaki berendezés rendszerek között – bár 
lehetnek közös elemek – összességében markánsan különbséget lehet tenni. 

Békés célú atomenergetikai területen dolgozó szakemberként kompetensnek éreztem 
magam, hogy ezen a téren az őrt – ha ritkán is, de – kitöltsem alábbi írásommal. Mindamellett 
ki kell hangsúlyoznom, hogy a rendelkezésemre álló szakismeret mellett végsı 
következtetéseim jól megalapozott magánvéleménynek tekintendık. Az álláspontomat 
megalapozó mőszaki vonatkozásokat ugyanakkor maximális korrektségre törekedve 
ismertetem amellett is, hogy ezt a meglehetısen szerteágazó kérdést csak lényegre törı 
leegyszerősítésekkel lehet ilyen terjedelemben körüljárni. 

Néhány alapfogalom 
Hasadóanyagnak nevezzük azokat az anyagokat, amelyekben hasadásos láncreakció 

létrejöhet. A láncreakció során a hasadóanyag atommagjai egy-egy neutron elnyelését 
követıen jelentıs energia-felszabadulás, különbözı sugárzások, és több neutron kisugárzása 
mellett két kisebb atommagra esnek szét. Amennyiben egy berendezésben a felszabaduló 
neutronok közül átlagosan pontosan egy neutron újra atommag-hasadást idéz elı, akkor a 
berendezés – atomreaktor, vagy kritikus rendszer – kritikus  állapotú, vagyis benne 
szabályozott, idıben egyenletes teljesítményő hasadásos láncreakció zajlik. Amennyiben egy 
nukleáris berendezésben a hasadások során azonnal felszabaduló neutronok közül jóval több, 
mint egy darab hasít újra, akkor a szerkezet prompt szuperkritikus  állapotú, vagyis benne 
divergens, igen gyorsan – exponenciálisan – növekvı teljesítményt felszabadító láncreakció 
zajlik. Ez utóbbi folyamatot hozzák létre tervezetten a hasadásos atomfegyverekben. 

A természetben megtalálható elemek közül egyedül a periódusos rendszer végén található 
urán alkalmas hasadóanyagnak. Az urán elemnek azonban két izotópja is elıfordul: a 
természetben mindössze 7‰-ben megtalálható 235-ös tömegszámú (a továbbiakban 235U) 
izotóp atommagjában a 92 darab proton mellett 143 neutron található. A természetes uránban 
a többséget, 993‰-et kitevı 238-as tömegszámú izotóp (238U) magjában 146 neutron 
található. Az urán elem izotópjai kémiailag szinte tökéletesen azonosan viselkednek, viszont a 
magfizikai jellemzıik markánsan eltérnek. Ezek közül a legfontosabb, hogy bár mindkét 
izotóp képes neutronok hatására hasadni, ennek valószínősége a 235U esetében jóval nagyobb. 
Ennek köszönhetıen kritikus állapotú szerkezetet lehetséges ugyan természetes uránból 
építeni, robbanóeszköz viszont kizárólag a 235U izotóp arányának jelentıs megnövelése 
mellett építhetı. 

Az izotópok arányának megváltoztatását a 235U javára urándúsításnak hívjuk. A polgári 
energetikai reaktorok döntı többsége enyhe, 3-5%-os dúsítottságú urán üzemanyaggal 
üzemel. Az egyéb polgári – kutató-, izotóptermelı, orvosi- – reaktorokban változatos 



dúsítottságú, régebben nem ritkán fegyvertiszta, vagyis 90%-nál magasabb dúsítottságú uránt 
alkalmaztak. Jelenleg világszerte a magas dúsítottságú urán (Highly Enriched Uranium, 
HEU) üzemanyaggal tervezett polgári reaktorokat átépítik alacsony dúsítottságú urán (Low 
Enriched Uranium, LEU ) üzemanyaggal történı üzemelésre [1]. A HEU és LEU között 
megállapított „bővös határ” 20%. 

Amennyiben a 238U elnyel egy neutront, nagy valószínőséggel nem hasad el, hanem 
belıle, két béta-bomlás után, 239Pu, vagyis a természetben nem megtalálható plutónium elem 
239-es tömegszámú izotópja jön létre1. Az így létrejött izotóp kiváló hasadóanyag. 
Ugyanakkor atomreaktorban további neutronokat is elnyelhet anélkül, hogy ennek hatására 
hasadás következne be. Így a plutónium további izotópjai jönnek létre: 240Pu, 241Pu, 242Pu. A 
plutónium a fenti izotópok keverékének formájában is kiváló üzemanyag atomreaktorok 
számára, bár a gyakorlatban elsısorban uránnal keverve alkalmazzák (MOX üzemanyag). 
Viszont amennyiben jó minıségő plutónium-fegyver elıállítása a cél, a plutónium csak 
töredékrészben állhat a 239Pu-tól eltérı izotópokból. Különösen a 240Pu izotóp okoz gondot, 
mivel spontán, vagyis neutron-besugárzás nélküli hasadási képessége miatt folyamatosan 
neutronokat termel. Ilyen anyaggal pedig nem lehet jelentıs nukleáris robbanást elérni. 

Nukleáris berendezések, rendszerek 

Nyílt urán üzemanyagciklus 
A világon atomenergiát békés célra hasznosító országok legtöbbje az úgynevezett nyílt 

urán üzemanyagciklust (1. ábra), vagy annak egy részét mőködteti. A bányászott uránból, 
többnyire még a bánya telephelyén U3O8 port (yellow cake, sárga pogácsa) készítenek. Az 
U3O8 porból bonyolult mőveletekkel UF6-ot (urán-hexafluorid) állítanak elı. Az urán-
hexafluorid a dúsítás számára megfelelı nyersanyag, mivel a fluornak a természetben 
egyetlen izotópja létezik, így a molekula tömegét egyedül az urán atommag tömege határozza 
meg. A dúsítás végtermékét általában UO2 kerámia formájában használják fel, atomreaktor 
üzemanyagba töltve. Az atomreaktorban elhasznált (szakszerően: kiégetett) üzemanyag sorsa 
aztán tárolás, kezelés után a végleges elhelyezés a nyílt üzemanyagciklus esetében. 
Magyarországon például a ciklusból csak maga az atomerımő és az átmeneti tároló található 
meg, ezzel hazánk tipikus békés atomenergia hasznosító ország. Románia szert tett 
üzemanyaggyártó kapacitásra is. Hollandiában nemzetközi cég tulajdonában álló dúsító-üzem 
található, míg Belgiumban két atomerımő mellett két nukleáris üzemanyag-gyár is létesült 
[2][3]. Jelenleg mindegyik említett ország szándékai megkérdıjelezhetetlenül békések. 

Zárt urán-plutónium üzemanyagciklus 
A nukleáris technikában legfejlettebb országok a zárt urán-plutónium üzemanyagciklust 

(2. ábra) mőködtetik. Ez annyiban tér el az urán-ciklustól, hogy a reaktorokban kiégett 
üzemanyagot feldolgozzák, és a benne visszamaradt uránt, illetve a keletkezett plutóniumot 
kivonva kevert urán-plutónium oxid (MOX) üzemanyagot gyártanak az atomerımőveik 
számára. A zárt urán-plutónium üzemanyagciklus minden berendezésével rendelkezı 
országok közül egyedül Japánnak nincsen atomfegyvere [3]. 

 

                                                 
1 A béta bomlás során egy atommagbeli neutron elektron kibocsátása révén protonná alakul át. Az eredetileg 92 
protont, és az elnyelt neutronnal együtt 147 neutront tartalmazó urán-atommag így két béta-bomlással 94 protont 
– vagyis 94-es rendszámú –, és 145 neutront tartalmazó plutónium-atommaggá alakul át. 



 
1. ábra: Békés, atomenergetikai célú nyílt urán üzemanyag ciklus  

(Szaggatott vonalas szövegdoboz: kettıs felhasználhatóságú berendezések) 

 
2. ábra: Békés, atomenergetikai célú zárt urán-plutónium üzemanyag ciklus  

(Szaggatott vonalas szövegdoboz: kettıs felhasználhatóságú berendezések) 

Fegyverkezésre alkalmas nukleáris rendszerek 
Nagy atomarzenál kiépítésére alkalmas rendszer látható a 3. ábrán. Látható, hogy 

hasadásos atomfegyver építésére két út kínálkozik. 

Az urán-ág 
Az egyik lehetıség, hogy a dúsító berendezéssel magas, fegyvertisztaságú (~95%) 

dúsítottságú uránt állítanak elı, amelybıl a robbanószerkezet már megfelelı szaktudás 
birtokában elıállítható. (A célba juttatás és más bevethetıségi problémák szakterületemen 
kívül esnek.) Így ezen az ágon az egyetlen igen jelentıs akadályt a dúsítási technológia 
megszerzése jelenti. Irán az egyik legelterjedtebb, gázcentrifugás eljárás kifinomításán 
fáradozik. Ennek lényege, hogy a mintegy 50-100 000 fordulat/perc elképesztı 
fordulatszámmal megforgatott, 1-2 méter magas, néhányszor 10 cm átmérıjő hengerekbe 
betöltött UF6 gáz a centrifuga középvonalában enyhén feldúsul a könnyebb, 235U-t tartalmazó 
molekulákra nézve. Mivel egy adott centrifugában csak enyhe dúsulás következik be, és csak 
kis mennyiséget lehet rajta keresztülbocsátani, sok tucat, több száz-ezer párhuzamosan 
kapcsolt centrifugából álló modult kell egymás után sorba kötve mőködtetni. Az összesen 
több tízezer centrifugát nagyon kifinomult technológiával lehet csak megépíteni. A 
hangsebesség feletti kerületi sebesség miatt vákuumban mőködnek, nagyon pontos 
kiegyensúlyozás, csapágyazás és az egész rendszer tökéletes szigetelése szükséges, mivel az 
UF6 a vízzel hevesen reagálva korrodál, továbbá erısen robbanékony gáz [4]. 

Ezen ág elınye, hogy a fegyvertiszta hasadóanyagot megszerezve már viszonylag 
egyszerő fegyvert építeni. Fı hátránya, hogy a kezdeti fejlesztésre fordított nagy költségek 
után is költséges és lassú az arzenál számára szükséges fegyvertiszta uránmennyiség 
termelése. 



A plutónium-ág 
A másik út az atomreaktorban besugárzott uránból a reprocesszáló (újrafeldolgozó) 

berendezésben kivont plutónium hasznosítása. Ezért hívjuk a dúsító és reprocesszáló 
berendezéseket kettıs hasznosíthatóságú berendezéseknek. A békés, villamosenergia-
termelésre használt energetikai reaktorokból kikerült üzemanyagból kivonható ugyan 
plutónium azonban ez nem alkalmas atomfegyver elıállítására, így katonai célra speciális 
reaktorokat kell építeni, és azokat speciálisan üzemeltetni. Ezen reaktoroknak két fı 
tulajdonsága van: 
1. Természetes, vagyis dúsítatlan urán üzemanyaggal történı üzemelés. Természetes uránnal 

csak nehézvízzel2, vagy grafittal moderált3 reaktort lehet mőködtetni. 
2. Sokkal fontosabb követelmény, hogy lehetıség legyen arra, hogy a reaktorban mindössze 

néhány hétig tartózkodjon az üzemanyag. A 238U neutron besugárzása során a katonai 
célra „hasznos” 239Pu idıben körülbelül egyenletesen keletkezik. A többi izotóp eleinte 
nagyon lassan, majd egyre fokozódó ütemben jön létre. Így a fegyverkezésre jól 
felhasználható kb. 98% 239Pu izotópot tartalmazó plutónium csak rövid ideig tartó 
besugárzással állítható elı. 
 
A fentieknek megfelelı tipikus konstrukciók a nehézvizes csatornás4, illetve a 

grafitmoderálású csatornás5 reaktorkoncepció, amelyekben a természetes uránt tartalmazó 
üzemanyagot menet közben is lehet cserélni egy-egy csatornában a reaktor leállítása nélkül. A 
világon legjobban elterjedt polgári atomerımőtípusban, a könnyő-nyomottvizes reaktorokban 
(Paks, illetve az iráni Busehr) dúsított üzemanyag található, és évente-kétévente kerül sor 
üzemanyagcserére. Maga az üzemanyagcsere ezekben a típusokban bonyolult és 
hosszadalmas mővelet. Így fegyverkezésre alkalmas plutóniumot, bár fizikailag lehetséges, 
gyakorlatilag nem lehet ilyen reaktorokban elıállítani nagy mennyiségben. 

Összefoglalva elmondható, hogy katonai plutónium termelı reaktor, reprocesszáló 
berendezés és a kifinomult technológiát igénylı implóziós plutónium bomba6 
technológiájának megszerzése nagyobb erıfeszítéseket igényel, mint ami urán bomba 
gyártásához szükséges. Ugyanakkor a technológia megszerzését követıen nagy és kifinomult 
fegyverarzenál elıállításához ez a kedvezıbb út. 

 

                                                 
2 D2O, vagyis olyan víz, amelyben két 2-es tömegszámú hidrogén izotóp (deutérium, vagyis D) található. 
3 A napjainkig elterjedt ún. termikus atomreaktorokban a keletkezı neutronok nem azonnal, hanem erre 
megfelelı moderátor anyag atommagjaival történı ütközések során lelassulva hasítanak újra. Jó moderátor 
anyagok a víz (könnyővíz), a nehézvíz, a berillium és a grafit. Könnyővizes reaktoroknál jellemzıen a víz a 
hőtés és moderálás szerepét egyszerre végzi el. 
4 Kanada polgári energetikai célra fejlesztett ki ilyen típust (CANDU), amelyet aztán Indiának és Pakisztánnak is 
eladtak. Ezen reaktorok alapján építették meg feltételezhetıen katonai Pu termelı reaktoraikat [5]. De még a 
CANDU reaktorok esetében is igaz, hogy amennyiben energetikai célra használják, az általuk termelt Pu nem 
használható katonai célra. Forrás a különbözı atomerımő-típusok mőködésérıl:  
http://www.npp.hu/mukodes/tipusok/tipusok.htm . 
5 Ilyen volt például a szovjet RBMK típus, amellyel a csernobili atomerımővet is felszerelték. Fontos 
megjegyezni, hogy Csernobilban, lévén polgári atomerımő, soha nem termeltek katonai céllal plutóniumot. A 
katonai plutónium termelı kapacitása miatt ugyanakkor ebbıl a típusból a Szovjetúnió saját területén kívül nem 
épített egyetlen darabot sem. 
6 Az implóziós bombákban a fém hasadóanyagot egy vékony gömbhéjban helyezik el, amit a gömbhéj körül 
található kémiai robbanóanyag detonációja roppant össze. Ehhez az eljáráshoz 10-9 másodperc precizitásával kell 
több ponton egyszerre begyújtani a hagyományos robbanóanyagot, illetve maga a robbanóanyag is kifinomult 
kialakítást igényel, hogy benne összehúzódó, szabályos gömb alakú lökéshullám alakuljon ki. 



 
3. ábra: Atomarzenál kiépítésére alkalmas katonai nukleáris rendszer  

(Szaggatott vonalas szövegdoboz: kettıs felhasználhatóságú berendezések, fekete: egyértelmően katonai eszközök) 

Iráni nukleáris létesítmények 
Irán már az 1960-as évektıl kezdıdıen intenzív kutatómunkát végez nukleáris területen. 

Ez a munka az 1979-es iszlám forradalom után lelassult, majd a 90-es évektıl fokozott 
erıfeszítésekkel indult újra. Az alábbiakban összefoglalom a két rezsim alatt létrejött 
legjelentısebb központokban felépített, vagy épülı legfontosabb berendezéseket. 

Szaghand 
Irán számos ásványi kincs gazdag birtokosa. Nem érvényes ez ugyanakkor az uránércre. 

Az országban az összes becsült kitermelhetı uránkészlet mintegy 30 000 t. Ennek 
nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy amennyiben Irán ezt a becsült készletet valóban kizárólag 
békés célra használható, könnyő-nyomottvizes, enyhén dúsított urán üzemanyaggal mőködı 
reaktorokban kívánja hasznosítani, akkor az ország teljes villamosenergia-ellátásához 
mindössze néhány évre lehetne csak elegendı. Így az üzemanyaggyártás a drága 
fejlesztésekkel együtt semmiképpen sem tekinthetı önmagában kifizetıdı gazdasági 
tevékenységnek. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a nyugati világ országai számos Iránnal 
kötött – köztük kutatóreaktorok nukleáris üzemanyag-szállítására vonatkozó – szerzıdést 
rúgtak fel és rúgnak fel jelenleg is, így stratégiai indokokkal ez a tevékenység elvileg 
magyarázható. Viszont az is fontos momentum, hogy amennyiben egy ország nagy 
mennyiségő katonai célú plutónium termelésébe kezd, aligha tudja ezt importált 
üzemanyaggal megtenni. 

Jelenleg Szaghandban mőködik a legjelentısebb uránbánya. Az innen kitermelhetı készlet 
3000 t körüli [6]. 

Teherán, Iszfahán 
Az iráni atomprogram elsı jelentıs lépése volt, amikor az Amerikai Egyesült Államok 

1967-re felépített egy 5 MW termikus teljesítményő izotóptermelı reaktort a teheráni egyetem 
kutatóközpontjában. Szintén még Mohamed Reza Pahlavi sah idejében, 1974-tıl épült fel 
francia segítséggel az iszfaháni Nukleáris Üzemanyag Kutató és Gyártó Központ. Az 1990-es 
évektıl a kutatás súlypontja Iszfahánba tevıdött át, és kínai segítséggel itt épült fel a 
Miniature Neutron Source Reactor (kis mérető neutronforrás reaktor), amelynek aktív 
zónájában több kilogramm – igaz bombakészítéshez önmagában nem elegendı – fegyvertiszta 
urán található. A fenti két reaktor békés kutatásokra is alkalmas, ugyanakkor az ellenırzés 
kijátszásával elvileg kis mennyiségben fegyvertiszta plutóniumot is lehet ilyen reaktorokban 
termelni annak kutatásához. Szintén kínai segítséggel épült fel Iszfahánban egy nehézvizes 
zéróreaktor (nagyon kis teljesítményő reaktor), illetve egy grafit- és egy könnyővíz-



moderálású szubkritikus rendszer, amelyek alapvetı reaktorfizikai-magfizikai kutatásokra 
alkalmasak. A grafitos rendszert idıközben leszerelték. Iszfahánban 2000 óta épül az 
uránkonverziós üzem (UF6 gyártása dúsítás számára), képesek fémuránt elıállítani, ami a 
fegyvergyártáshoz elengedhetetlen. Továbbá itt épül fel a nukleáris üzemanyaggyártáshoz 
nélkülözhetetlen cirkónium gyártó üzem, és hamarosan üzembe tervezik helyezni magát az 
üzemanyaggyárat is, amely az IR-40 és a busehri reaktorok számára gyártana üzemanyagot 
(ld. késıbb). 1977-ben itt terveztek reprocesszáló üzemet építeni, de az iszlám forradalom 
miatt erre nem kerülhetett sor. 1990-tıl Irán Kínától próbált plutónium termelı reaktort 
vásárolni, az ezzel kapcsolatos törekvések azonban 1997-ben amerikai nyomásra kudarcba 
fulladtak [7][8]. 

Busehr 
2002 elıtt az Iránnal kapcsolatos nemzetközi aggodalmak célkeresztjében a busehri 

atomerımő állt. A busehri telephelyen eredetileg a német Siemens KWU épített 1970-1979 
között egy ikerblokkos, könnyő-nyomottvizes reaktorokkal felszerelt atomerımővet. A két 
blokk 1979-ig 50% és 80% készültséget ért el. Az iraki-iráni háború utolsó éveiben az iraki 
légierı támadásai jelentıs károkat okoztak az épülı atomerımőnek. 1994-tıl az orosz állami 
Atomosztrojekszport cég dolgozik azon, hogy az egyik blokkba egy VVER-1000 típusú orosz 
könnyő-nyomottvizes reaktort telepítsenek, részben alkalmazkodva a korábbi KWU blokkok 
építésének adottságaihoz. 

Ez az erımőtípus önmagában alkalmatlan katonai plutónium termelésre. Az építésével 
kapcsolatos ellenérzéseknek inkább politikai okai lehettek, illetve lehetséges, hogy a 
szerzıdésnek katonai vonatkozású titkos záradékai vannak, amelyekrıl viszont 
konkrétumokat nem lehet publikus forrásokban találni. Tanulságos, hogy azóta az Iránnal 
zajló diplomáciai kötélhúzások során az EU37 többször is felajánlotta hasonló típusú 
atomerımővek felépítését. 

Natanz 
Az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanácsa 2002. augusztusi leleplezı sajtótájékoztatóját 

követıen a natanzi telephely került a figyelem középpontjába. A Kalaye Electric fedınéven 
felépített telephelyen a NAÜ (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) 2003. februári 
ellenırzése során 162 db., P-1 kísérleti centrifugából álló kaszkádot8 talált, amellyel addig 
UF6-tal történı tesztelést még nem végeztek. Ez a típus nagy hasonlóságot mutat az Abdul 
Qadir Khan által Pakisztánnak a URENCO cégtıl ellopott egyik centrifuga technológiához. A 
NAÜ 2003-ban azt is megállapította, hogy a centrifugák nem üzemképesek, ugyanakkor nagy 
dúsítottságú urán nyomát találták meg a róluk vett dörzsmintákban. Késıbb bebizonyosodott, 
hogy az alkatrészek egy része Pakisztánból származik, és feltételezhetıen mőködı 
dúsítóüzembıl szerelték le ıket, így kerülhettek rájuk a dúsított urán nyomok. 

2003 augusztusában Natanzban sikeres tesztet végeztek egy 10 centrifugás kaszkádon UF6 
felhasználásával. Idıközben a nemzetközi nyomás fokozódott, aminek hatására Irán 2004 
novemberében önként leállította atomprogramját, és önként alávetette magát a decemberben 
alá is írt, de késıbb sem ratifikált Atomsorompó Szerzıdés Kiegészítı Jegyzıkönyvének9. A 
kérdéses berendezésekre NAÜ pecsétek kerültek, vagyis a NAÜ tudomása nélkül ezeket a 
berendezéseket nem lehetett újra üzembe venni. 

                                                 
7 Az EU nevében tárgyaló Nagy-Britannia, Franciaország és Németország 
8 Kaszkád: Sorba kapcsolt berendezések. 
9 Az Atomsorompó Szerzıdés a nukleáris fegyverek terjedését akadályozó alapvetı multilaterális egyezmény. 
1968-ban nyitották meg aláírásra és 1970-ben lépett életbe. A világban lezajlott változások hatására a NAÜ 
1997-tıl kezdıdıen a szigorúbb ellenırizhetıség kedvéért ún. Kiegészítı Jegyzıkönyvet próbál az 
Atomsorompó államaival aláíratni. A Kiegészítı Jegyzıkönyvet többek között az USA sem léptette még életbe. 



Feltételezhetıen a közel-keleti politikai helyzet és az iráni belpolitikai változások hatására 
– 2005 augusztusától Ahmadinedzsád az új elnök – 2005 nyara és 2006 kezdete között az 
iráni program teljes egészében újraindult. 2006. február 4-én Irán felmondta az Atomsorompó 
Szerzıdés Kiegészítı Jegyzıkönyvét [6][7][8]. 

2006 áprilisában sikeres tesztet hajtottak végre egy 164 centrifugás kaszkádon UF6 
felhasználásával. Idıközben befejezték a natanzi telephelyen egy 50 000 centrifuga 
befogadására alkalmas föld alatti, különösen vastag betonfödémmel ellátott iker felépítéső 
dúsítóüzem-helység felépítését, amelybe 3000 centrifuga telepítését tervezik az év végéig. 
Megbízható becslések szerint Iránnak jelenleg 5000 centrifugára való alkatrész áll 
rendelkezésére, amelyekbıl 1500 megfelelıen mőködıképes darabot tudnak összeállítani. 
Becslések szerint 2009-tıl nem irreális, hogy Irán atomfegyver gyártáshoz elegendı 
fegyvertiszta uránt dúsítson magának [8].  

Mindezek alapján elmondható, hogy a Natanzzal kapcsolatos aggodalmak 
megalapozottak. Bár ezek alapján nem bizonyítható cáfolhatatlanul, hogy a telephelyen folyó 
munka célja katonai, de Irán néhány év távolságára jutott attól, hogy urán hasadóanyagú 
atomfegyver-gyártó kapacitáshoz jusson. 

Arak 
A natanzinál lényegesen ritkábban kerül szóba az araki telephely. Az eredetileg Mesbah 

Electric néven mőködı vállalkozás valós tevékenységére szintén az Iráni Ellenállás Nemzeti 
Tanácsa hívta fel a figyelmet 2002 augusztusában. A telephelyen 1996(!!) óta épül titokban az 
elsı, azóta üzembe lépett nehézvízgyártó egység évi 8 tonna gyártókapacitással. 2003 
októberében elkezdıdött a második modul építése. A cikk írása közben érkezett a hír, hogy a 
modul építése befejezıdött [9]. Ezzel a kapacitással Irán néhány év alatt kitermelheti egy 40-
70 MW termikus teljesítményő, nehézvíz moderálású, csatorna típusú plutónium-termelı 
reaktor indításához szükséges néhányszor 10 tonna, illetve a mőködéséhez szükséges évi 
néhány tonna nehézvizet. 

1991-ben és 1998-ban Irán kísérletet tett arra, hogy Kínától illetve Oroszországtól nagy 
termikus teljesítményő kutatóreaktort vásároljon. Fıképpen az amerikai manıverek 
eredményeként ezek a próbálkozások kudarcba fulladtak. 2003 májusától Irán az araki 
telephelyen elkezdte saját fejlesztésőnek mondott, IR-40 típusjelő, 40-70 MW termikus 
teljesítményőnek becsült nehézvizes reaktorának felépítését. Gyanakvásra ad okot, hogy bár a 
létesítményt orvosi célú izotóptermelésre szánják hivatalosan, a telephely erıs katonai 
védelem alatt áll, illetve maga a berendezés is a felszín alá kerül (saját feltételezés mőholdas 
képeken látható árnyékviszonyok alapján). Az aggodalomra legnyomósabb okot adó tény 
viszont az, hogy a készülı berendezés a mőholdas felvételek alapján egyértelmő hasonlóságot 
mutat a pakisztáni, nemzetközi ellenırzés nélkül mőködı khushabi nehézvizes katonai 
plutónium-termelı reaktorral [6][7][8]. 

Iránnak valóban szüksége lehet orvosi célú izotóptermelı reaktorra. Az is tény, hogy az 
eddigi események alapján okkal gyanakodhat arra, hogy a Nyugat hatalmai bármilyen 
nagyobb mérető reaktor vásárlásának megakadályozására törekednek [10][11][12]. Kérdéses 
viszont, hogy a jelenlegi nyomás alatt miért ilyen nagy teljesítményő, és egyben plutónium-
fegyver arzenál létrehozására is alkalmas típust választott? 

Iráni nukleáris létesítmények: Összefoglalás 
Az 4. ábrán látható, hogy Irán jelen pillanatig meddig jutott el nukleáris rendszerének 

kiépítésében. Az ábrát az 1-3. ábrákkal összehasonlítva láthatjuk – fıképpen figyelembe véve 
a korábbi törekvéseket reprocesszáló berendezés beszerzésére –, hogy Irán egy teljes, zárt 
urán-plutónium ciklus felépítésén fáradozik. Elırehaladott állapotban van kettıs 
felhasználhatóságú dúsítóüzemének fejlesztése és építése Natanzban, ami jogos aggodalmakra 



ad alapot, bár a katonai szándékok ez alapján mőszakilag nem megfellebbezhetetlenül 
bizonyíthatóak. Az a tény viszont, hogy Arakban legalább 40 MW termikus teljesítményő 
nehézvizes reaktor épül, aligha magyarázható mással, mint hogy Irán legkevesebb arra 
törekszik, hogy nagy nukleáris arzenál létrehozására is alkalmas nukleáris rendszer álljon a 
rendelkezésére a nem túl távoli jövıben. 

 

 
4. ábra: Az Iránban napjainkig üzembe állt, illetve nagy erıfeszítésekkel épülı berendezések sémája 

(Szaggatott vonalas szövegdoboz: kettıs felhasználhatóságú berendezések, fekete: egyértelmően katonai eszköz) 

Konklúzió 
A fentiekben írt mőszaki tények alapján természetesen nem jelenthetı ki 

megfellebbezhetetlenül, hogy Irán atomfegyverek elıállítására törekszik. Ami viszont 
világosan látszik: az iráni atomprogram menete nagy hasonlóságot mutat a világ eddigi 
történelme során nagy atomarzenált, illetve atomfegyvergyártó kapacitást sikeresen kiépítı 
több ország stratégiájával. Irán mind a két, az urán- és plutónium-ágon elırehaladva is 
jelentıs eredményeket ért el olyan fejlesztések területén, amelyeket kiteljesítve sok lábon álló, 
nagy atomarzenál elıállítására is alkalmas nukleáris rendszerre tehet szert. 

Nagyon fontosnak tartom írásom végén is kihangsúlyozni, hogy a kizárólag békés célú 
nukleáris berendezés rendszerek, illetve a katonai célú nukleáris rendszerek között markánsan 
különbséget lehet tenni. A szakember számára az Irán területén mára elkészült és jelenleg 
épülı nukleáris berendezések egy olyan, a jövıben felépíteni tervezett rendszer részeinek 
tőnnek, amely békés és katonai célokat egyaránt szolgálhat. Gyanakvásra ad okot, hogy Irán 
jelenleg elsısorban a kettıs felhasználhatóságú dúsító üzemének felépítését és a majdnem 
bizonyosan katonai hasznosíthatóságú nehézvizes reaktorának építését erılteti. Ugyanezt az 
elszántságot nem tapasztaljuk a kizárólag békés célra hasznosítható berendezések, például 
könnyő-nyomottvizes polgári atomerımővek felépítése terén. 
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