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A  magyar  Országgyûlés  2009.  március  30-áán  330  igen  és  6  nem  szava-
zattal,  10  tartózkodás  mellett  megadta  a  Paksi  Atomerõmû  telephelyén
létesítendõ  új  atomerõmûvi  blokk(ok)  elõkészítését  szolgáló  tevékenység
megkezdéséhez  szükséges  elõzetes  elvi  hozzájárulását. Ez a döntés új fe-
jezetet nyitott a magyar atomenergetika történetében. Az MVM és a Pak-
si Atomerõmû Teller-projektje több éve foglalkozik a különbözõ bõvítési
lehetõségek szakmai vizsgálatával. Ebben részt vettek a nukleáris té-
mákkal foglalkozó mérnökirodák, kutató- és fejlesztõ-intézmények is. Az
Országos Atomenergia Hivatal egyfelõl figyelemmel kísérte az új blok-
kok létesítésében már elõttünk járó országok (Finnország, Franciaország,
USA, Egyesült Királyság) nukleáris biztonsági
hatóságainak munkáját, másfelõl megkezdte a
magyarországi létesítés szabályozási és hatósá-
gi feltételeinek megteremtését.

A tapasztalatszerzésre jó alkalmat adott az
OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (OAH
NBI) néhány munkatársának látogatása Finnor-
szágban és az Egyesült Királyságban, amelyhez
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adott tá-
mogatást.  Kiemelt figyelemmel kísértük a finn
nukleáris biztonsági hatóság (STUK) lépéseit,
amit megkönnyített az is, hogy a nagy nemzet-
közi érdeklõdés miatt a STUK speciális szemi-
náriumon adott tájékoztatást munkája részletei-
rõl. A nyugat-európai hatóságok szervezetének (WENRA) budapesti ülé-
se alkalmat adott arra, hogy részletes ismertetést kérjünk a finnországi
Olkiluoto 3. blokk létesítésének hatósági tapasztalatairól Jukka Laakso-
nentõl, a STUK fõigazgatójától. Az amerikai nukleáris biztonsági hatóság
tapasztalataiból sokat bemutatott a márciusi hagyományos hatósági infor-
mációs konferencia Washingtonban, de a WENRA-ülést is felhasználtuk
kétoldalú tájékozódó találkozóra.

A  nemzetközi  tapasztalatok  figyelembe  vétele,  valamint  a  Nukleáris
Biztonsági  Szabályzatok  felülvizsgálata  rámutatott  arra,  hogy  a  magyar
jogrendszerbõl  hiányoznak  egy  új  reaktorblokk  létesítésével  összefüggõ
specifikus  hatósági  követelmények. Elsõ lépésben azokat az alapelve-
ket fogalmaztuk meg, amelyeket egy magyarországi új blokk létesítése
során irányadónak kell tekinteni. Ezeknél forrásként szolgáltak a hazai
és nemzetközi mértékadó ajánlások és jó gyakorlatok, elsõsorban a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kiadott Biztonsági Alapok, a
Magyarország által is aláírt Nukleáris Biztonsági Egyezmény, a magyar
Atomtörvény és a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok, valamint a WENRA
referenciaszintek és az európai atomerõmûvi követelményekben (EUR)
megfogalmazott ajánlások. Egy új blokk nukleáris biztonságát garantá-
ló 11 alapelv mellett az OAH elõkészítõ anyaga az új blokk létesítésé-
nek egyéb fontos feltételeit is taglalja, így megfogalmazza a jogszabályi
háttér korszerûsítésének, valamint a nukleáris biztonsági hatóság szük-
séges megerõsítésének és fejlesztésének az igényét is. 

Az OAH kezdeményezésére egyeztetés kezdõdött a jogszabályi háttér
korszerûsítéséhez szükséges lépésekrõl, amelynek során az OAH számára

a legfontosabb eredmény az új atomerõmûvi blokkok létesítésére vonatko-
zó konkrét hatósági követelmények megfogalmazása lesz. A többi résztve-
võvel közös érdek a szakhatósági munkamegosztás tisztázása, a befektetett
energiák és felhasznált idõ optimalizálása is. Az OAH NBI egyeztetést kez-
deményezett több olyan hazai hatósággal, amelyekkel egy új blokk enge-
délyezésében fõ- vagy szakhatósági kapcsolatba kerül. Az egyeztetések
eredményeként a munkamegosztás és a hatósági elképzelések világosab-
bá váltak. A hatósági követelmények kialakításában az OAH partnere a
KFKI Atomenergia Kutató Intézet, az ETV Erõterv Rt, s a SOM System
Kft. A követelményrendszer várhatóan ez év végére áll össze. 

Az OAH egy hatósági tanúsítvány lehetõsé-
gének bevezetését elemzi. A tanúsítványt új tí-
pusú atomerõmûvi blokkok szállítói kérhetnék a
nukleáris biztonsági hatóságtól a szállítandó
blokk jellemzõinek kellõ részletességû bemuta-
tása után. E tanúsítvány birtokában a szállítók
garanciát kaphatnának arra, hogy a hatóság kel-
lõ idõben elegendõ információval rendelkezik
egy új blokk mûszaki-biztonsági sajátságairól,
ami megkönnyíti az adott típusú erõmû enge-
délyezését. Az elképzelés még a kidolgozás és
egyeztetés fázisában van. Hasonló módszert al-
kalmaznak más nukleáris biztonsági hatóságok
új atomerõmûvek engedélyezési folyamatában. 

A nukleáris védettség és ezen belül a fizikai védelem jelenlegi jo-
gi szabályozása nem felel meg a nemzetközi jó gyakorlatnak és nincs
összhangban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival. A
fizikai védelem területén különösen széttagolt a jogszabályi követel-
mény-rendszer. A jelenlegi jogi környezet teljes léptékû felülvizsgála-
ta és az új nemzetközi követelményrendszer szerinti felülvizsgálata a
közeljövõ feladata. A proliferáció-állósági kérdésekkel kapcsolatos
jelenlegi szabályozási háttér hiányosságainak kiküszöbölése érdeké-
ben ki kell dolgozni a biztosítéki követelmények létesítési idõszak
alatti teljesítésének részletes szabályait, továbbá a proliferáció-álló-
sági követelmények engedélyezési szempontjait a nukleáris és nukle-
áris kettõs-felhasználású technológiák importja esetére.

Az OAH NBI felismerte, hogy egy új blokk hatósági felügyeletére
való felkészülés megkezdése nem várhat addig, amíg a szükséges erõ-
források rendelkezésre állnak, vagy legalább az azokat megalapozó
jogszabályi változások létrejönnek. Ez indokolja, hogy egy ún. „sza-
badidõs” projektet indított el, amelynek keretében a projekthez ön-
ként csatlakozók megismerkednek a szóba jöhetõ erõmûtípusokkal,
más országok jogszabályi hátterével és jó gyakorlatával, majd javasla-
tot tesznek a szükséges hazai lépésekre. Nyilvánvaló, hogy ezt az ön-
kéntes és munkaidõn kívüli fázist hamarosan követnie kell egy olyan
idõszaknak, amikor a hatósági feladatok ellátásához szükséges lét-
szám és finanszírozás már az OAH NBI rendelkezésére áll. 

Lux  Iván
fõigazgató-helyettes, az OAH NBI vezetõje

A
Országos Atomenergia Hivatal 2009. május – 12. évfolyam, 2. szám

OAHOAHH Í R L E V É L
NNuukklleeáárriiss  vveesszzééllyyhheellyyzzeettii  iilllleettéékkeess  

hhaattóóssáággookk  ttaalláállkkoozzóójjaa
A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kez-
deményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris ve-
szélyhelyzeti gyors értesítésrõl és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi
egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságát, Magyarországon az
OAH tölti be ezt a szerepet. Az  Illetékes  Hatóságok  Koordinációs  Csoport-
jának  találkozójára  2009.  március  17-118-áán  Budapesten  került  sor.  A  ta-
lálkozó  legfontosabb  célkitûzése  a  régiókban  zajló  tevékenységek  áttekin-
tése,  valamint  a  2009  júliusában  esedékes  bécsi  találkozó  elõkészítése  volt.
Az elõbbihez kapcsolódva a Kelet-Európai Régió illetékes hatóságainak ta-
lálkozójára 2009. március 19-20-án került sor. A találkozó a régió országai
közötti együttmûködés további javítását szolgálta. A célok között szerepelt
a közös felkészülés és az érdekek egyeztetése, valamint a regionális együtt-
mûködés és segítségnyújtás lehetséges területeinek áttekintése. 

EEggyyeezztteettééss  BBááttaaaappááttiibbaann
A  Paksi  Atomerõmû  Ipari  Biztonsági  Fõosztálya  hagyományosan
évente  kétszer  szakmai  egyeztetésre  hívja  a  három  környezõ  megye  –
Tolna,  Bács-KKiskun  és  Fejér  –,  valamint  az  országos  szervek  kata-
sztrófavédelmi  szakembereit.  A baleset-elhárítás aktuális kérdései-
nek egyeztetésére szolgáló fórumon az OAH is rendszeresen részt
vesz. Az idei elsõ ülésre 2009. április 1-én került sor, melynek rend-
hagyó módon nem az atomerõmû Védett Vezetési Pontja, hanem Bá-
taapáti adott helyszínt, így lehetõség nyílt a Nemzeti Radioaktívhul-
ladék-tároló felszíni létesítményének megtekintésére is. Az OAH
képviseletében Macsuga Géza és Petõfi Gábor vett részt az ülésen,
akik az Országos BEIT-hez kapcsolódó útmutatókról és a 2008-as
csehországi baleset-elhárítási gyakorlat tapasztalatairól számoltak be. 

OOBBEEIITT-úúttmmuuttaattóó  mmeeggjjeelleennééssee
Rónaky József, az OAH fõigazgatója – a Kormányzati Koordinációs Bi-
zottság (KKB) illetékes elnökhelyetteseként – 2009. március 31-én
hagyta jóvá és adta ki a „Nukleárisbaleset-eelhárítási  gyakorlatok  elõ-
készítése,  végrehajtása  és  értékelése” címû OBEIT-útmutatót, amely az
OAH honlapjáról letölthetõ (www.oah.hu). A nukleárisbaleset-elhárí-
tási gyakorlatokról szóló útmutatót az OAH készítette el nemzetközi
ajánlások, valamint a hazai tapasztalatok alapján. Az útmutató célja a
széles körû nemzeti gyakorlatok levezényléséhez kapcsolódó mód-
szertan és teendõk összefoglalása, de az útmutató ajánlásai jól alkal-
mazhatók a kisebb terjedelmû, például intézményi kereteken belül
szervezendõ gyakorlatok esetén is. 

AAddaattsszzoollggáállttaattááss  aazz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáágg
sszzáámmáárraa

Az Euratom Szerzõdés 37. cikke megköveteli, hogy a tagállamok az
Európai Bizottság részére adatszolgáltatást nyújtsanak minden, a ra-
dioaktív hulladékok elhelyezésére vonatkozó tevékenységükkel kap-
csolatban. A tagországoknak legkésõbb a végleges hulladék elhelye-
zés engedélyezése elõtt 6 hónappal kell az adatszolgáltatást benyújta-
niuk. A Bátaapátiban létesülõ Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT) engedélyezése több fázisban valósul meg. Elsõ lépésben,
2008-ban csak ideiglenes felszíni hulladéktárolásra vonatkozik az
üzembe helyezési, használatba vételi engedély. A végleges elhelye-
zésre vonatkozó üzemeltetési engedély kérelem benyújtása egy-két év
múlva várható. Mivel  a  létesítési  engedély  a  felszín  alatti  elsõ  tároló
kamrákra  is  kiterjed,  ezért  az  adatszolgáltatásra  már  2008.  február
20-áán  sor  került.  Az  Európai  Bizottság  a  járulékos  dózisokra  vonatko-
zó  kiegészítõ  számításokat  kért  az  NRHT-rról,  amelyet  a  magyar  fél
2009.  április  7-één  adott  át.  
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KKNNPPAA  SSzzaakkbbiizzoottttssáágg  üüllééssee
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) Szakbizottsága 2009.
március 10-én ülést tartott, amelynek napirendjén szerepelt a KNPA-
ból finanszírozott tevékenységek 2008.  évi  teljesítésérõl  szóló  beszá-
moló és a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. (RHK Kft.) 2008. évi
mûködésérõl szóló jelentés, valamint a  Központi  Nukleáris  Pénzügyi
Alapból  finanszírozott  tevékenységek  2009.  évi  Munkaprogramja. A
KNPA Szakbizottság a beszámolót és a munkaprogramot elfogadta, és
jóváhagyásra javasolta az Alappal rendelkezõ miniszternek. A  KNPA
2009.  évi  bevételi  elõirányzata  32,9 Mrd Ft,  a  KNPA-bból  finanszíro-
zott  tevékenységek  kiadási  elõirányzata  13,9 Mrd Ft. A 2009. évi te-
vékenység feladatai közül kiemelendõ a Nemzeti Radioaktívhulla-
dék-tároló (NRHT) létesítése, a püspökszilágyi Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelõ és Tároló biztonságnövelõ munkái és a paksi Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése. A KNPA Szakbizottság az
NRHT  létesítésére  vonatkozó  aktualizált  beruházási  javaslatot is jó-
váhagyásra ajánlotta az Alappal rendelkezõ miniszternek. 

BBeesszzééllggeettééssssoorroozzaatt  aa  MMEERRLLIINN-bbeenn
Az  Országos  Atomenergia  Hivatal,  a  TIT  Stúdió  Egyesület  és  a  Merlin
Energia  ismeretterjesztõ  beszélgetéssorozatot  indított  „Atomenergia  és
biztonság”  címmel.  A  beszélgetésekre  5  hónapon  át,  januártól  májusig
havonta  egyszer  kerül  sor. A beszélgetéssorozat célja, hogy elismert, füg-
getlen szakértõk közérthetõ tájékoztatást adjanak az atomenergiával kap-
csolatos legfontosabb kérdésekrõl. A beszélgetéseket Pécsi Krisztina új-
ságíró vezeti. Az elõadások anyaga az OAH honlapján megtalálható
(www.oah.hu). A rendezvény szerkesztett változata a magyar Katolikus
Rádió „Délutáni beszélgetések” címû mûsorában meghallgatható a be-
szélgetést követõ második hét szerdáján. 

PPIIMMEE
Az  Európai  Nukleáris  Társaság  az  idén  21.  alkalommal  rendezte  meg  a
lakossági  tájékoztatásról  szóló  PIME-kkonferenciát,  melynek  célja  a  tájé-
koztatás  hatékonyabbá  tétele,  a  nukleáris  közösség  kommunikációjának
javítása  volt. A február 15–18. között Edinburghban megrendezett kon-
ferencián 29 országból közel százötven tájékoztatási szakember vett részt.
A népes magyar küldöttségben az OAH részérõl Besenyei Gáborné, az
OAH tájékoztatási vezetõje vett részt. A  konferencián  jelentették  be,  hogy
a  következõ  PIME-kkonferenciát  2010.  február  14-117.  között  Budapesten
tartják. A konferencia alatt ülésezett a NucNet munkacsoportja, amely-
ben az OAH képviselõje, a NucNet Igazgatótanácsának tagja is részt
vesz. Mivel a pénzügyi helyzet stabilizálódott, stratégiai kérdések szere-
peltek az ülés napirendjén.

• 2009. március 2-án sikeresen lezajlott az OAH minõségirányítási
rendszerének harmadik megújító auditja, amelyet a Magyar Szab-
ványügyi Testület szakemberei végeztek. 

• Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Budapesti Kutatóreaktora fél
évszázados jubileuma alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián
2009. március 25-én ünnepséget rendeztek, amelyen az OAH képvise-
letében Hullán Szabolcs fõosztályvezetõ köszöntötte a megjelenteket. 

• Rónaky József, az OAH fõigazgatója, a magyar kormánydelegáció tag-
jaként vett részt a 2009. március 10-én Moszkvában tartott magyar-
orosz kormányülésen. Az OAH fõigazgatója szakértõi konzultáción ta-
lálkozott a szövetségi atomenergia ügynökség (Rosatom) képviselõivel. 

• Rónaky József, az OAH fõigazgatója a Magyar Atomfórum Egyesü-
let március 6-i közgyûlésén „A hazai és az EU nukleáris bizton-
sági szabályozás és az új atomerõmû létesítése” címmel ismertet-
te a hazai és nemzetközi jogrendszer új kihívásait.

• A radioaktív hulladékok és kiégett fûtõelemek szállításának felügyele-
térõl és ellenõrzésérõl szóló 2006/117/Euratom irányelv nemzeti jog-
ba való átültetéseként megjelent a 35/2009. (II. 20.) Korm. rendelet.

RÖVIDHÍREK

TÁJÉKOZTATÁS

PPAARRLLAAMMEENNTTII  DDÖÖNNTTÉÉSS
AATTOOMMEERRÕÕMMÛÛ-BBÕÕVVÍÍTTÉÉSSRRÕÕLL

HULLADÉKKEZELÉS
Döntött az Országgyûlés

Parlamenti döntés
WENRA ülés Budapesten

NAÜ stratégiai dokumentum
BKR fûtõelem-konverzió

Beszélgetéssorozat a MERLIN-ben

NUKLEÁRISBALESET-
ELHÁRÍTÁS



NNuukklleeáárriiss  vvééddeettttssééggii  sszzeemmiinnáárriiuumm
Nukleáris  védettségi  (nuclear  security)  szemináriumot  tartott  a  Nem-
zetközi  Atomenergia  Ügynökség  (NAÜ)  közel  500  szakember  részvé-
telével  2009.  március  30.  és  április  3.  között  Bécsben. A szemináriu-
mon a nukleáris védettség stratégiai kérdései mellett a szükséges ha-
tósági és méréstechnikai háttér kialakítása, valamint a nukleáris biz-
tonsági, biztosítéki és védettségi kérdések összhangjának kialakítása
kapott jelentõs szerepet. A szemináriumon az MTA Izotópkutató Inté-
zet, az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáre-
gészségügyi Kutató Intézet és az OAH szakemberei vettek részt. A
szeminárium ideje alatt, 2009.  április  2-áán  munkaértekezletet  tartott
az  Európai  Nukleáris  Védettségi  Hatóságok  Szövetsége,  amelyre  elsõ
ízben  megfigyelõként  Horváth  Kristófot, az  OAH  fõosztályvezetõjét  is
meghívták. Az ülésen a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai
védelmének követelményeit megfogalmazó NAÜ-dokumentum felül-
vizsgálata kapcsán egységes európai álláspontot kívántak kialakítani. 

DDiipplloommaattáákk  llááttooggaattáássaa  aa  ttaannrreeaakkttoorrnnááll
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2009. február 3-5. között há-
romnapos szemináriumot szervezett a bécsi állandó képviseleteken
dolgozó diplomatáknak, hogy bemutassa a NAÜ tevékenységét és tá-
jékoztatást adjon a nukleáris tudomány és technológia világáról. A
szeminárium  befejezéseként  az  érdeklõdõ  diplomaták  február  6-áán
Budapestre  látogattak,  hogy  megtekintsék  a  Budapesti  Mûszaki  és
Gazdaságtudományi  Egyetemen  üzemelõ  tanreaktort.  A szeminárium-
hoz elsõ ízben kapcsolódó látogatás megszervezésében a bécsi ENSZ
Képviselet vezetõje, az OAH és a BME Nukleáris Technikai Intézete
vett részt. A látogatáson részt vevõ 25 diplomata számára maradandó
élményt jelentett a tanreaktor meglátogatása, amely hozzájárult a sze-
minárium elméleti elõadásainak jobb megértéséhez is. 

NNAAÜÜ  TTCC  tteerrvveezzééssii  éérrtteekkeezzlleett
A  Nemzetközi  Atomenergia  Ügynökség  Mûszaki  Együttmûködési  Fõ-
osztályának  (TC)  Európai  Régiója  2009.  február  4.  és  6.  között  terve-
zési  értekezletet  tartott  a  nukleáris  energia  és  nukleáris  biztonság  té-
mákörében  indított  regionális  projektekrõl. A résztvevõk többsége tá-
mogatta, hogy a TC térjen vissza a korábbi évek gyakorlatához és a re-
gionális projektek éves terveit novemberben fogadják el, míg május-
ban a projektek konkrét tartalmáról állapodjanak meg. Az ülésen a
résztvevõk elfogadták a 2009-re vonatkozó projektjavaslatokat. 

NNAAÜÜ  ssttrraattééggiiaaii  ddookkuummeennttuumm
A  Nemzetközi  Atomenergia  Ügynökség  Mûszaki  Együttmûködési  Fõ-
osztályának  (TC)  Európai  Régiója  a  2008  májusában  elfogadott  közös
nyilatkozat  alapján  stratégiai  dokumentum  megalkotását  tûzte  ki  cé-
lul,  amely  a  tagországokat  segíti  abban,  hogy  az  Ügynökséggel  való
együttmûködésük  világos,  átlátható  elvek  és  gyakorlat  mentén  szerve-
zõdjön. A stratégiai dokumentum elõkészítése érdekében 2009. már-
cius 12–13. között tartott ülésen a résztvevõk találkozhattak az Euró-
pai Régió új igazgatójaval, Manase Peter Salemával. A stratégiai do-
kumentum elsõ változatát a NAÜ által megbízott szakértõk május kö-
zepéig elkészítik, majd a tagországok képviselõibõl alakított munka-
bizottság véleményezi. 2009 júniusában a NAÜ újabb értekezletet
szervez a dokumentum megvitatására, majd a szeptemberi NAÜ Köz-
gyûlés idején megtartandó TC Európai Régió ülésén fogadhatják el az
egyeztetett stratégiai dokumentumot.   

NNAAÜÜ-ddeelleeggáácciióó  llááttooggaattáássaa  
CCPPFF-üüggyybbeenn

Magyarország  és  a  Nemzetközi  Atomenergia  Ügynökség  2002-bben  elfo-
gadott  egy,  az  együttmûködés  fõ  irányait  meghatározó  keretprogram  do-
kumentumot  (CPF).  A  NAÜ  elérkezettnek  látta  az  idõt  a  dokumentum
felülvizsgálatára, ezért két munkatársa, Katherina Deufrains ország-
koordinátor és kollégája, Gregor Malich április elején Magyarországra
látogatott. A vendégek megtekintették az Országos Onkológiai Intéze-
tet, az MTA Izotópkutató Intézetet és a Radioaktív Hulladékokat Keze-
lõ Közhasznú Nonprofit Kft. püspökszilágyi telepét. Késõbb az OAH-
ban ismerkedtek a nukleáris tudásmenedzsment rendszer kialakítására
tett magyar erõfeszítésekkel, valamint a Duna vizének szennyezését
izotópos vizsgálati módszerekkel mérõ projekt részleteivel. A vendége-
ket fogadta Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyettese is. A NAÜ szakem-

FFeellüüllvviizzssggáállaattii  éérrtteekkeezzlleett  eellõõkkéésszzííttééssee
Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség székhelyén március
9-10-én tartották a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról
és a kiégett fûtõelemek kezelésének biztonságáról szóló nemzetközi
egyezmény keretében rövidesen sorra kerülõ harmadik felülvizsgálati
értekezlet (2009. május) elõkészítõ megbeszélését. Az ülésen Koblin-
ger László OAH fõigazgató-helyettes a felülvizsgálati értekezlet egyik
alelnökeként vett részt. A felülvizsgálati értekezlet választott tisztség-
viselõinek részvételével tartott megbeszélésen a felek megállapodtak
az értekezlet végleges napirendjében és a tárgyalásokat követõ esti
ülésszakokon megvitatandó témák körében. Véglegessé vált, hogy a
magyar nemzeti jelentés vitájára május 14-én, csütörtökön kerül sor. 

WWEENNRRAA-üüllééss  BBuuddaappeesstteenn
Az  európai  nukleáris  biztonsági  hatóságok  szervezete,  a  WENRA  ta-
vaszi  ülését  az  OAH  meghívására  március  25-227.  között  Budapesten
tartotta.  Az  ülésnek  különös  aktualitást  adott,  hogy  WENRA  most  ün-
nepli  létrejöttének  10.  évfordulóját. A budapesti ülésen megfigyelõi
státuszban vett részt négy nem nukleáris ország képviselõje: Ausz-
tria, Írország, Lengyelország, Norvégia, és javaslatok születtek továb-
bi nem EU-tag nukleáris országok bevonására (Ukrajna, Oroszország,
Örményország). A munkacsoportok komoly elõrehaladásról számol-
tak be: a reaktorharmonizációs munkacsoport az új reaktorok bizton-
sági elveivel foglalkozik, a hulladék és leszerelési munkacsoport a
harmonizáció utolsó fázisát végzi és ambiciózus terveket készített a
kiégett fûtõelemek végleges elhelyezésével kapcsolatban. Az ülés a
résztvevõk beszámolóival zárult, ebben ismertetés hangzott el a hol-
landiai izotóptermelõ reaktor meghibásodásáról és idõleges újraindí-
tásáról, valamint a svájci hatóság átalakulásáról, új blokkok és geo-
lógiai tárolók engedélyezésével kapcsolatos tevékenységérõl.

VVVVEERR  FFóórruumm  mmuunnkkaaccssooppoorrtt  üüllééss
A VVER típusú atomerõmûveket üzemeltetõ országok hatóságainak
szervezete, a VVER Fórum a hatósági tevékenységgel kapcsolatos
kérdések vizsgálatát különbözõ munkacsoportokban végzi. A valószí-
nûségi biztonsági elemzés (PSA) hatósági alkalmazásával foglalkozó
munkacsoport 2009. február 25-27. között Budapesten tartott mû-
helytalálkozót. A munkacsoportban az OAH-t Macsuga Géza fõosz-
tályvezetõ képviseli. A munkacsoport a VVER-440 reaktorok valószí-
nûségi biztonsági elemzési modelljeinek összehasonlítását végezte el.
A budapesti találkozón a program második fázisának keretében elké-
szült tematikus jelentéseket tekintették át. Egyeztették a második fá-
zist lezáró jelentés felépítését, elkészítésének ütemezését és a mun-
ka folytatásának lehetséges céljait és tartalmát. 

NNSSGG-eeggyyeezztteettééss
A  Nukleáris  Szállítók  Csoportja  (NSG)  2009.  március  30.  –  április  1.  kö-
zött  Bécsben  tartotta  Konzultatív  Csoportjának  ülését. Az ülésen az OAH
képviseletében Horváth Kristóf fõosztályvezetõ és Szöllõsiné Földesi Erzsé-
bet osztályvezetõ vettek részt. Az ülés ideje alatt szervezett munkaebéden
az  OAH  képviselõi  megismertették  a  júniusi  budapesti  plenáris  ülés  ter-
vezett  napirendjét  és  idõbeni  ütemezését az NSG jelenlegi elnökségét adó
Németország képviselõivel, a Konzultatív Csoport elnökével, valamint a
2009 júniusától esedékes magyar elnökséget a jövõben átvevõ Törökor-
szág képviselõivel. A szakmai csoportok programja közül Horváth Kristóf
ismertette az Engedélyezési Munkacsoport tervezett programját. 

EESSAARRDDAA-üüllééss
Az  Európai  Biztosítéki  Kutatási  és  Fejlesztési  Szövetség  (ESARDA)
végrehajtó  bizottsága  2009.  január  28-229-één  Brüsszelben  tartott  ülést,
amelyen  Horváth  Kristóf,  az  OAH  fõosztályvezetõje,  a  szervezet  2009-
2010-ees  idõszakra  megválasztott  alelnökeként  vett  részt. A végrehajtó
bizottság az ülésen meghallgatta és elfogadta a munkacsoportok veze-
tõinek beszámolóit az elõzõ évben végzett tevékenységükrõl, valamint
meghatározta a 2009. május végén Vilniusban tartandó szimpózium
szakmai és szervezési kérdéseivel kapcsolatos további feladatokat.

berei nagyon hasznosnak találták a látogatást, és ígéretet tettek arra,
hogy májusban elküldik a megújítandó dokumentum szövegtervezetét. 

HHaattóóssáággii  ttaappaasszzttaallaattááttaaddááss
A  Nemzetközi  Atomenergia  Ügynökség  (norvég  kezdeményezésre  és  fi-
nanszírozással)  projektet  indított,  amely  a  nemrég  elkészült  busheri
atomerõmû  biztonságát  felügyelõ  iráni  nukleáris  hatóság  munkatársainak
felkészítését  segíti  elõ.  A VVER típusú erõmûveket üzemeltetõ országok
hatóságait arra kérték, hogy vegyenek részt az iráni felügyelõk norvégiai
felkészítésén, majd a képzést és tapasztalat-átadást folytassák saját or-
szágukban, lehetõség szerint a képzésben résztvevõket a napi hatósági
munkába is bevonva. Az OAH, a megfelelõ hazai egyeztetéseket követõ-
en részt vállalt ebben a projektben és három OAH-s szakembert jelölt a
biztonsági értékelés, az ellenõrzés és a helyszíni tréning témakörökben.
A NAÜ projektfelelõsei Budapesten is egyeztettek a részvétel részletei-
rõl. A projekt az eredeti ütemezéshez képest már csúszásban van, felte-
hetõleg a politikailag kényes kérdések vártnál lassabb megoldása miatt. 

A  maláj  Atomenergia  Engedélyezési  Hatóság  két  képviselõje  2009.
március  2-33.  között  látogatást  tett  az  OAH-bban  és  a  BME  Nukleáris
Technikai  Intézetében  a  két  hatóság  közötti  együttmûködés  és  képzés
lehetõségeit  keresve. A vendégek kormányközi együttmûködési szerzõ-
dés aláírására tettek javaslatot. A lehetséges megállapodás részleteirõl
tovább folynak az egyeztetések. A  magyar  Külügyminisztérium  megke-
resése  alapján  az  OAH  tájékoztatta  a  chilei  Külügyminisztériumot  az
OAH  tevékenységérõl. A megkeresés célja a nukleáris biztonságot fe-
lügyelõ hatóságok közötti együttmûködés lehetõségének vizsgálata. Ha-
sonló  témában  érkezett  megkeresés  Olaszországból  is.

EEUU-ppáállyyáázzaatt  
Az  Országos  Atomenergia  Hivatal,  az  MTA  Izotópkutató  Intézet  (IKI),
a  National  University  of  Ireland  Galway,  a  Forschungszentrum
Karlsruhe  GmbH,  a  Canberra,  a  Universidad  Politecnica  de  Valencia,
a  Commissariat  à  l’Energie  Atomique  koordinálásával  közös  EU  pá-
lyázattal  indult  a  biztonság  témakörön  belül.  A pályázat célja integrált
bio-dozimetriai eszközök és eljárások kutatása és fejlesztése, amelyek
radiológiai veszélyhelyzetekben az esetlegesen bekövetkezett sugár-
terhelések gyors felmérését, az érintettek gyors azonosítását és kezelé-
sét teszik lehetõvé. A pályázat eredményeként a gyakorlatban is hasz-
nálható integrált eszközcsomagot és az elhárításban résztvevõk oktatá-
si módszertanát fejlesztik ki. A program végsõ elfogadása esetén az IKI
elsõsorban retrospektív dozimetriai módszerek fejlesztésével, az OAH
pedig az elhárításban használható eljárások kidolgozásával és gyakor-
latok szervezésével járul hozzá a program sikeréhez.

OOAAHH  NNBBII  ––  PPAA  ZZrrtt..  
vveezzeettõõii  mmeeggbbeesszzééllééss

Az  OAH  NBI  és  a  Paksi  Atomerõmû  Zrt.  vezetõi  rendszeres  éves  meg-
beszélésüket  2009.  április  2-áán  tartották. Az OAH képviseletében Ró-
naky József fõigazgató, Lux Iván fõigazgató-helyettes mellett a Nukle-
áris Biztonsági Igazgatóság (NBI) vezetõ tisztségviselõi vettek részt az
ülésen. A Paksi Atomerõmûvet Süli János vezérigazgató és Hamvas Ist-
ván mûszaki vezérigazgató-helyettes, valamint több igazgató és vezetõ
képviselte. Az OAH NBI tájékoztatást adott a jogszabályi változások
elõkészítésének helyzetérõl, az elmúlt év tapasztalatai alapján felhívta
a figyelmet néhány általánosítható problémára és ismertette a kockázat-
szempontú felügyeleti projekt helyzetét. Az erõmû vezetése összefogla-
lót adott az üzemidõ-hosszabbítási projekt vezetõi kontrolljáról. Bemu-
tatta, hogy a biztonsági-teljesítmény-mutatók összességében javuló ten-
denciát jeleznek és tájékoztatást adott az amerikai mechanikai szabvá-
nyok alkalmazásával összefüggõ fejleményekrõl és javaslatokról. A ta-
lálkozó végén a Paksi Atomerõmû vezetése baráti találkozóra hívta meg
az NBI munkatársait április 25-ére a paksi Tekézõbe.

BBKKRR  ffûûttõõeelleemm-kkoonnvveerrzziióó
A  KFKI  Atomenergia  Kutatóintézet  Budapesti  Kutatóreaktorában
(BKR)  használt  nagydúsítású  (HEU  (U235>20%))  kiégett  fûtõelemek
tavalyi  elszállításával  megkezdõdött  a  kisdúsítású  fûtõelemekre  (LEU)
való  áttérés  (konverzió)  elõkészítése.  Az áttérésre és az új fûtõelemek

beszerzésére az OAH 2007-ben adott elvi átalakítási és beszerzési en-
gedélyt. Az üzemeltetõ szerzõdést kötött az orosz partnerrel a szükséges
mennyiségû kisdúsítású fûtõelem leszállítására, amelyet az OAH szak-
emberei a gyártómûben ellenõriznek. A BKR üzemeltetõje átalakítási
engedély-kérelmet nyújtott be az OAH-hoz, amelyhez mellékelte az üzem-
anyag-konverzió végrehajtási lépéseinek nukleáris biztonságát megala-
pozó dokumentációt. A váltás fokozatosan fog megvalósulni, négy kam-
pányban átmeneti – HEU és LEU fûtõelemeket vegyesen tartalmazó –
zónát állítanak össze, melyekben az új üzemanyag mennyisége fokozato-
san növekszik. A próbaüzemnek tekinthetõ ötödik kampányban már
csak LEU üzemanyagot fognak betölteni a reaktorba. Az áttérés várha-
tóan 2009-ben kezdõdik, s több mint három évig fog tartani. 

KKoocckkáázzaatt  sszzeemmppoonnttúú  eelllleennõõrrzzééss
A  radioaktív  anyagok  ellenõrzési  gyakoriságának  meghatározására,  s  az
ellenõrzések  hatékonyabbá  tételére  2009-ttõl  az  OAH  új,  kockázat  szem-
pontú  rendszert  vezetett  be. Ebben figyelembe veszi a sugárforrások ha-
tósági felügyelet alól történõ kikerülésének kockázatát, illetve annak va-
lószínûsíthetõ következményeit. Ez az engedélyes készletébõl és annak
változásaiból adódó kockázaton túlmenõen figyelembe veszi a hibás, ké-
sedelmes vagy elmaradt jelentések, illetve a korábbi ellenõrzések során
problémát jelentõ sugárforrások, az ellenõrzés hiánya, valamint a kapcso-
lódó biztonsági kultúra szintje miatt felmerülõ kockázati járulékot is. Az
OAH ellenõrzési tervét a kockázatok figyelembevételével alakítja ki, a je-
lentõsebb kockázatokkal bíró forrásokat és engedélyeseket gyakrabban
ellenõrzi. A most bevezetett rendszer további finomítása az idei tapaszta-
latok és a radioaktív anyagok közeljövõben várható új nyilvántartási ren-
deletében szereplõ módosított elõírások figyelembevételével történik. 

AA  rraaddiiooaakkttíívv  ffoorrrráássookk  ffiizziikkaaii  
vvééddeellmméénneekk  nnöövveellééssee

A globális terrorfenyegetettség csökkentése érdekében az Országos
Atomenergia Hivatal és az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériu-
ma 2009. április 7-én Budapesten együttmûködési megállapodást kö-
tött. Ennek keretében az amerikai féllel együttmûködve az OAH és az
Országos Rendõr-fõkapitányság szakemberei áttekintik a hazai radio-
aktív sugárforrások fizikai védelmének helyzetét. A várhatóan 2010-
ben befejezõdõ programban elsõsorban a sugárterápia, az ipari célú be-
sugárzás, az ipari radiográfia és a kutatás-fejlesztés területén felhasz-
nált elsõ és második veszélyességi osztályba tartozó radioaktív források
fizikai védelmének felmérése és megerõsítése történik meg. A kor-
szerûsítések teljes költségét és az elsõ három évben az új fizikai védel-
mi rendszer fenntartási költségeit az amerikai fél fedezi.

HHaattóóssáággii  ttáájjéékkoozzttaattááss
A Paksi Atomerõmû Zrt. által készített és az OAH-hoz benyújtott „A
Paksi Atomerõmû 2. blokki 1. aknájában történt VVER-440 kazetta
sérülés következményeinek felszámolása során tokokba helyezett sé-
rült nukleáris üzemanyag további kezelésének mûszaki-gazdasági
megalapozása” címû dokumentum kiadását az Energia Klub közérde-
kû adatként kérte az OAH-tól.  Ezt a dokumentumot a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. üzleti titoknak minõsítette. Az engedélyesek által az OAH-
nak benyújtott dokumentumok minõsítése az engedélyesek felelõssé-
ge. A  Fõvárosi  Ítélõtábla  2009.  március  12-één  hozott  2.  Pf.
20.169/2009/3.  számú  jogerõs  ítéletében  helybenhagyta  a  Fõvárosi
Bíróság  korábbi  ítéletét,  s  kötelezte  az  OAH-tt  az  említett  dokumen-
tum  kiadására.  A  dokumentum  átadása  megtörtént.      

A  Bátaapáti  Nemzeti  Radioaktívhulladék-ttároló  (NRHT)  enge-
délyezésével  kapcsolatban  az  Energia  Klub  panaszt  nyújtott  be  a  Jö-
võ  Nemzedékek  Országgyûlési  Biztosához.  Az ombudsman irodája a
panasz kivizsgálását megkezdte. 2009 márciusában az ombudsmani
iroda munkatársai két alkalommal tettek látogatást az OAH-ban, ahol
az iratok vizsgálata mellett részletes tájékoztatást kaptak a szakható-
sági közremûködéssel kapcsolatos kérdésekrõl.

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii  mmeeggáállllaappooddááss
Az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója, Rónaky József és a Magyar
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgatója, Fancsik Tamás 2009.
február 24-én együttmûködési megállapodást írt alá az Átfogó Atomcsend
Szerzõdés globális ellenõrzési rendszerével kapcsolatos hazai hatósági
munkát támogató tudományos-mûszaki háttértevékenység tárgyában.

NEMZETKÖZI
EGYÜTTMÛKÖDÉS

HATÓSÁGI  TEVÉKENYSÉG


