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ELŐSZÓ 

A nukleárisbaleset-elhárítás szabályozási rendszerének hierarchiája a következő: 

1. A legfelső szintet a törvények képviselik, így legfontosabbként a katasztrófavédelemről, az atom-
energiáról, a honvédelemről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvé-
nyek. 

2. A következő szintet a törvények végrehajtására kiadott kormány- és miniszteri rendeletek alkotják. 
Ezek közül a legjelentősebbek a katasztrófavédelemről szóló törvény végrehajtásáról, az Országos Nuk-
leárisbaleset-elhárítási Rendszerről, a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájé-
koztatás rendjéről, az országos sugárzási helyzet és a radioaktívanyag-koncentrációk ellenőrzéséről szóló 
kormányrendeletek, valamint az atomenergiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására, az 
egészségügyért felelős miniszter által kiadott rendelet. 

3. A jogi szabályozás mellett elengedhetetlen a nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység műszaki sza-
bályozása. A műszaki szabályozás rendszerében a legmagasabb szinten az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási 
Intézkedési Terv helyezkedik el, amelyet a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság elnöke 
hagy jóvá. Ehhez igazodnak és kapcsolódnak a szervezeti Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervek, melye-
ket a központi, ágazati, területi és helyi szervek felelős vezetői hagynak jóvá és rendelnek el alkalmazni 
illetékességi területükön. A műszaki szabályozás a jogszabályi előírások betartásával készül és figyelembe 
veszi a nemzetközi ajánlásokat, valamint a hazai jó gyakorlatokat. 

4. A jogi és a műszaki szabályozásban meghatározott követelmények és feladatok teljesítésére aján-
lott módszereket és eljárásokat a szabályozás következő szintje, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási 
Intézkedési Tervhez kapcsolódó műszaki-tudományos dokumentumok tartalmazzák. A Katasztrófavédelmi 
Koordinációs Tárcaközi Bizottság felhatalmazása alapján a műszaki-tudományos dokumentumokat az 
Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója adja ki. E szabályozási szint legfontosabb célja, hogy útmu-
tatást adjon az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben közreműködő szervek számára az elő-
irányzott feladatok végrehajtásához és hogy egységes szempontrendszert biztosítson a tevékenységek el-
végzéséhez a nemzetközi ajánlások, a nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok értékelése és a jó tapasztala-
tok figyelembevételével. Ezért az útmutatókban foglalt megfontolások minél teljesebb követése az Or-
szágos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben közreműködő valamennyi szerv számára ajánlott. 

5. A felsorolt szabályozásokat kiegészítik az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben köz-
reműködő szervek, szervezetek belső szabályozási dokumentumai, amelyeket a minőségirányítási rend-
szerükkel összhangban készítenek és tartanak karban. 

6. A jogi és a műszaki szabályozás változásait követve, valamint a felhalmozódott tapasztalatok alap-
ján az útmutatók felülvizsgálata időről időre megtörténik. Az útmutatók alkalmazása előtt mindig győ-
ződjön meg arról, hogy a legújabb, érvényes kiadást használja-e! Az érvényes útmutatók az Országos 
Atomenergia Hivatal honlapjáról (www.haea.gov.hu) tölthetők le. 
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1. AZ ÚTMUTATÓ TÁRGYA ÉS CÉLJA 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény alapján a katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy, amelyben minden-
kinek joga és kötelessége közreműködni. A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra 
létrehozott szervek, szervezetek és különböző védekezési mechanizmusok összehangolásával, valamint a 
katasztrófavédelemben részt vevők bevonásával, illetve közreműködésével kell biztosítani. Az útmutató 
az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer felépítését és működését érintő főbb jogszabályokat és 
egyéb szabályozásokat foglalja össze. 

Az útmutató célja a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos tervező, szervező tevékenység segítése a vo-
natkozó szabályozók egy helyen történő összegyűjtésével. 

2. AZ ÚTMUTATÓ ÉRVÉNYESSÉGE 

Az útmutató hatálya kiterjed mindazon személyekre és szervezetekre, melyek jogszabályi kötelezettség 
alapján részt vesznek a hazai nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységben. Az útmutató érvényessége a nuk-
leáris veszélyhelyzetek kezelésének minden fázisára kiterjed. 

3. MEGHATÁROZÁSOK, RÖVIDÍTÉSEK 

Az útmutató az OBEIT 1. mellékletében meghatározott kifejezéseket és rövidítéseket alkalmazza. 

4. ÁLTALÁNOS SZEMPONTRENDSZER 

Az útmutató az alábbi szempontok – mint általános iránymutatás – figyelembevételével készült: 
a) Az útmutató használata nem kötelező, de felhívja a figyelmet az egyes tevékenységek tervezése, vég-

rehajtása során betartandó szabályozó eszközökre. 
b) Az „ONER egészét érintő jogszabályok” fejezet főleg a vezetésben, irányításban résztvevők számára 

ad segítséget. 
c) Az „ágazati tevékenység jogszabályai” fejezet a különböző szervezetek együttműködésének megszer-

vezéséhez ad támpontokat. 
d) A „nemzetközi szintű tájékoztatás és információcsere hazai szabályozása” fejezet a szomszédos or-

szágokkal, nemzetközi szervezetekkel való információcsere és tájékoztatás szabályozását tartalmazza. 
e) A „vonatkozó EU-jogszabályok” fejezet a tájékoztatással és információcserével, a sugárvédelemmel, 

az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségével és a radioaktív anyagok szállításával 
foglalkozó irányelveket, ajánlásokat, döntéseket és rendeleteket gyűjti össze.  

5. AZ ONER EGÉSZÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK 

– 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról. 
– 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezé-

seinek végrehajtásáról. 
– 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági 

tájékoztatás rendjéről. 
– 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről. 
– 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról. 
– 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrend-

ben bevezethető intézkedésekről. 
– 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-

sításáról. 

cdp://1/99600116.TV/
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139410.604970
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140504.604971
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– 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos 
európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atom-
energia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság 
mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról. 

– 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről 
és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről. 

– 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról. 

– 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági 
övezetéről. 

– 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létre-
hozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról. 

– 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelye-
zését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevé-
kenységről. 

– 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedé-
lyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről. 

– 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését 
meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek 
köréről. 

– 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív 
anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anya-
gokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről. 

6. AZ ÁGAZATI TEVÉKENYSÉG JOGSZABÁLYAI 

– 1936. évi XXVIII. törvény a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi 
egyezmény becikkelyezéséről. 

– 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genf-
ben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről. 

– 1971. évi 25. törvényerejű rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi decem-
ber hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről. 

– 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott 
Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről. 

– 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodást kihirdetéséről. 

– 1986. évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről. 

– 1987. évi 8. törvényerejű rendelet a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény kihirdeté-
séről. 

– 4/1987. (V. 13.) KM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes 
Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről. 

– 2/1998. (I. 12.) FM rendelet a földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól. 
– 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. 
– 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat radiológiai mérő- és adatszolgáltató hálózata 

felépítéséről és működéséről. 
– 2005. évi VII. törvény a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonat-

kozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről. 
– 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról 

és feladatairól. 
– 2006. évi LXXVII. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyez-

mény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetésé-
ről. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141325.609563
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149153.596964
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– 2007. évi XLVI. törvény a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. 
napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről. 

– 2009. évi III. törvény a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről. 

– 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át 
történő szállításának engedélyezéséről. 

– 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vil-
niusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és ki-
egészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

– 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a 
kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről. 

– 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános 
szabályairól. 

– 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. 
– 7/2012. (III. 7.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző 

rendszerének működési szabályairól. 
– 47/2012. (X. 4.) BM rendelet az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról. 
– 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztró-

fák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról. 
– 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról. 
– 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 

Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 
– 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

(RID) belföldi alkalmazásáról. 
– 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról. 
– 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi 

Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és bel-
földi alkalmazásáról. 

– 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Meg-
állapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről. 

– 2016. évi CV. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mel-
lékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről. 

– 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati 
honvédelmi feladatokról. 

– 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai 
Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes 
kérdéseiről. 

– 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdé-
seiről. 

– 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosí-
tásáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirde-
téséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.  

– 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai 
Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról. 

7. A NEMZETKÖZI SZINTŰ TÁJÉKOZTATÁS ÉS INFORMÁCIÓCSERE 
HAZAI SZABÁLYOZÁSA  

– 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet a Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris balesetekről 
adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről. 

– 29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet a Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris baleset vagy 
sugaras veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147167.591448
cdp://1/98700028.MT/
cdp://1/98700029.MT/
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– 70/1987. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság 
Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések 
szabályozásáról Bécsben, 1987. április 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről. 

– 73/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi 
Köztársaság Kormánya között a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel összefüggő kölcsönös 
érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Budapesten, 1990. szeptember 26-án aláírt meg-
állapodás kihirdetéséről. 

– 108/1991.(VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh és Szlovák Szövet-
ségi Köztársaság Kormánya között a kölcsönös tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris biz-
tonság és sugárvédelem területén Bécsben, 1990. szeptember 20-án aláírt egyezmény kihirdetéséről. 

– 185/1997. (X. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kor-
mánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről Budapesten, 1995. július 11-én 
aláírt egyezmény kihirdetéséről. 

– 61/1998. (III. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között 
nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről Bukarestben, 1997. május 26-án aláírt Megállapo-
dás kihirdetéséről. 

– 108/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között 
nukleáris balesetek esetén való gyors értesítésről, a kölcsönös tájékoztatásról és együttműködésről a 
nukleáris biztonság és sugárvédelem területén, a Budapesten, 1997. november 12-én aláírt Megálla-
podás kihirdetéséről. 

– 13/2000. (II.11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormá-
nya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről Zágrábban 1999. június 11-én aláírt 
egyezmény kihirdetéséről. 

– 180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya 
között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről. 

8. VONATKOZÓ EU-JOGSZABÁLYOK 

8.1. Az EURATOM-szerződés paragrafusai  

– A Bizottság 2000/473/Euratom ajánlása az Euratom-Szerződés 36. paragrafusának alkalmazásáról a 
környezeti sugárzási szintek monitorozást illetően a lakosság egészének sugárterhelése összegzése cél-
jából. 

– A Bizottság 2010/635/Euratom ajánlása az Euratom-Szerződés 37. cikkének alkalmazásáról. 

8.2. Tájékoztatás, információcsere 

– 22005A1130(01) nyilatkozat a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezményről. 
– 22005A1130(02) nyilatkozat a nukleáris baleset vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén történő segít-

ségnyújtásról szóló egyezményről. 
– A Tanács 87/600 határozata a radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors információcserére vo-

natkozó közösségi szabályozásról. 
– A Tanács 89/618/Euratom irányelve a lakosságnak a radiológiai veszélyhelyzet esetén alkalmazandó 

egészségvédelmi intézkedésekről és a védekezés során irányadó magatartási szabályokról történő tá-
jékoztatásáról. 

– 22003A0429(01) megállapodás egyrészről az Európai Atomenergia-közösség (Euratom), másrészről 
harmadik államok között, az utóbbiaknak a radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors informá-
ciócserére vonatkozó közösségi szabályozásban (Ecurie) való részvételéről. 

– A Bizottság 2005/845/Euratom határozata az Európai Atomenergia-közösségnek a nukleáris baleset 
vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén történő segítségnyújtásról szóló egyezményhez való csatlakozá-
sáról. 

cdp://1/98700070.MT/
cdp://1/99100073.KOR/
cdp://1/99100108.KOR/
cdp://1/99700185.KOR/
cdp://1/99800061.KOR/
cdp://1/99900108.KOR/
cdp://1/A0000013.KOR/
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8.3. Sugárvédelem  

– A Tanács 96/29/Euratom irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzás-
ból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról. 

– A Tanács 2013/59/Euratom irányelve (2013. december 5.) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelés-
ből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, 
valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 
2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

8.4. Élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettsége  

– A Tanács 2219/89/EGK rendelete a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhely-
zetet követően az élelmiszerek és a takarmányok kivitelére vonatkozó különleges feltételekről. 

– A Tanács 98/83/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről. 
– A Bizottság 1609/2000/EK RENDELETE (2000. július 24.) a csernobili atomerőműben történt bal-

esetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó 
feltételekről szóló 737/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazásából kizárt termékek jegyzékének létre-
hozásáról. 

– 2001/928 Commission Recommendation of 20 December 2001 on the protection of the public 
against exposure to radon in drinking water supplies (notified under document number C(2001) 4580) 
[a Bizottság 2001/928 ajánlása a lakosság ivóvízben található radon elleni védelméről]. 

– 2003/274 Commission Recommendation of 14 April 2003 on the protection and information of the 
public with regard to exposure resulting from the continued radioactive caesium contamination of 
certain wild food products as a consequence of the accident at the Chernobyl nuclear power station 
(notified under document number C(2003) 510) [a Bizottság  2003/274 ajánlása a lakosság védelméről 
és tájékoztatásáról a vadon termő élelmiszereknek a csernobili atomerőmű balesetéből származó ra-
dioaktív cézium szennyezéséből eredő sugárterhelésről]. 

– A Bizottság 1635/2006/EK rendelete (2006. november 6.) a csernobili atomerőműben történt bal-
esetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó 
feltételekről szóló 737/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meg-
állapításáról. 

– A Tanács 733/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a csernobili atomerőműben történt balesetet kö-
vetően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételek-
ről. 

– Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (2012/C 24/27) – Javaslat tanácsi irányelvre 
a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni 
védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról. 

– A Bizottság (EU) 2015/1787 irányelve (2015. október 6.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségé-
ről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról. 

– A Bizottság (EU) 2016/6 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) a Japánból származó vagy onnan 
szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő 
behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 322/2014/EU végrehajtási rende-
let hatályon kívül helyezéséről. 

– A Tanács (Euratom) 2016/52 rendelete a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzetet 
követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége maximális megengedett szint-
jeinek megállapításáról, valamint a 3954/87/Euratom rendelet, a 944/89/Euratom bizottsági rendelet 
és a 770/90/Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
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8.5. Radioaktív anyagok szállítása 

– A Tanács 93/1493/Euratom rendelete a radioaktív anyagok tagállamok közötti szállításáról. 
– A Tanács 2006/117/Euratom irányelve a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának 

felügyeletéről és ellenőrzéséről. 
  

cdp://1/A06I0117.ATO/
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