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Fichtinger GGyula aaz OOAH ffõigazgatója 

Értéket õrzünk és fejlõdünk
14 év pontokba szedve

Sikerrel vizsgázott az ország
Sikeres volt az OAH által szervezett BOOSTER-gyakorlat

Együttmûködési megállapodás megújítása az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpontjával

Kovács Pál klíma- és energiaügyért fe-
lelõs államtitkár 2013. június 10-én
rendkívüli állománygyûlés keretében

jelentette be, hogy Orbán Viktor miniszterel-
nök Fichtinger Gyulát, az OAH korábbi fõ-
igazgató-helyettesét nevezte ki az Országos
Atomenergia Hivatal fõigazgatójává. 

Fichtinger Gyula 1958. június 14-én született
Budapesten. 1983-ban a Moszkvai Energetikai
Egyetemen szerzett hõfi-
zikus-mérnöki diplomát,
majd 1991-ben a Buda-
pesti Mûszaki Egyetemen
atomtechnikai szakmér-
nökként végzett.

1983-tól 1985-ig a
Paksi Atomerõmû Válla-
latnál, majd 1990-ig a
Magyar Villamos Mûvek
Trösztnél dolgozott. Ezt
követõen, 1991-tõl az
atomerõmû biztonságát
felügyelõ hatóságnál töl-
tött be különbözõ vezetõ
tisztségeket. 2012 februárjától az OAH fõigazgató-
helyettese, a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság ve-
zetõje. Jelentõs szerepet játszott a paksi teljesít-
ménynövelés engedélyezésében, valamint az 1.
blokk üzemidõ-hosszabbításának engedélyezésé-
ben. Fichtinger Gyula 2013. június 5-ei hatállyal
az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója.

Az alábbiakban Fichtinger Gyula írását olvas-
hatják. 

ÉÉrrttéékkeett õõrrzzüünnkk ééss ffeejjllõõddüünnkk 

Az Országos Atomenergia Hivatal az elmúlt évtize-
dekben olyan tudásbázist hozott létre, olyan szak-
mai értékeket teremtett, amelyek megõrzése alap-
vetõ fontosságú, csakúgy, mint a színvonalas mun-
ka folytatása. A hivatal természetesen önmagában
nem értelmezhetõ: a mögötte álló szakemberekbõl,
munkatársakból épül fel, mûködése a mindennapi

teljesítménynek, a feszí-
tett munkának és a folya-
matos tanulásnak, szak-
mai tapasztalatok szerzé-
sének köszönhetõ. Ezért
fontos, hogy az eddigi
szellemiség és összetartó
erõ, a bizalmi légkör
megmaradjon. 

Szakmailag az egyik
legnagyobb elõttünk álló
feladat a Paksi Atomerõ-
mû blokkjainak üzemidõ-
hosszabbítása. Az OAH
az elsõ blokk üzemidõ-

hosszabbítására vonatkozó hatósági eljáráson túl
van, az engedélyt kiadta, azonban a további három
blokk felülvizsgálata még tart, amely jelentõs erõ-
forrásokat igényel a hivatal részérõl. 

Az üzemidõ-hosszabbítás mellett a Paks 2. pro-
jekt keretében megkezdõdött az új blokk(ok) elõké-
szítése is. Ezzel párhuzamosan az OAH elkezdte a
felkészülést a hatósági feladatokra. A jelenleg ren-
delkezésre álló információk alapján úgy látszik,
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hogy az év végén hirdetik meg a nemzetközi- és
sajtóérdeklõdéssel övezett pályázatot. A beruházás
az OAH-tól is számos felkészült szakember munká-
ját igényli majd. Éppen ezért fontos, hogy megszü-
lessenek azok a jogszabályok, amelyek lehetõvé te-
szik a hivatal számára a létszám bõvítését, megte-
remtve az ehhez szükséges forrásokat is. 

A több évtizedre szóló Nemzeti Energiastraté-
giából is kitûnik, hogy a jövõben kiemelt szerep
jut az energiatakarékosságnak, az energiahaté-
konyságnak, a megújuló, környezetbarát energia-
források bevonásának, továbbá az energiaipart át-
alakító úttörõ fejlesztéseknek, találmányoknak és
technológiáknak. Az atomenergia szükségességérõl
és az energiastratégiáról az OAH nem foglal állást
legyen szó akár a Paksi Atomerõmû bõvítésérõl,
akár az atomenergián alapuló villamosenergia-ter-
melés háttérbe kerülésérõl, mivel hatáskörébe ki-
zárólag a biztonság külsõ hatásoktól mentes szava-
tolása tartozik.

A hivatal továbbra is kiemelt fontosságú fela-
dataként tartja számon a paksi bõvítés és a Paksi
Atomerõmû blokkjainak üzemidõ-hosszabbítása
mellett az ország további három nukleáris létesít-
ményének, a csillebérci Kutatóreaktornak, a Mû-
szaki Egyetem Oktatóreaktorának, valamint a
paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának ha-
tósági felügyeletét. 2014-ben az OAH hatásköre 
– a közelmúltban megjelent jogszabályok alapján –
a radioaktív anyagok tárolóinak felügyeletével
egészül ki.

A hivatalnak az atomenergia biztonságos felhasz-
nálásán túl azt is garantálnia kell a nemzetközi kö-
zösség felé, hogy az atomenergiát Magyarországon
kizárólag békés célokra használják. Ennek jegyé-
ben több évtizede folyamatosan nyújtunk biztosíté-
kokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az
Euratom és a nemzetközi nukleáris exportot ellen-
õrzõ rendszerek számára arról, hogy a létesítmé-
nyekben és a kis felhasználóknál alkalmazott nuk-
leáris anyagok és berendezések felhasználása kizá-
rólag a nemzetközi rendszerek számára bejelentett
módon történik.

Új kihívás lesz, hogy a paksi bõvítéssel ezt a te-
vékenységet az új létesítmény(ek)re is ki kell majd
terjesztenünk.

A nukleáris létesítményeket üzemeltetõ és ra-
dioaktív anyagokat használó államoknak alapvetõ
érdeke és kötelessége, hogy a területükön mûködõ
nukleáris létesítményeket, a nukleáris és radioak-
tív anyagok alkalmazását, tárolását és szállítását
megfelelõ szintû fizikai védelmi rendszerrel bizto-
sítsák. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) IPPAS missziója (International Physical
Protection Advisory Service, a NAÜ Nemzetközi

Fizikai Védelmi Tanácsadó Szolgálata) az OAH ké-
résére 2013-ban teljes körben és részletesen vizs-
gálta a létesítmények fizikai védelmének rendsze-
rét. A vizsgálat eredményeként a misszió megálla-
pította, hogy a nukleáris és radioaktív anyagok és a
létesítmények fizikai védelme, valamint a nemzeti
nukleáris védettségi rendszer megfelelnek a nem-
zetközi szintû elvárásoknak.

A hatósági feladatok mellett az OAH sajátja
még a különbözõ gyakorlatok, konferenciák és
szemináriumok szervezése, a folyamatos képzés
és szakmai felkészülés biztosítása, továbbá a
közvélemény rendszeres tájékoztatása. A nemzet-
közi színtéren való tevékenység részeként aktí-
van vesz részt az atomenergia alkalmazásának
biztonságával kapcsolatos nemzetközi együttmû-
ködésben. Magyarország a NAÜ-vel közösen szá-
mos nemzetközi rendezvényt szervez, a hazai in-
tézmények rendszeresen fogadnak ösztöndíjaso-
kat, illetve tudományos látogatókat. Szoros szak-
mai kapcsolatot tartunk az OECD Nukleáris
Energia Ügynökséggel.

A fukusimai baleset után végrehajtott „stressz-
tesztek” eredményeként az Európai Bizottság kez-
deményezte a nukleáris létesítmények biztonsági
keretrendszerének felülvizsgálatát. A magyarorszá-
gi „stressz-teszt” alapján meghatározott Nemzeti
Cselekvési Terv a hivatal számára is (szabályozás-
sal és felügyelettel összefüggõ) feladatokat fogal-
maz meg. 

Az EU törekvéseivel összhangban biztosítani
kell továbbra is, hogy a hivatal döntéseit sem gaz-
dasági, sem politikai nyomással ne lehessen befo-
lyásolni, a döntések kizárólag szakmai alapon szü-
lethessenek, s hogy a megfelelõ anyagi és humán
erõforrások megteremtésével a hatóság szakmai
kompetenciája fenntartható legyen.

Meg kell említeni, hogy mûködésünknek eddig
is elengedhetetlen feltétele volt a kiegyensúlyozott
együttmûködés az engedélyesekkel, a társhatósá-
gokkal és a civil szervezetekkel. A nemzetközi ten-
denciákat követve ezen a területen is fejlõdnünk
kell, elsõsorban hatékonyabbá kell tennünk az in-
formációcserét.

Továbbra is fontos célja marad a hivatalnak,
hogy az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos
területeken növelje az átláthatóságot, tájékoztassa
a szakmai és a civil társadalmat, naprakész infor-
mációt szolgáltasson, s mindezt például a honlap
megújításával is elõsegítse. 

Az OAH fõigazgatójaként arra törekszem, hogy a
hatékonyságjavítás és a takarékosság kettõs köve-
telményének érvényesítése mellett a hivatal a koráb-
ban megszokott színvonalon mûködjön és feleljen
meg a kihívásoknak.
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RRóónnaakkyy JJóózzsseeff:: 1144 éévv ppoonnttookkbbaa sszzeeddvvee

Majdnem 14 hosszú és eseménydús év után átad-
tam az Országos Atomenergia Hivatal vezetését he-
lyettesemnek, Fichtinger Gyulának.

1999 szeptemberében jól mûködõ hivatalt örö-
költem Vajda Györgytõl, de számos – divatos szóval –
kihívás állt elõttünk, amelyeknek a hivatal magas
színvonalon megfelelt, és ennek nyomán mind ide-
haza, mind külföldön elismerik munkánkat:
• Felkészültünk az atomerõmû teljesítmény-növe-

lésének és élettartam-hosszabbításának enge-
délyezésére, majd engedélyeztük az 1. blokk 20
éves további üzemét.

• Európai Uniós csatlakozásunk során bizonyítot-
tuk, hogy a Paksi Atomerõmû biztonsága egyen-
értékû a hasonló korú nyugatiakkal, a magyar
intézmények és jogrendszer megfelelõen garan-
tálják a biztonságot.

• Bevezettük (az atomerõmûves országok közül a
világon elsõként) az integrált biztosítéki ellenõr-
zõ rendszert.

• 2001 után bevezettük a nukleáris terrorizmus
elleni harc, a nukleáris védettség fogalmát és
módszereit a hazai hatósági munkába, a legutób-
bi nemzetközi felülvizsgálat szerint világszínvo-
nalon.

• Nukleáris létesítményeink biztonságát, annak
fejlesztését az idõszakos biztonsági felülvizsgá-
latok rendszere és a követelmények folyamatos,
az európai társhatóságokkal egyeztetett, vala-
mint a Nemzetközi Atomenergia ügynökség nor-
máinak megfelelõ korszerûsítése garantálják.
Ellenõrzõ és értékelõ munkánkat folyamatosan
fejlesztjük.

• Megkezdtük a felkészülést új paksi atomerõmûvi
blokkok hatósági eljárásaira.

• A nukleárisbaleset-elhárítás terén a hivatal az
Európai Bizottság tanácsadó szervezete, és mi
képezzük a fiatal európai szakembereket.

• A 2003-as fûtõelem-sérülés és az azt követõ
helyreállítás során bizonyítottuk felkészültsé-
günket.

• A fukusimai baleset tanulságait az EU által szer-
vezett Célzott Biztonsági Felülvizsgálat során ha-
tároztuk meg, és az atomerõmûvel közös akció-
tervet fogadtunk el.

• Munkánkat széleskörû nemzetközi együttmûkö-
dés segíti. Képviseljük hazánkat a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökségben, az OECD Nukleá-
ris Energia Ügynökségében. A szomszédos or-
szágokkal kétoldalú egyezmények keretében
cserélünk információt. Ezek közül szakmailag
különösen hasznos a cseh, szlovák és szlovén
társhatósággal folytatott négyoldalú együttmûkö-

dés. Rendkívül eredményesen mûködünk együtt
az amerikai nukleáris hatósággal.  

• A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap az atom-
energia alkalmazásával járó, több generációt
érintõ feladatokra gyûjti a pénzt. Az Alap keze-
lése, a Radioaktív Hulladék Kezelõ Kft. irányí-
tása eredményes volt, elkészült a bátaapáti
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, folyamato-
san bõvül a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója,
megkezdtük a püspökszilágyi Radioaktív Hulla-
dék Feldolgozó és Tároló biztonságnövelõ prog-
ramját.
Döntéseinket a politika sohasem akadályozta

vagy bírálta felül, az OAH független hatóságként
mûködik. Megújult a hivatalvezetés, lezajlott a ge-
nerációváltás, a munkatársak többsége ma már a
fiatal generációhoz tartozik, örvendetesen nagy a
hölgyek száma. A hivatal nyitott a társadalom irá-
nyába. Honlapunkat sokan látogatják, Hírlevelün-
ket olvassák, nyílt napunk minden évben telt há-
zas. Jó a kapcsolat a médiával, a társadalmi szerve-
zetekkel. Ennek szép példája, hogy a Greenpeace,
amely két éve még falat épített a hivatal elé, a leg-
utóbbi EU nukleáris konferencián a magyar ható-
ság tájékoztatási gyakorlatát méltatta. 

Utódomnak és munkatársaimnak azt kívánom,
hogy hasonló lelkesedéssel és hozzáállással foly-
tassák – remélem nyugodt körülmények között – a
megkezdett munkát.

JJaappáánn ddeelleeggáácciióótt ffooggaaddootttt aazz OOAAHH

2013. március 20-22. között japán szakem-
berek delegációját fogadta Országos Atom-
energia Hivatal. A japán kezdeményezés alap-
ján szervezett szakmai látogatás elsõdleges
célja az volt, hogy a fukusimai katasztrófa
következményeinek megoldásához nyújtson
szakmai támogatást az OAH, nemzetközileg
is hasznosítva a sérült fûtõelemekkel kapcso-
latos hazai tapasztalatokat.

A delegáció tagjai a háromnapos program ke-
retében – az elõzetesen megküldött kérdéseiknek
megfelelõen – elsõsorban a sérült fûtõanyagok
kezeléséhez kapcsolódó tapasztalatokról kaptak
tájékoztatást. A nukleáris biztonsági kérdésekrõl
az OAH Felügyeleti Fõosztálya adott információt.
A program részeként meglátogatták a MVM Paksi
Atomerõmû Zrt-t, ahol az erõmû szakemberei
tartottak elõadást, valamint bemutatták a sérült
fûtõelemek eltávolításához használt eszközöket.

NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK

oah hirlevel 2013 jun.qxd  8/6/2013  10:17 AM  Page 3



A vendégek megtekintették a Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolóját is. A látogatás harmadik napján a
nukleáris anyagok szállítása és a biztosítéki rend-
szer témaköre volt a megbeszélések fókuszában,
valamint a japán szakemberek egy prezentáció ke-
retében bemutatták a Fukushima Daiichi atomerõmû
4. blokkjának pihentetõ medencéjérõl és az abban
tárolt üzemanyag állapotáról rendelkezésre álló is-
mereteket. 

AA NNAAÜÜ nnuukklleeáárriiss bbiizzttoossííttéékkii 
ffeellüüggyyeellõõiinneekk kkééppzzééssee MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn 

Magyarország rendszeres támogatást nyújt a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)
nukleáris biztosítéki rendszeréhez. A magyar
támogató program részeként az Országos
Atomenergia Hivatal – a NAÜ-vel közösen –
ismét továbbképzést tartott a NAÜ ellenõrei
számára.

A 2013. március 25-29. között megrendezett
tanfolyam célja a helyszíni ellenõrzési tevékenysé-
gek Kiegészítõ Jegyzõkönyv szerinti gyakorlása volt.
Az OAH Nukleáris Védettségi, Non-proliferációs és
Veszélyhelyzet-kezelési Fõosztálya szervezésében
megrendezett egyhetes képzés során a hét gyakorló
ellenõr és négy vezetõ koordinátor – az OAH felü-
gyelõivel közösen – csoportokba osztva végzett ellen-
õrzéseket az egykori mecseki uránbánya Mecsek-ÖKO
Zrt.-hez tartozó területén, az MTA Energiatudomá-
nyi Kutatóközpont és az Izotóp Intézet Kft. épületei-
ben, valamint a GANZ Engineering és Energetikai
Gépgyártó Kft-nél. A gyakorlat elõkészítésében és
lebonyolításában aktívan részt vettek a létesítményi
biztosítéki felelõsök is, akik nagyban hozzájárultak
a képzés sikeréhez.

A képzés utolsó napján a munkacsoportok tag-
jai és a vezetõ koordinátorok az OAH-ban szá-
moltak be az elvégzett ellenõrzésekrõl és a levont
következtetésekrõl. Dr. Stefánka Zsolt osztályve-
zetõ az OAH felügyelõinek észrevételeit össze-
gezte és kifejtette, hogy a közösen megszervezett

gyakorló továbbképzés során szerzett tapasztala-
tok a magyar hatóság szakemberei számára is
hasznosak voltak. 

TTöörröökk kküüllddööttttsséégg llááttooggaattáássaa 
aazz OOrrsszzáággooss AAttoommeenneerrggiiaa HHiivvaattaallnnááll 

A kétnapos szakmai programon részt vevõ
vendégek látogatást tettek az OAH-nál is,
ahol tájékoztatást kaptak a hivatal nukleáris
létesítmények biztonságát szavatoló tevé-
kenységérõl, valamint a paksi üzemidõ-
hosszabbítás terén játszott szerepérõl. 

A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft.
szervezésében kétnapos látogatást tett hazánkban a
Törökországban épülõ atomerõmû képviselõibõl, va-
lamint török újságírókból álló küldöttség. A szakmai
program részeként 2013. április 9-én dr. Rónaky
József, az OAH fõigazgatója fogadta a vendégeket. 

A szakemberek az OAH nukleáris létesítmények
biztonságát szavatoló tevékenységérõl, valamint a
paksi üzemidõ-hosszabbítás terén játszott szerepé-
rõl kaptak tájékoztatást.

NNAAÜÜ mmûûsszzaakkii éérrtteekkeezzlleett BBééccssbbeenn 
mmaaggyyaarr eellnnöökklléésssseell

Dr. Horváth Kristóf, az OAH fõigazgató-he-
lyettese látta el az elnöki feladatait annak a
Mûszaki Értekezletnek, amelyre a Nemzet-
közi Atomenergia Ügynökség szervezésében
került sor. A 2013. április 8-12. között tar-
tott szakmai rendezvényen 28 országból 41
résztvevõ a nukleáris védettségi kultúra ön-
értékelésére kidolgozott módszerrõl tárgyalt. 

A módszer megismerése és megvitatása, vala-
mint a tagországi vélemények és tapasztalatok
alapján a Mûszaki Értekezlet javaslatokat fogalma-
zott meg a NAÜ számára. Ezek egyrészt a módszertan
jövõbeni bevezetésére és továbbfejlesztésére, más-
részt a nukleáris védettségi kultúra elveinek további
terjesztésére vonatkoztak.

Gyakorlati ismeretekre is szert tettek a résztvevõk

Biztosítéki felügyelõk képzése az OAH-ban
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NNAAÜÜ sszzaakkéérrttõõkk llááttooggaattáássaa 
aa CCEERRTTAA-bbaann

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Üzem-
zavari és Veszélyhelyzeti Központjának veze-
tõje, Elena Buglova, valamint Florian Baciu, a
Központ munkatársa 2013. április 19-én lá-
togatást tett az OAH-nál. A vendégeket Németh
Gábor, a bécsi ENSZ misszió munkatársa kí-
sérte. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
szervezett program keretében a NAÜ szakértõi
megtekintették az OAH Veszélyhelyzeti Intézke-
dési, Gyakorló és Elemzõ Központját (CERTA),
amelynek mûködésérõl részletes tájékoztatást
kaptak. 

Macsuga Géza, a nukleáris veszélyhelyzet-kezelés
területének szakreferense elõadás keretében ismer-
tette az OAH nukleáris veszélyhelyzet-kezeléssel
kapcsolatos feladatait és azok ellátását. 

SSttrreesssszz-tteesszztt –– EENNSSRREEGG-ffeellüüllvviizzssggáállaatt 

2013. április 22 és 26 között az ENSREG
felülvizsgálati értekezletet tartott, amelynek
keretében értékelte a tizenhét, stressz-teszt-
ben részt vevõ ország akciótervét és az ezek-
ben bemutatott intézkedések teljesítését. 

A Fukushima Atomerõmûben bekövetkezett bal-
eset után, 2011. március 25-én az EU Tanácsa ar-
ra a következtetésre jutott, hogy az Európai Unió-
ban található atomerõmûveket biztonsági felülvizs-
gálatnak kell alávetni, értékelve az üzemeltetés
kockázatát és nyilvánossá téve a teljes folyamatot.
A felülvizsgálat elterjedt elnevezése a „stressz-
teszt”, magyarországi hivatalos elnevezése pedig
„Célzott Biztonsági Felülvizsgálat” (CBF).

Az Európai Unió kinyilvánította, hogy követni
kívánja az egyes tagországokban a stressz-teszt
eredményeként elhatározott javító intézkedések
végrehajtását is. Ennek megfelelõen az Európai Bi-
zottság tanácsadó testülete, az ENSREG (European
Nuclear Safety Regulators Group), 2012. szeptem-

ber 4-5-én tartott munkaülésén döntött arról, hogy
az atomerõmûvet üzemeltetõ EU-tagállamok Nem-
zeti Akciótervet (National Action Plan, továbbiak-
ban: akcióterv) dolgoznak ki és megküldik azokat
az EU Bizottságának 2012. december 31-ig.

Az akcióterv elkészítéséhez az ENSREG ajánlá-
sokat adott, amelyek szem elõtt tartásával 2012.
december 18-án elkészült Magyarország Nemzeti
Akcióterve. Az akcióterv részletesen tárgyalja a
külsõ (természeti) hatások, a tervezési kérdések,
valamint a telephelyen belüli balesetkezelés és
helyreállítás vonatkozásában elhatározott bizton-
ságnövelõ intézkedéseket, és azok megvalósítási
határidejét. Az akciótervben rögzíteni kellett a
Nukleáris Biztonsági Konvenció (CNS) 2012 au-
gusztusában megtartott 2. Rendkívüli Felülvizsgá-
lati Értekezletén feltárt problémakörökben elhatá-
rozott intézkedéseket is.

2013. április 22 és 26 között az ENSREG felül-
vizsgálati értekezletet tartott, amelynek keretében
értékelte a tizenhét, stressz-tesztben részt vevõ or-
szág akciótervét és az ezekben bemutatott intézke-
dések teljesítését. Az ENSREG-értekezlet nem
vizsgálta a CNS 2. rendkívüli felülvizsgálati érte-
kezletén meghatározott problémakörökben elhatá-
rozott biztonságnövelõ intézkedéseket.

Magyarország akciótervéhez – és az intézkedések
végrehajtásához – negyvenöt kérdést tettek fel a
résztvevõk, amelyeket sikeresen megválaszoltak
szakembereink. Az értekezlet résztvevõi pozitívum-
ként és követendõ példaként említették az intézke-
dések hatósági felügyeletének kialakított rendsze-
rét, valamint a javító intézkedések körültekintõ elõ-
készítését. Az eltervezett intézkedéseink közül ki-
emelték az egyes üzemzavarok esetén a kontén-
mentben kialakuló túlnyomás kezelésére szolgáló
mûszaki megoldások fontosságát, hangsúlyozva
ezek határidõre történõ megvalósítását. 

A felülvizsgálati értekezlet folytatásaként az
ENSREG elkészíti részletes értékelõ jelentését és
június folyamán nyilvánosságra hozza azt. A stressz-
teszttel szemben támasztott egyik alapkövetelmény
a vizsgálat és az eredmények nyilvánossága, ami-
nek megfelelõen a jelentést elérhetõvé tesszük az
OAH honlapján a kiadását követõen.

SSiikkeerrrreell vviizzssggáázzootttt aazz oorrsszzáágg

2013. június 7-én véget ért a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség felülvizsgálata, amely
tüzetesen átvilágította a nukleáris és radioak-
tív anyagok, valamint a kapcsolódó létesítmé-
nyek fizikai védelmének magyarországi rend-
szerét. A külföldi szakemberekbõl és a NAÜ
munkatársaiból álló kilenctagú küldöttség

NAÜ szakértõk tájékoztatása a CERTA mûködésérõl
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két héten keresztül dolgozott hazánkban, a
szabályozás és a hatósági tevékenység átte-
kintése mellett helyszíni ellenõrzéseket is vé-
geztek az engedélyeseknél. 

A delegáció vezetõje, az Egyesült Államokból
érkezõ Stephen Ortiz a záró értekezleten tartott be-
szédében kiemelte: Magyarország az elmúlt évek-
ben jelentõsen fejlesztette a fizikai védelem rend-
szerét, amely összességében nagyon jól mûködik.
Nincsenek olyan területek (sem állami, sem ható-
sági, sem engedélyesi szinten), ahol jelentõs észre-
vételt tettek volna, sõt, kiemelkedõ számú jó gya-
korlatot azonosítottak, amelyek nemzetközi szinten
is hasznosíthatók.

Magyarország kérésére 2013. május 27-én kez-
dõdött a NAÜ IPPAS felülvizsgálata (IPPAS – Inter-
national Physical Protection Advisory Service, a
NAÜ Nemzetközi Fizikai Védelmi Tanácsadó Szol-
gálata), azzal a céllal, hogy teljes körben és részle-
tesen átvilágítsák a nukleáris és radioaktív anya-
gok, valamint a kapcsolódó létesítmények fizikai
védelmének magyarországi rendszerét. 

Ennek keretében két héten keresztül a NAÜ hat
tagországából (Amerikai Egyesült Államok, Anglia,
Ausztrália, Franciaország, Németország és Szlovénia)
érkezett hét szakértõ és a NAÜ munkatársai tüzete-
sen megvizsgálták a hazai szabályozást, a különbözõ
elõírásokat és útmutatókat, valamint az OAH hatósá-
gi tevékenységét, beleértve az engedélyezéssel, ellen-
õrzéssel és szankcionálással kapcsolatos feladatok
ellátását. Emellett helyszíni ellenõrzést végeztek töb-
bek között a Paksi Atomerõmûnél, a Budapesti Kuta-
tóreaktornál, az Oktatóreaktornál, a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójánál, valamint püspökszilágyi Radio-
aktív Hulladék Feldolgozó és Tárolónál. 

A 2013. június 7-én tartott záró értekezleten a de-
legációt vezetõ Stephen Ortiz kiemelte: Magyaror-
szág csatlakozott minden fontos (fizikai védelemhez
kapcsolódó) nemzetközi egyezményhez és szabályo-
záshoz. A nukleáris és radioaktív anyagok, valamint
a kapcsolódó létesítmények fizikai védelmét Magyar-
ország jelentõsen javította az elmúlt években. 

A szakértõi delegáció megállapította, hogy a
meglátogatott intézményeknél is számottevõ fejlesz-
téseket hajtottak és hajtanak végre a fizikai védelmi
rendszerek területén. Az elkészült jelentésben
összesen 9 ajánlást és 57 javaslatot tettek. Azonosí-
tottak 12 jó gyakorlatot is, amely kiemelkedõnek
számít. Ezek közé tartoznak az OAH által kiadott
(fizikai védelemhez kapcsolódó) útmutatók, ame-
lyek más országok szabályozó hatóságai számára is
például szolgálhatnak, valamint a nukleáris és ra-
dioaktív anyagok nyilvántartására bevezetett rend-
szer. A delegáció tagjai felhívták a figyelmet a rend-
õrség és az OAH példaszerû együttmûködésére.

Povázsai Sándor r. alezredes, a rendõrség fõtaná-
csosa hozzátette, hogy a rendõrség szerint is rend-
kívül hasznos és eredményes volt a felülvizsgálat,
amely alapvetõen megerõsítette azt a fejlesztési és
szabályozási rendszert, amelyet a fizikai védelem
biztosítására Magyarország alkalmaz.

Arvydas Stadalnikas, a NAÜ szakértõje elmond-
ta: tekintettel arra, hogy a NAÜ az elmúlt években
jelentõs számban adott ki útmutatókat és ajánláso-
kat a tagországok számára, a mostani IPPAS misszió
nagy kihívást jelentett a nemzetközi szervezetnek.
A széleskörû felülvizsgálat eredményességét nagy-
ban segítette az OAH által készített elõzetes infor-
mációs csomag, valamint a hatóságok és engedé-
lyesek nyitottsága és segítõkészsége. 

Dr. Horváth Kristóf, az OAH fõigazgató-helyette-
se elmondta: az OAH és az engedélyesek törekedni
fognak arra, hogy egy-két éven belül hasznosítsák
a NAÜ IPPAS felülvizsgálat eredményeit, ajánlá-
sait és javaslatait. Ennek érdekében akcióterv ké-
szül majd, illetve az OAH javasolja, hogy három év
múlva kerüljön sor egy IPPAS utóvizsgálatra. A
fõigazgató-helyettes szerint figyelemre méltóak
azok a megállapítások, amelyek hazánk elõremutató,
jó gyakorlataira vonatkoznak. Dr. Horváth Kristóf
– megköszönve a delegáció, illetve az OAH és a
rendõrség szakembereinek értékes munkáját, vala-
mint a felülvizsgálatban részt vevõ engedélyesek
együttmûködését és segítõkészségét – hangsúlyoz-
ta: „örömmel vesszük és reméljük, hogy a magyar-
országi jó példák más országokban, illetve nemzet-
közi szinten is hasznosulnak majd.” 

VVééggeett éérrtt aa CCTTBBTTOO eelllleennõõrreeiinneekk 
mmaaggyyaarroorrsszzáággii kkééppzzééssee 

Az Országos Atomenergia Hivatal szervezé-
sében az Átfogó Atomcsend Szerzõdés Szer-
vezete (CTBTO) kéthetes gyakorlatot tartott
hazánkban, amely 2013. június 9-én zárult
le. A szervezet egy olyan ellenõrzõ rendszer
kiépítésén dolgozik, amellyel képes felderí-
teni, ha bárhol a világon atomrobbantást

IPPAS delegáció és az OAH szakértõi
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(például föld alatti kísérleti robbantást) haj-
tottak végre. A rendszernek már mûködõ
része egy globális monitoring hálózat és egy
nemzetközi adatközpont, valamint egy adott
területen bevethetõ felderítõ rendszer. A
mostani gyakorlat során a szakemberek rész-
letes vizsgálatokat végeztek egy feltételezett
atomrobbantás nyomait keresve.

Az esemény helyszíne a Magyar Honvédség
Bakony Harckiképzõ Központ kezelésében lévõ
bakonykúti, illetve hajmáskéri lõtér volt, ahol közel
száz külföldi szakember vett részt a szimulációs
gyakorlaton. A két hét során olyan speciális eszkö-
zök használatát tesztelték, amelyekkel többek kö-
zött képesek egy föld alatti atomrobbantás utóren-
géseinek érzékelésére, vagy a radioaktív sugárzás
mérésére. A gyakorlat során egy valósághû mûvele-
ti központot is felállítottak, ahonnan adott esetben
az ellenõrök tevékenysége irányítható. 

Horváth Kristóf, az OAH fõigazgató-helyettese ki-
emelte: azért volt nagy jelentõsége ennek a gyakor-
latnak, mert a különbözõ országokban külön kutató
csoportok által fejlesztett mûszereket itt egyszerre,
egy integrált környezetben, helyszínen lehetett ki-
próbálni. Magyarország a gyakorlat házigazdai sze-
repének felvállalásával tovább növelte hírnevét a
nemzetközi non-proliferációs tevékenységekben.

A gyakorlat zárásaként tartott vacsorán a CTBTO
Helyszíni Ellenõrzési igazgatója, Oleg Roshkov
rendkívül sikeresnek ítélte a gyakorlatot, valamint
köszönetét fejezte ki az OAH, valamint a Magyar
Honvédség felé a gyakorlat elõkészítéséért és lebo-
nyolításáért; majd a gyakorlaton való tiszteletbeli
részvételért oklevelet adott át Horváth Kristófnak. 

A magyarországi gyakorlat annak az esemény-
sorozatnak a része, amellyel egy 2014-re tervezett,
Jordániában tartandó nagyszabású szimulációs
gyakorlatot készítenek elõ. 

NNAAÜÜ ggyyaakkoorrllaatt:: sseeggííttssééggnnyyúújjttááss 
nneemmzzeettkköözzii öösssszzeeffooggáássssaall 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kez-
deményezésére 2013. június 11–12-én ke-
rült sor arra a gyakorlatra, amelynek legfon-
tosabb célja a segítségnyújtásról szóló nem-
zetközi egyezményben a nukleáris baleset
vagy radiológiai veszélyhelyzet esetére elõi-
rányzott feladatok gyakorlása volt. A gyakor-
laton azok a magyarországi intézmények vet-
tek részt, amelyek tagjai a NAÜ által alapí-
tott nemzetközi segítségnyújtási hálózatnak.

A forgatókönyv szerint villámcsapás következté-
ben kialakuló tûz miatt teljes feszültség-kimaradás
következett be a szlovéniai Krsko Atomerõmûben,

majd fokozatosan növekedett a környezetbe kijutott
radioaktív anyagok mennyisége. A kialakult hely-
zetrõl a szlovén illetékes hatóság a NAÜ veszély-
helyzeti honlapján adott rendszeresen tájékozta-
tást. Szlovénia a következõ szakterületeken kért se-
gítséget: földi és légi felderítés, helyszíni gamma
spektrometria, környezeti mintavételezés és érté-
kelés, dózisbecslés és légköri terjedésmodellezés,
dekontaminálás és egészségügyi támogatás, atom-
erõmû üzemeltetési tanácsadás, valamint a sugár-
terhelést szenvedett személyek orvosi ellátása.

A gyakorlaton magyar részrõl az OAH (nemzeti il-
letékes hatóság), az Országos „Frederic Joliot-Curie”
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
az Országos Meteorológiai Szolgálat és az MVM Paksi
Atomerõmû Zrt. mint képességeiket a nemzetközi se-
gítségnyújtási hálózatba fölajánló intézmények vet-
tek részt. A gyakorlat elsõ napján a feltételezett ve-
szélyhelyzet súlyosbodásáról érkezett rendszeresen
tájékoztatás. Ezt követõen a szlovén fél nyilvánosság-
ra hozta, hogy az elhárításhoz mely szakterületeken
van szüksége nemzetközi segítségre. A gyakorlat
másnapján a segítséget kérõ és a segítséget fölajánló
országokkal szoros együttmûködésben, a NAÜ koor-
dinálásával közös segítségnyújtó csapatot, valamint
segítségnyújtási akciótervet állítottak össze. A ma-
gyar intézmények által fölajánlott képességeket az
OAH foglalta össze és továbbította a NAÜ-nek, szin-
tén a veszélyhelyzeti honlapon keresztül.

A gyakorlat magyar részrõl sikeres volt, a kitû-
zött célok teljesültek. Hasznos volt abból a szem-
pontból is, hogy az OAH frissítette a hazai kommu-
nikációs csatornák adatait és az intézményi segít-
ségnyújtási koordinátorok elérhetõségeit. A nem-
zetközi szintû értékelést a NAÜ végzi, a tervek sze-
rint július közepére készül el az a jelentés, amely a
tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmaz meg a
segítségnyújtás terén a nemzetközi együttmûködés
fejlesztése érdekében.

EENNSSRREEGG-kkoonnffeerreenncciiaa:: ffóókkuusszzbbaann 
aazz eeuurróóppaaii nnuukklleeáárriiss bbiizzttoonnssáágg 

2013. június 11–12-én Brüsszelben tartotta
konferenciáját az Európai Nukleáris Bizton-
sági Hatóságok Csoportja (ENSREG), amely-
nek egyik fontos célja volt, hogy megvitassák
az európai nukleáris biztonsági helyzetet két
évvel a fukusimai katasztrófa után. A nukle-
áris biztonsággal kapcsolatos uniós szabályo-
zásokkal is foglalkoztak a szakemberek: az
Európai Bizottság ismertette az EU-tagálla-
mokra vonatkozó irányelv módosításának ter-
veit. A hatóságok mellett civil szervezetek is
részt vettek a konferencián. A Greenpeace
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munkatársa, Jan Haverkamp a nukleáris te-
rület szakértõi, a hatóságok és a civil szerve-
zetek közötti párbeszédrõl, valamint a terü-
let átláthatóságáról szólva több állammal
szemben kritikus észrevételeket tett, azon-
ban Magyarországot jó példaként emelte ki.
A szakmai rendezvényen részt vett Fichtinger
Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal fõ-
igazgatója, valamint Volent Gábor, a Paksi
Atomerõmû biztonsági igazgatója is.

Európában jelenleg 132 atomerõmû mûködik,
illetve néhány uniós tagállam újabbak építését ter-
vezi. A 2011-ben bekövetkezett fukusimai kataszt-
rófa világszerte növelte az emberek aggodalmát.
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió ki-
emelt figyelemmel követi a nukleáris terület mûkö-
dését, a nukleáris létesítmények biztonságának
helyzetét, valamint a vonatkozó szabályozásokat. 

Az Európai Bizottság jelezte: bár a Fukusima utáni
Célzott Biztonsági Felülvizsgálat („Stressz-teszt) ered-
ményei szerint az európai atomerõmûvek biztonsági
szintje megfelelõ és mûszaki okok miatt egyik leállí-
tása sem indokolt, úgy látják, hogy van tere a további
fejlesztéseknek is. Az eredményekre és a fukusimai
katasztrófa tanulságaira alapozva a Bizottság bejelen-
tette, hogy kezdeményezik a 2009-es nukleáris biz-
tonságra vonatkozó uniós irányelv módosítását. 

A tervezet szerint új biztonsági célkitûzéseket
vezetnek be, megalapoznak egy olyan harmonizáci-
ós eljárást, amellyel uniós szinten teremtik meg az
összhangot a különbözõ nukleáris biztonsági útmu-
tatók között. Emellett tervezik a nemzeti szabályo-
zó hatóságok szerepének és függetlenségének meg-
erõsítését, valamint a nukleáris témakör átlátható-
ságának növelését. Mindemellett új rendelkezéseket
vezetnek be a telephelyen belüli veszélyhelyzeti
felkészültségre vonatkozóan. 

A Bizottság szerint az irányelv módosítása után az
uniós állampolgárok nagyobb biztonságban, vala-
mint tájékozottabbak lesznek, a nemzeti nukleáris
biztonsági hatóságok megfelelõ forrásokkal rendel-
keznek majd, vezetõ szerepet betöltve az európai
szabályozás bevezetésében, és továbbra is kizáróla-
gos felelõssége lesz az engedélyeseknek. Az irányelv
bevezetését 2014-re tervezik, ezután 18 hónap áll
majd tagállamok rendelkezésére, hogy a megválto-
zott szabályokat átültessék a saját jogrendjükbe. 

NNRRCC-iiggaazzggaattóó llááttooggaattáássaa 
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn 

Európai látogatásuk részeként 2013. június
23-25 között hazánkat is felkereste az ame-
rikai nukleáris hatóság (US NRC) két mun-
katársa, Catherine Haney igazgató és Shawn

Rochelle Smith nemzetközi program koordi-
nátor. Az Országos Atomenergia Hivatalnál
Fichtinger Gyula fõigazgató fogadta a vendé-
geket. 

Az OAH – az amerikai hatóság munkatársainak
elõzetes kérése alapján – elsõsorban a radioaktív
hulladékok tárolásával kapcsolatos magyarországi
programot állított össze. Ennek keretében az NRC
szakértõi meglátogatták a paksi Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolóját, valamint a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolót. Az OAH-nál Fichtinger
Gyula fõigazgató fogadta a vendégeket, majd Lázár
István, az OAH KNPA (Központi Nukleáris Pénz-
ügyi Alap) koordinátora a radioaktív hulladékok
magyarországi kezelésrõl és annak finanszírozásá-
ról tartott elõadást. Vincze Árpád fõosztályvezetõ a
hazai nukleáris biztosítéki rendszerrõl, Stefánka
Zsolt osztályvezetõ a nukleáris védettség hatósági sza-
bályozásról adott áttekintést. Ezt követõen Zsoldos
Jenõ, az OAH mûszaki fõtanácsadója a nukleáris
üzemanyagok magyarországi felhasználásáról tájé-
koztatta az NRC munkatársait. 

Catherine Haney igazgató – megköszönve a szín-
vonalas szakmai programot – elmondta: a látogatás
igen hasznos volt számukra, a magyarországi radio-
aktívhulladék-tárolók rendezettsége és átlátható
mûködése pedig példaértékû. 

SSiikkeerreess vvoolltt aazz OOAAHH áállttaall sszzeerrvveezzeetttt
BBOOOOSSTTEERR-ggyyaakkoorrllaatt 

2013. május 16-án sikeresen lezajlott az
OAH által szervezett BOOSTER-gyakorlat,
amellyel a legújabb technológiák kerültek
Magyarországra kipróbálásra. A feltételezett
sugárszennyezéses, robbantásos merénylet
szimulációja során a BOOSTER-rendszer tá-
mogatta a hatékony, gyors és megalapozott
döntéshozatalt. A rendszer bebizonyította,
hogy a különbözõ technológiákat, szoftvere-
ket és kommunikációs megoldásokat integ-
rálva hatékonyabban mûködhet az emberi
életek védelmében (akár egy robbantásos
merénylet, akár egy nukleáris baleset után),
mint a jelenleg rendelkezésre álló eszközök. 

Akár egy balesetnél, akár egy merényletnél a
károk enyhítéséhez kapcsolódóan alapvetõen fon-
tos a potenciális érintettek gyors azonosítása és az
elszenvedett sugárterhelés szerinti elkülönítése az
idõbeli orvosi beavatkozások megkezdése érdeké-
ben. Az EU 7. kutatási keretprogram (FP7) támo-

NUKLEÁRISBALESET-
ELHÁRÍTÁS

oah hirlevel 2013 jun.qxd  8/6/2013  10:17 AM  Page 8



gatásával fejlesztett BOOSTER-technológia ebben
segíti az elsõdleges beavatkozó erõket. 

A projektben 5 ország (Spanyolország, Németor-
szág, Franciaország, Írország és Magyarország) sza-
kemberei vesznek részt. Az OAH a rendszerrel
szemben támasztott követelmények meghatározá-
sában vett részt, valamint vállalta a BOOSTER-
gyakorlat megszervezését. A projekt keretében ki-
fejlesztett, a terepen gyorsan bevethetõ, többféle
érzékelõt és elemzési technikát, kommunikációs
technológiát integráló, mobil döntéstámogató rend-
szer egyedülálló, melynek prototípusa a mostani
gyakorlat során került bemutatásra. 

A világon egyedülálló a magyarországi BOOSTER-
gyakorlat, mivel a prototípusokat eddig csak külön-
külön tesztelték (hazánkban a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont-
ja), de rendszerként most próbálták ki elõször, így
a magyar szakemberek felkészültsége nemzetközi
viszonylatban is kiemelkedõ. A mintegy 100 fõs
gyakorlaton a bevetett eszközöket az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság (hasonló szituáció-
ban bevethetõ) mobil egysége tesztelte. Az esemé-
nyen megfigyelõként részt vett 6 külföldi szakértõ
és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség munka-
társa is.

Az eseményhez kapcsolódó sajtótájékoztatón dr.
Horváth Kristóf, az OAH fõigazgató-helyettese ki-
emelte: sikeres volt a gyakorlat, mert a különbözõ
intézetek, szervezetek által kifejlesztett eszközök
megfelelõen együttmûködtek, illetve a módszertan
alkalmas arra, hogy a rendszer a gyakorlatban is jól
mûködjön. Újságírói kérdésre válaszolva a fõigaz-
gató-helyettes elmondta: a projekt teljes költségve-
tése több mint 3 millió euró. 

SSzziimmuulláácciióóss ggyyaakkoorrllaatt aa vveesszzééllyyeess 
ssuuggáárrffoorrrráássookk ffiizziikkaaii vvééddeellmmee éérrddeekkéébbeenn 

2013. május 22-24. között a veszélyes sugár-
források fizikai védelmével kapcsolatos szi-
mulációs gyakorlatra került sor az Országos

Atomenergia Hivatal szervezésében. A gya-
korlaton részt vevõ reagáló erõk és nagy köz-
biztonsági kockázatot jelentõ sugárforrások
birtokosai azt tesztelhették, hogy mit tenné-
nek a sugárforrásra irányuló támadáskor. A
résztvevõknek alkalmuk volt az esetleges hiá-
nyosságok felderítésére, javaslatokat tehettek
a fizikai védelmi rendszer fejlesztésére, haté-
konyságának növelésére, illetve az érintett
szervek az illetékességi területükön található
kiemelt közbiztonsági kockázatú tevékenysé-
get végzõ cégeket jobban megismerhették.

A szakmai rendezvényre az Amerikai Egyesült
Államok kormánya Energiaügyi Minisztériuma
(DOE) által létrehozott Globális Fenyegetettséget
Csökkentõ Kezdeményezés (GTRI) programjának
keretében került sor, amelynek hazánk is részese.

A gyakorlaton a DOE képviseletében a Sandia
National Laboratories munkatársai, valamint há-
rom budapesti, nagy közbiztonsági kockázatot je-
lentõ sugárforrást birtokló cég (Agroster Besugárzó
Zrt., az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbio-
lógiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Uzsoki
Utcai Kórház) képviselõi, továbbá a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság, az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság, valamint az érintett bizton-
ságtechnikai cégek szakemberei vettek részt. 

A gyakorlatra mindhárom sugárforrás birtokos
cég esetében több forgatókönyv szerint került sor. A
rendezvény sikerét mutatja, hogy a szakemberek
megállapították: a reagáló erõk adott esetben meg-
felelõen rövid idõ alatt az aktuális helyszínre ér-
keznének, illetve az eljárásrendeket és a védelmi
eszközöket jól ismerik mind a birtokos cégek, mind
az elhárító erõk.

A védelmi rendszer hatékonyságának növelése
érdekében megfogalmaztak néhány fejlesztési ja-
vaslatot a részt vevõ cégek számára, mindamellett,
hogy a tapasztalatok szerint az alkalmazott rend-
szerek változtatás nélkül is ellátják feladatukat, és
megfelelnek az elõírt feltételeknek.

HHaattóóssáággii ffóórruummoott sszzeerrvveezzeetttt 
aazz OOrrsszzáággooss AAttoommeenneerrggiiaa HHiivvaattaall 

2013. április 5-én az Országos Atomenergia
Hivatal szervezésében hatósági fórumra ke-
rült sor, amely lehetõséget teremtett arra,
hogy az OAH munkatársai mellett a különbö-
zõ hatóságoktól érkezõ szakemberek tájé-
koztatást adjanak azokról a – saját területü-
kön történt – változásokról, amelyek az
atomenergia felhasználását is érintették.

BOOSTER gyakorlat: az emberi életek hatékonyabb
védelme a cél

HATÓSÁGI TTEVÉKENYSÉG
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Az elmúlt idõszakban történt szabályozási és
szervezeti változások, valamint a létesítmények
biztonságának értékelésében megkezdett új tevé-
kenységek miatt az OAH indokoltnak tartotta, hogy
2010. után újból fórumot szervezzen a különbözõ
hatóságok számára. A rendezvény minden résztve-
võnek lehetõséget biztosított arra, hogy elõadás ke-
retében adjon tájékoztatást a saját területéhez kötõ-
dõ, az atomenergia felhasználását érintõ legfonto-
sabb változásokról, újdonságokról.

A rendezvényen az OAH munkatársain kívül
részt vettek többek között a sugárvédelmi hatósá-
gok képviselõi, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatal, az MKEH 
Haditechnikai és Exportellenõrzési Hatóság, az
Országos Rendõr-fõkapitányság, valamint a Vidék-
fejlesztési Minisztérium szakemberei.

Dr. Rónaky József, az OAH fõigazgatója megnyi-
tóbeszédében kiemelte: különösen fontos, hogy a
különbözõ hatóságok jobban megismerjék egymás
munkáját, ami hozzájárul a szervezetek hatéko-
nyabb együttmûködéséhez. 

NNuukklleeáárriiss kkeerreesskkeeddeelleemm:: 
eelleemmzzééss ééss eellõõaaddááss aa bbiizzttoonnssáágg 

éérrddeekkéébbeenn 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) „Nuclear Trade Analysis” program-
jának keretein belül az Országos Atomener-
gia Hivatal szervezésében 2013. április 3-án
került sor arra a szakmai rendezvényre,
amelyen a hazai nukleáris kettõs felhaszná-
lású (békés célokat szolgáló, illetve ettõl el-
térõen is felhasználható) termékek, techno-
lógiák elõállításával, illetve forgalmazásával
foglalkozó hazai cégek kaptak tájékoztatást
a program részleteirõl. Az elõadások során
a résztvevõk olyan, a proliferáció (nem bé-
kés célú felhasználás) elleni harchoz kötõdõ
információkkal ismerkedhettek meg, ame-
lyeket saját munkájuk során is jól hasznosít-
hatnak. 

Az OAH Nukleáris Védettségi, Non-proliferáci-
ós és Veszélyhelyzet-kezelési Fõosztály szervezé-
sében, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
„Nuclear Trade Analysis” programjának keretein
belül, 2013. április 3-án, az OAH székházában a
NAÜ nukleáris kereskedelmi elemzõje és a Ma-
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hadi-
technikai és Exportellenõrzési Hatóság Exportel-
lenõrzési Osztályának osztályvezetõje elõadást tar-
tott négy hazai nukleáris kettõs felhasználású ter-

mékek (technológiák) elõállításával vagy forgal-
mazásával foglalkozó cég képviselõi számára.

A NAÜ 2006-ban indította el „Nuclear Trade
Analysis” elnevezésû programját, amelynek célja a
nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termé-
kek kereskedelmével kapcsolatos információk
gyûjtése a tagországok közremûködésével. Magyar-
ország a NAÜ-nek nyújtott Támogató Program ke-
retében 2012-ben csatlakozott a programhoz.

A megbeszélésen a NAÜ szakembere tájékozta-
tást nyújtott a program részleteirõl, a proliferáció
gyanús megkeresések felismerhetõségérõl és a
nukleáris kettõs felhasználású termékek (technoló-
giák) elõállításával vagy forgalmazásával foglalko-
zó cégek szerepének jelentõségérõl a nukleáris
proliferáció elleni harcban. A program folytatásá-
ban további cégek képzésére is sor kerül majd.

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii mmeeggáállllaappooddááss 
mmeeggúújjííttáássaa aazz MMTTAA EEnneerrggiiaattuuddoommáánnyyii

KKuuttaattóókköözzppoonnttjjáávvaall 

Az Országos Atomenergia Hivatal, valamint a
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudo-
mányi Kutatóközpontja (MTA EK) az eddigi
sikeres együttmûködés megújításáról és ki-
szélesítésérõl határozott. A megújított megál-
lapodást dr. Rónaky József, az OAH fõigaz-
gatója, valamint dr. Horváth Ákos, az MTA
EK fõigazgatója 2013. április 11-én írta alá. 

Az OAH számára kiemelt fontosságú, hogy szo-
rosan együttmûködjön azokkal a partnerekkel,
akikre hatósági feladatainak elvégzése során mû-
szaki szempontból támaszkodhat.

2012-ben több olyan új hatósági feladat is fel-
merült, amelyek nem jelentek meg a mûszaki
háttértámogató intézményekkel kötött koráb-
bi megállapodásokban. Ilyen feladat az új
blokk(ok) létesítésével kapcsolatos hatósági elõ-
készítõ tevékenység, valamint a Paksi Atomerõ-
mû üzemidõ-hosszabbítása. Ezen kívül az OAH-

Az MTA EK – OAH együttmûködési megállapodás
aláírása
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ban végbement szervezeti változások is indokol-
ták az eddigi együttmûködések felülvizsgálatát
és megújítását. 

Ennek mentén az OAH a korábbi sikeres együtt-
mûködésre alapozva kezdeményezte az egyik leg-
fontosabb partnerével, a Magyar Tudományos Aka-
démia Energiatudományi Kutatóközpontjával kö-
tött megállapodás megújítását, valamint az együtt-
mûködés lehetséges tématerületeinek kiszélesítését.
A megújított együttmûködési megállapodás aláírá-
sára 2013. április 11-én került sor. 

Az együttmûködés kiterjed a biztonsági elemzé-
sekre (pl. fûtõelemek viselkedése, súlyos baleseti
elemzések, tároló és szállító eszközökkel kapcso-
latos szakértõi vélemények), valamint a tudo-
mányterületek körére (reaktorfizika, biológia, ké-
mia, emberi tényezõk vizsgálata, stb.). A megálla-
podásban többek között megjelennek olyan téma-
területek is, mint az üzemelõ és az új blokk(ok)
biztonsági kérdései, vagy a nukleáris védettség-
gel, nukleáris biztosítéki tevékenységgel össze-
függõ kérdések. 

SSzzeemmiinnáárriiuumm aa mmûûsszzaakkii 
hhááttttéérrttáámmooggaattóó iinnttéézzmméénnyyeekk 

eerreeddmméénnyyeeiirrõõll 

Az Országos Atomenergia Hivatal által szerve-
zett 2013. április 17-i szemináriumon elhang-
zott elõadások a kutatás-fejlesztési projektek
és együttmûködések eredményeit mutatták be
olyan területeken, mint az üzemeltetés bizton-
sága, a nukleáris baleseti helyzetek elemzése,
a szilárdsági számítások és anyagvizsgálatok
témaköre. A szakmai rendezvény lehetõséget
biztosított azoknak a javaslatoknak a bemuta-
tására is, amelyek a nukleáris biztonságra vo-
natkozó szabályozásokat érintették.

Az OAH 2013. április 17-én hetedik alkalom-
mal szervezett szemináriumot azoknak az intézmé-
nyeknek, amelyekre mûszaki szempontból támasz-
kodhat a hatósági feladatainak elvégzése során. 

Dr. Petõfi Gábor fõosztályvezetõ, a rendezvény
egyik fõszervezõje elmondta: mivel az elõzõ sze-
mináriumra két évvel ezelõtt került sor, sok olyan
témából válogathatott az OAH, amelyekben a
szerzõdéses partnereivel (akik szakmai vélemé-
nyezéssel, kutatás-fejlesztéssel támogatják az
OAH hatósági munkáját) a hivatal együttmûkö-
dött. Ezek közül a szervezeten belüli szakmai mû-
helyekkel közösen választották ki a szeminárium
elõadásait. Összesen négy szekcióban 14 elõadás-
ra került sor a szilárdsági számításokhoz és
anyagvizsgálatokhoz kapcsolódóan, a létesítmé-
nyek üzemeltetésének és nukleáris baleseti hely-

zetei elemzéseinek eredményeirõl, valamint a
nukleáris biztonságra vonatkozó szabályozások té-
makörében. 

Dr. Petõfi Gábor kiemelte, hogy rendkívül szín-
vonalas elõadásokat tartottak a meghívott elõadók,
és a rendezvény jó lehetõséget biztosított a résztve-
võknek, hogy egymás munkáját és eredményeit
mélyebben megismerjék. Örömteli és támogatandó
törekvés, hogy egyes partnerek már tudatosan teret
biztosítanak a fiatal kollégáknak is a kutatásokban
és az eredmények bemutatásában.

SSzzeemmiinnáárriiuumm aa nnoonn-pprroolliiffeerráácciióóhhoozz 
ééss aa nnuukklleeáárriiss vvééddeettttsséégghheezz kkööttõõddõõ 

kkuuttaattáássii eerreeddmméénnyyeekkrrõõll 

Az Országos Atomenergia Hivatal nyolcadik
alkalommal, 2013. május 7-én tartott szemi-
náriumot azoknak az intézményeknek, ame-
lyekre mûszaki szempontból támaszkodhat a
hatósági feladatainak elvégzése során. A
szakmai rendezvényen a nukleáris fegyverek
elterjedése elleni küzdelemmel (non-prolife-
ráció) és a nukleáris védettséggel kapcsola-
tos kutatási eredményeket ismerhették meg a
résztvevõk. 

A szemináriumot megnyitva dr. Horváth Kristóf
fõigazgató-helyettes ismertette az OAH új szerve-
zeti felépítésével kapcsolatos fontosabb informá-
ciókat. Ezt követõen két szekcióban tizenegy elõ-
adásra került sor. A Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Inté-
zetének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpontjának munkatár-
sai többek között olyan területek kutatási eredmé-
nyeirõl adtak tájékoztatást, mint a hatósági dörzs-
minták urán- és plutónium-tartalmának elemzése,
atomerõmûvi üzemanyag-kazetták kiégésének és
dúsításának mérése, üzemanyagciklus anyagára-
mainak modellezése, valamint ismertették az újabb
nukleáris analitikai módszereket.

Vincze Árpád, az OAH fõosztályvezetõje az elõ-
adások kiválasztásáról szólva elmondta: meghatáro-
zó szempont volt, hogy olyan témákat járjanak kör-
be, amelyek az OAH aktuális hatósági feladataihoz
kapcsolódnak. „A magas színvonalú hatósági mun-
kának az egyik alapfeltétele a megfelelõ mûszaki-
technikai támogatás, így különösen hasznos volt,
hogy az elõadók a legújabb tudományos eredmé-
nyeket is bemutatták a szemináriumon” – hangsú-
lyozta Vincze Árpád a rendezvényt követõen, vala-
mint kiemelte a kutatóktól kapott javaslatok fontos-
ságát. Egyúttal köszönetét fejezte ki a sikeres szak-
mai rendezvényért dr. Petõfi Gábor fõosztályveze-
tõnek, aki a szeminárium egyik fõszervezõje volt.
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Ahogy az idén megrendezett korábbi, áprilisi sze-
mináriumon, ezen a májusi szakmai rendezvényen is
teret kaptak a fiatal, új szakemberek, amely úgy tû-
nik, hogy örömteli trend a hazai tudományos életben.

KKöözzeell kkééttsszzáázzaann vveetttteekk rréésszztt 
aazz „„AAttoommeenneerrggiiáárróóll –– mmiinnddeennkkiinneekk””

kkoonnffeerreenncciiáánn 

2013. május 23-án Veszprémben került sor
az „Atomenergiáról – mindenkinek” konfe-
renciasorozat idei elsõ rendezvényére. Az
Országos Atomenergia Hivatal, a Pannon
Egyetem, valamint a TIT Stúdió Egyesület
együttmûködésével megvalósult ismeretter-
jesztõ konferencián közel kétszázan vettek
részt. 

Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora
köszöntõjében felhívta a diákok figyelmét arra,
hogy a munkaerõpiacon milyen jelentõs igény van
azokra a szakemberekre, akik természettudományi
karon szerezték diplomájukat. Biztos állás, jó kere-
set és karrierlehetõség várja a megfelelõ végzett-
séggel rendelkezõket, ugyanakkor sok cég magyar-
országi jelenlétét is meghatározza, hogy elegendõ
szakember áll-e rendelkezésre – hangsúlyozta dr.
Friedler Ferenc. Dr. Rónaky József, az OAH fõigaz-
gatója megnyitójában reményét fejezte ki, hogy az
elõadások felkeltik majd a hallgatóság érdeklõdé-
sét a természettudományok és az atomenergia iránt. 

A színesen bemutatott, érdekes elõadások olyan
témákat öleltek fel, mint az atomerõmûvek bizton-
sága, sugárzó környezetünk, a radioaktív hulladé-
kok, valamint az atomenergia a 21. században. A
nukleáris célpontok elleni terrorizmus kérdésköré-

vel foglalkozó elõadás mellett nagy sikert aratott a
fiatalok körében a könnyedebb stílusú, humorral
fûszerezett „Földkérgi radioaktív izotópok a szép-
ség, egészség és szerelem szolgálatában” címû pre-
zentáció. 

KKöözziigg FFooccii KKuuppaa OOAAHH rréésszzvvéétteelllleell 

2013. június 15-én második alkalommal ren-
dezték meg a Közig Foci Kupát, amelyen az
OAH is részt vett. A hivatal lelkes szurkoló-
táborral kísért focicsapata végig tisztességgel
küzdött a nálánál jóval nagyobb szervezetek
futballistáival.

Szikrázó napsütésben és nyári forróságban ke-
rült sor a II. Közig Foci Kupára a Vasas Fáy utcai
Sportközpontjában. Az OAH csapata a sorsolás
szerint az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgató-
sággal, az Emberi Erõforrások Minisztériumával és
az Állami Számvevõszékkel mérkõzött meg, vala-
mint (a késõbb bajnok címet szerzõ) Központi Sta-
tisztikai Hivatallal mérte össze az erejét. 

Az esemény fõvédnöke Navracsics Tibor közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter volt, akit a megnyi-
tón Rétvári Bence parlamenti államtitkár képviselt.
A mérkõzések elõtt bevezetésként Szász Kitti adott
ízelítõt dekázásból, aki kétszeres freestyle világbaj-
noki aranyérmesként kápráztatta el a közönséget. 

Összesen negyven csapat vett részt a sportren-
dezvényen, a legtöbb gólt a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Rt. csapata lõtte, azonban a Foci Kupa
gyõztesének járó serleget és az aranyérmeket a
Központi Statisztikai Hivatal játékosai vehették át.

Az OAH által regisztrált csapat: Horváth Kristóf,
Hullán Szabolcs, Körmendi Gábor, Krutzler János,
Lehota Mihály, Ligeti Ádám, Nagy Gábor, Stefánka
Zsolt, Vincze Árpád.
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TÁJÉKOZTATÁS

Ismeretterjesztés: a szünetben is nagy volt 
az érdeklõdés

Közel kétszázan vettek részt a konferencián

RÖVIDHÍR
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