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NNyyíílltt nnaapp

A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynökség ((NAÜ) 554. KKöz-
gyûlését 22010. sszeptember 220-224. kközött ttartotta BBécs-
ben. AA KKözgyûlésen MMagyarországot aaz OOrszágos AAtom-
energia HHivatal éés aa KKülügyminisztérium mmunkatársai
képviselték, aa ddelegációt Rónaky JJózsef, aaz OOAH ffõigaz-
gatója vvezette. AA KKözgyûlés nnyitó nnapján jjelen vvolt Ko-
vács PPál, aa NNemzeti FFejlesztési MMinisztérium eenergeti-
kai üügyekért ffelelõs hhelyettes áállamtitkára. A tavaly
megválasztott NAÜ fõigazgató, Yukiya Amano elsõ hiva-
tali évét értékelõ beszédében hangsúlyozta, hogy szeret-
né megszabadítani az ügynökséget a „world’s nuclear
watchdog” (a világ nukleáris jelzõkutyája) címkétõl,
ami hamis fénybe állítja a
szervezetet, s eltereli a figyel-
met a nukleáris energia békés
és tudományos célú felhaszná-
lásával kapcsolatos széles kö-
rû tevékenységrõl. Az elmúlt
idõszak egyik legjelentõsebb
eseményének nevezte a 2010
márciusában a nukleáris ener-
gia békés felhasználásáról
rendezett párizsi konferenciát,
ahol egyértelmûvé vált, hogy
mintegy 60 ország tervezi nuk-
leárisenergia-program kidolgo-
zását, s ebbõl 10-25 ország jó
eséllyel 2030-ig be is üzemelheti elsõ reaktorát. A NAÜ
fõigazgatója kiemelte, hogy az Ügynökség alapító okira-
tában foglalt minden területen szeretnének elõrelépést
elérni. Az alapokmány szerint a szervezet legfõbb fela-
data az atomenergia békés és biztonságos alkalmazásá-
nak elõsegítése, másrészt biztosítéki rendszerén keresz-
tül annak megakadályozása, hogy az atomenergia alkal-
mazásával kapcsolatos berendezéseket, anyagokat, is-
mereteket nem-békés célokra is felhasználják. A nem-
zetközi szervezet szerteágazó tevékenységet fejt ki az
atomenergia békés és biztonságos felhasználásának elõ-
segítése érdekében, tudományos tanácskozásokat, kon-

ferenciákat, tanfolyamokat szervez, szakértõket küld a
tagállamokba, támogatja és bizonyos mértékben koordi-
nálja a nukleáris energiával kapcsolatos kutatásokat és
fejlesztéseket. Mûszaki együttmûködési programja ke-
retében támogatja a tagállamokban az emberi erõforrás
fejlesztését, nemzeti és regionális projektek indításával
segíti elõ az atomenergia békés célú alkalmazását az
élet számos területén.

A fõigazgató elmondta, hogy a Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaságban nem sikerült javulást elérni az
atomsorompó szerzõdés biztosítéki ellenõrzése terén, s
beszámolt a Közel-Keleten végzett biztosítéki ellenõrzé-

si tevékenységrõl. Ezzel kap-
csolatban elmondta, hogy a té-
mában rendelkezésére bocsá-
tott információkat megosztotta
a tagországokkal, s látogatása
alkalmával sürgette Izrael
nukleáris létesítményeinek
teljes körû ügynökségi biztosí-
téki ellenõrzés alá helyezését,
valamint az ország mielõbbi
csatlakozását az atomsorompó
egyezményhez. 

Tájékoztatta a Közgyûlést,
hogy a NAÜ fõigazgatójaként
megállapodást kötött az Orosz

Föderációval arról, hogy Oroszország a saját területén,
saját költségére létrehoz egy kisdúsítású uránt tároló
„üzemanyag bankot”, amelyet az Ügynökség fennható-
sága alá helyez. Ezzel biztosítja, hogy azok az országok,
amelyek a szabadpiacon politikai okok miatt nem tud-
nak nukleáris fûtõanyagot beszerezni, az Ügynökségen
keresztül bármikor megtehessék azt. 

A fõigazgató hangsúlyozta, hogy személyes ügyének
tekinti a NAÜ rák elleni programját, hiszen a fejlõdõ or-
szágoknak ez jelenti az egyetlen reményt, hogy csök-
kenteni tudják a rák okozta magas halálozási arányt.
Felhívta a figyelmet a Közgyûlés kísérõ konferenciájára,

Yukiya Amano fõigazgató megnyitja a NAÜ közgyûlést 
(Foto: D. Calma/NAÜ)



amely a rákbetegség fejlõdõ országokban tapasztalható
nagyarányú terjedésével foglalkozott, s ahol olyan dísz-
vendégek vonzották a média figyelmét, mint az egyipto-
mi elnök felesége. 

A mmagyar ffelszólalásban Rónaky JJózsef a ddelegáció
vezetõjeként eelmondta, hhogy aaz úúj ppaksi rreaktor-
blokk(ok) eelõkészítésérõl ttavaly hhozott pparlamenti ddön-
téssel öösszhangban aaz OOAH aa kkibõvített eerõmûre sszabott
új bbiztonsági kkeretszabályozást ddolgozott kki. TTájékozta-
tást aadott aarról, hhogy aa bbusheri aatomerõmû bbiztonságos
üzemeltetésének eelõsegítésére eegy üügynökségi pprojekt
keretében aaz iiráni hhatóság sszakembereit ffogadtuk tto-
vábbképzés ccéljából. AA NNAÜ bbiztosítéki eellenõreinek
képzéséhez iis rrendszeresen hhozzájárulunk. FFontos ffejle-
mény eezen aa ttéren aaz MMTA IIzotópkutató IIntézet NNukle-
áris AAnyagok AAnalitikai LLaboratóriumának ffolyamatban
lévõ ccsatlakozása aa NNAÜ AAnalitikai LLaborhálózatához.
Az OOAH ffõigazgatója mmegköszönte aaz ÜÜgynökség MMûsza-
ki EEgyüttmûködési PProgramjának hhozzájárulását aa MMa-
gyar NNukleáris TTudásbázis llétrehozásához.

A Közgyûlés ideje alatt tartották a nukleáris bizton-
sági hatóságok vezetõinek értekezletét is, amely ez alka-
lommal a nukleárisenergia-termelés mellett döntõ új or-
szágok támogatási lehetõségével és a már nem használt
sugárforrások kezelésével foglalkozott.

Az OAH vezetõi négyoldalú találkozó keretében ismét
megvitatták a cseh, a szlovák és a szlovén hatóságok kép-
viselõivel a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó témákat.

A Közgyûlés margóján egy újabb együttmûködési ja-
vaslat született Hatósági Együttmûködési Fórum létre-
hozásával. Az elsõ benyomások alapján az új Fórum el-
sõsorban az új atomerõmûvet építeni kívánó országok
induló hatóságainak nyújtana segítséget.

A Közgyûlésen elhangzottak a viták ellenére ismét
megmutatták, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség olyan tevékenységet végez, amelyre szükségük van
a tagországoknak és amely valóban a „békét és a népek
felemelkedését” szolgálja.

Molnár András
az OAH fõosztályvezetõje

RReeggiioonnáálliiss mmûûhheellyyttaalláállkkoozzóó
2010. mmájus 110-114. kközött aaz OOAH kközpontjában rregioná-
lis mmûszaki ttalálkozót sszerveztek aa vvalószínûségi bbiztonsá-
gi eelemzés éés aa ddeterminisztikus eelemzés kkombinációja tté-
makörében. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség regio-
nális projektje keretében megrendezett találkozón atom-
erõmûvek, nukleáris biztonsági hatóságok és tervezõ, illet-
ve mûszaki támogató intézmények képviseletében 16 or-
szág 35 szakembere vett részt. 

AAzz eeggyyiippttoommii hhaattóóssáágg ttáámmooggaattáássaa
Az EEurópai UUnió pprojektet iindított aaz eegyiptomi hhatóság ttá-
mogatására eegy llehetséges úúj aatomerõmû ttelephelyének kki-
jelölése kkapcsán. Bár Egyiptom nem rendelkezik atomerõ-
mûvel, az elmúlt évtizedekben többször felmerült az igény
atomerõmû építésére, s a kilencvenes években már a le-
hetséges telephely vizsgálatáig is eljutottak. A Földközi-
tenger partján kijelölt telephely El-Dabaa városa mellett
található. Az egyiptomi hatóság a nemzetközi normák alap-
ján kiadta saját követelményrendszerét a telephely értéke-
lésével kapcsolatban, s a követelmények alapján elkészült
telephely-értékelés hatósági felülvizsgálatában kérte az
EU segítségét. Az EU konzorciumot alakított a francia-né-
met Riskaudit cég vezetésével, amelyben részt vesz a né-
met GRS intézet, a finn hatóság és az OAH is. Az OAH-s
szakemberek – Bódis Zoltánné minõségirányítási vezetõ,
Petõfi Gábor fõosztályvezetõ-helyettes és Petõfi-Tóth Kata-
lin osztályvezetõ – a bbaleset-eelhárítási ttervezés aalapfeltéte-
leinek éés aa ttelephely kkiválasztásához kkapcsolódó ttevé-
kenységek mminõségirányítási rrendszerének ffelülvizsgálatá-
ban, vvalamint aaz éérintett ffejezetekkel kkapcsolatos kkonzul-
táción vvettek rrészt. 

SSTTUUKK TTaannááccssaaddóó TTeessttüülleettii üüllééss
2010-bben aa ffinn nnukleáris bbiztonsági hhatóság ((STUK) aa
nukleáris bbiztonság éés aa hhulladékkezelés bbiztonságának
területein aa mmár mmûködõ ttanácsadó ttestületeibe kkülföldi
szakembereket hhívott mmeg. EE ttestületek ffeladata, hhogy aa
STUK ffontosabb sszakmai ddöntéseirõl, aa nnukleáris éés hhulla-
dékbiztonság tterületein aalkalmazott mmódszerekrõl vvéle-
ményt aadjon. A nukleáris biztonsági bizottság 10 tagja kö-
zött öt finn és egy-egy brit, német, magyar, svájci és svéd
szakember van. A testület magyar meghívottja Lux Iván, az
OAH fõigazgató-helyettese. A bizottság májusi ülésén a
STUK munkatársai tájékoztatást adtak a STUK tevékeny-
ségérõl, a hatósági felügyelet jelen és jövõbeli kihívásairól,
a hatósági szabályozás felülvizsgálatáról, valamint az épü-
lõ és tervezett új atomerõmûvi blokkokról. A bizottság vé-
leményét kérték a STUK munkatársai által kidolgozott integ-
rált biztonsági koncepcióról.

AAzz EENNSSRREEGG mmuunnkkaaccssooppoorrtt üüllééss
Az EEurópai BBizottság nnukleáris bbiztonsági hhatósági ccso-
portja ((ENSREG) hhárom mmunkacsoportot mmûködtet. EEnnek
egyike aa NNukleáris BBiztonsági MMunkacsoport, aamelynek
magyar ttagja Lux IIván, aaz OOAH ffõigazgató-hhelyettese. E
csoport foglalkozik a nemrégiben elfogadott nukleáris biz-
tonsági irányelvbõl következõ feladatok megvalósításával.
A munkacsoport szeptember 2-i ülésén az alcsoportok be-
számoltak eddigi eredményeikrõl. Ajánlás készült az irány-
elv által háromévente megkövetelt, a nukleáris biztonság
nemzeti helyzetérõl szóló jelentések elkészítési módjára. A
Nukleáris Biztonsági Egyezmény felülvizsgálati konferen-
cián elhangzottak alapján iránymutatás készült a közös
EU-problémák azonosítására. Mivel az irányelv tízéven-
ként felülvizsgálati misszió meghívását írja elõ minden ha-
tóság számára, az alcsoport javaslatot tett arra, hogy a tagor-
szágok nevezzék meg azokat a szakembereket, akikre a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség számíthat a missziók
szervezésénél. 

NEMZETKÖZI
EGYÜTTMÛKÖDÉS



NNééggyyoollddaallúú ttaalláállkkoozzóó BBaallaattoonnffüürreeddeenn
A ccseh, mmagyar, sszlovák éés sszlovén nnukleáris bbiztonsági
hatóságok hhagyományos nnégyoldalú ttalálkozóját 22010. jjú-
nius 114-115-één BBalatonfüreden ttartották. A hagyományok-
nak és a találkozó alapvetõ céljainak megfelelõen a ható-
ságok tájékoztatták egymást az általuk felügyelt nukleáris
létesítmények biztonsági teljesítményérõl, a jelentõsebb
létesítményi eseményekrõl, valamint a hatósági munka
egyéb, érdekes eredményeirõl. A találkozó kiemelt témája
volt az új atomerõmûvi blokkok létesítésére való felkészü-
lés. A résztvevõk megállapodtak abban, hogy a felkészülé-
si együttmûködés céljából eseti munkacsoportot hoznak
létre. A munkacsoport megszervezését és összehívását az
OAH vállalta.

VVVVEERR FFóórruumm
A VVVER ttípusú rreaktorokat üüzemeltetõ oországok kképvise-
lõi –– aaz OOAH mmeghívására –– 22010. jjúnius 116-117. kközött
Balatonfüreden ttalálkoztak. A 11 ország (Bulgária, Cseh-
ország, Finnország, India, Irán, Kína, Magyarország, Orosz-
ország, Örményország, Szlovákia és Ukrajna), valamint a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a németországi
GRS képviselõi elõadásokat tartottak erõmûveikkel kap-
csolatos tapasztalataikról. A speciális témákat feldolgozó
munkacsoportok is beszámoltak elmúlt évi tevékenységük-
rõl. Megkülönböztetett érdeklõdés kísérte a finn delegáció
beszámolóját az új reaktor engedélyezésében szerzett ta-
pasztalatokról. A 2011-es Fórum megtartására Szlovákia
vállalkozott.

SSzzeemmiinnáárriiuumm aa vvééddeettttssééggrrõõll
Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal, aaz UUSA EEnergiaügyi MMi-
nisztériumával eegyüttmûködve, aa GGlobális VVeszélycsökken-
tési KKezdeményezéshez ((GTRI) kkapcsolódóan 22010. sszep-
tember 221-222-één sszemináriumot ttartott aaz OOAH sszékházá-
ban aa rradioaktív aanyagok bbiztonságos sszállítása éés vvédettsé-
ge ttémakörben. A program bemutatására tartott szemináriu-
mon az amerikai szakértõk mellett részt vettek a szállításban
érintett hazai hatóságok, a szállítást, illetve fuvarozást végzõ
egyes hazai cégek képviselõi, valamint az Országos Sugár-
biológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, a Biztonsági
Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete és a Hungária
Veszélyesáru Mérnöki Iroda Kft. szakértõi. A hazai helyzet
áttekintése után a felek megvitatták a további kétoldalú
együttmûködés lehetõségeit és azok jövõbeni ütemezését.
Ennek megfelelõen az amerikai fél vállalta, hogy a hazai
helyzet további részletes vizsgálatát követõen, 2011 január-
jáig nemzeti szintû értékelõ elemzést készít a szállítások biz-
tonságára és védettségére vonatkozó hazai szabályozásról, az
engedélyezési és ellenõrzési gyakorlatról. A hazai résztve-
võk kiemelték a megbeszélés jelentõségét nemcsak a védett-
ség, hanem a biztonságos szállítással kapcsolatos nemzeti
szintû egyeztetés tekintetében is. 

ÚÚjj NNAAÜÜ-kkiiaaddvváánnyy kkiiddoollggoozzáássaa
A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynökség úúj kkiadványt kké-
szít, aamelyben aa bbiztonsági kkultúra ffontosságára hhívja ffel aa
figyelmet aaz aatomerõmûvek üüzemelés eelõtti iidõszaka ssorán,

s ismerteti az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. A kiad-
vány kidolgozásában az OAH munkatársa, Bódis Zoltánné
is részt vett. A kiadvány azon országok számára ad irány-
mutatást, melyek a közeljövõben tervezik új atomerõmû
építését, illetve új blokkok létesítését, s elõreláthatóan
2011 tavaszán válik elérhetõvé a tagországok számára.

MMaaggyyaarr sszzaakkéérrttõõkk NNAAÜÜ 
ffeellüüllvviizzssggáállaattookkbbaann

A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynökség ((NAÜ) ffelkérésére
Lux IIván, aaz OOAH ffõigazgató-hhelyettese rrészt vvett aa kkínai
nukleáris hhatóság ttevékenységének ááttekintésére éés aa NNAÜ
elvárásokkal vvaló öösszevetése ccéljából kküldött ffelülvizsgáló
csoport mmunkájában. A csoport 15 ország 17 szakértõjébõl
és a NAÜ 5 munkatársából állt. A felülvizsgálat majdnem
teljes körû volt, csak egyes tematikus területek és a védett-
ségi kérdések nem tartoztak a vizsgálat tárgykörébe. 

A NAÜ felkérésére Horváth Kristóf, az OAH fõosztály-
vezetõje két NAÜ és egy szlovén szakemberrel együtt részt
vett a szerbiai Vinca kutatóreaktorban zajlott biztonsági és
készültségi ellenõrzésen, ahol a helyszíni felkészültség ál-
lapotát, valamint a különbözõ nemzetközi engedélyezési
eljárások helyzetét ellenõrizték. 

AA NNeemmzzeettii JJeelleennttééss bbeennyyúújjttáássaa
A kkiégett ffûtõelemek kkezelésének bbiztonságáról éés aa rradio-
aktív hhulladékok kkezelésének bbiztonságáról llétrehozott kkö-
zös eegyezmény kkeretében eelkészült aa nnegyedik NNemzeti JJe-
lentés. A Jelentést – az érintett szervezetek bevonásával –
az OAH készítette el, majd a tárcaközi egyeztetés lefolyta-
tása után a magyar kormány hagyta jóvá. Magyarország
2010. szeptember 1-jei határidõvel a Jelentés angol nyel-
vû változatát benyújtotta a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökséghez. A Jelentés teljes szövege magyarul és angolul
megtekinthetõ az OAH honlapján.

ÜÜzzeemmeelltteettééssii-eennggeeddééllyy hhoosssszzaabbbbííttááss
A Paksi Atomerõmû blokkjainak tervezett üzemideje 30 év,
amely a 3. blokk esetében 2016-ban, a 4. blokknál pedig
2017-ben jár le. Az 1996-os idõszakos biztonsági felül-
vizsgálat értékelése és az akkori jogszabályi környezet
alapján a 3. és 4. blokk 2010. december 31-ig érvényes
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A PPaksi AAtomerõmû
Zrt. kkérelmére iindított eeljárás llezárásaként aaz OOAH aa kko-
rábbi hhatósági éértékelések ffigyelembevételével kkiadta aa
tervezett üüzemidõ vvégéig éérvényes úúj üüzemeltetési eenge-
délyeket. A 3. blokk esetében a hatóság engedélyezte a
blokk növelt teljesítményen (500 MW) történõ üzemelteté-
sét is. Az OAH az engedélyezési eljárásba bevonta a Dél-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõséget és az Országos Rendõr-fõkapitányság Ren-
dészeti Fõigazgatóság Igazgatásrendészeti Fõosztályát. Az
atomerõmûblokkok tervezett üzemidõt meghaladó üzemel-
tetésének engedélyezése késõbbi eljárásban blokkonként
benyújtott engedélykérelem alapján történhet.

HATÓSÁGI TTEVÉKENYSÉG
ˆ



EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii mmeeggáállllaappooddáássookk
Az OOAH aa BBudapesti MMûszaki éés GGazdaságtudományi
Egyetem NNukleáris TTechnikai IIntézetével ((BME NNTI)
2010. mmájus 118-áán, aa SSOM SSystem KKft.vel 22010. sszeptem-
ber 227-één kkötött mmûszaki ttámogató ((TSO) ppartneri eegyütt-
mûködési mmegállapodást. A BME NTI-vel kötött együttmû-
ködés biztonsági elemzések készítésére, a reaktorfizika, a
termohidraulika, a sugárvédelem és a radioaktív hulladé-
kok területén a hatósági tevékenység során felmerülõ nuk-
leáris biztonsági kérdésekkel kapcsolatos szakvélemény,
bírálat elkészítésére, valamint az OAH szakembereinek
oktatására terjed ki. A SOM System Kft.-vel kötött megál-
lapodás a nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladékok
kezelésének, tárolásának, szállításának biztonsági kérdé-
seire, irányítástechnikával, programozható berendezések-
kel és sugárvédelemmel kapcsolatos szakterületekre vo-
natkozik. Mindkét együttmûködési megállapodás értelmé-
ben az OAH lehetõségeihez mérten anyagilag is hozzájárul
ahhoz, hogy a TSO-partner tudományos-mûszaki szakem-
bergárdája a hatóságot támogató háttértevékenységet nem-
zetközileg elfogadott színvonalon legyen képes ellátni. 

HHaattóóssáággii éérrttéékkeellééss
Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága a korábbi
évekhez hasonlóan értékelte a Paksi Atomerõmû, a Ki-
égett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT), a BME Oktató-
reaktor és a Budapesti Kutatóreaktor 2009. évi biztonsági
teljesítményét. Az értékelés alapját a biztonságiteljesít-
mény-mutatók rendszere képezi, amely rendszer fõként az
egyenletes üzemeltetést, az üzemeltetési kockázatot és a
biztonság iránti elkötelezettséget jellemzi. Az értékelésnél
figyelembe veszik a biztonságot érintõ eseményeket és a
hatósági ellenõrzések tapasztalatait is. Az éértékelés lleg-
fontosabb mmegállapítása, hhogy aa llétesítmények 22009-bben
is aaz eelõírások sszerint mmûködtek. A KKÁT és a Budapes-
ti Kutatóreaktor mutatói az elõzõ évhez hasonlóan magas
színvonalat tükröznek. A BME Oktatóreaktor biztonsági
teljesítménye tovább javult. A Paksi Atomerõmûnél ismét
tovább javultak az üzemeltetés biztonságára vonatkozó
mutatók, ugyanakkor az „egyenletes üzemeltetés” és a
„biztonság iránti elkötelezettség” szempontjából további
javításra van szükség. 

FFõõjjaavvííttáássookk ffeellüüggyyeelleettee
Az atomerõmûvi blokkok fõjavítása alatt végzik el a fûtõ-
elemek cseréjével összekötött tervszerû karbantartási és
javítási tevékenységeket. A ffõjavítás aalatti hhatósági eellen-
õrzés kkiterjed aa ttervekre éés aazok vvégrehajtására, vvala-
mint aa kkarbantartási rrendszer hhatékonyságának mmonitoro-
zására. AA ffõjavítás bbefejezését kkövetõen aaz eengedélyesnek
a ffõjavítási ttevékenységrõl, aa ffûtõelem-ccserével öösszekö-
tött ffõjavításról jjelentést kkell bbenyújtania aaz OOAH-hhoz. A
Paksi Atomerõmû blokkjainak fõjavítását 2010. március
26-án kezdték meg az 1. blokkal, amelyet 30,5 nap alatt
fejeztek be. A 4. blokk és 2. blokk fõjavítását 59, illetve
30 nap alatt végezték el. A fõjavítások alatt az engedélyes
elvégezte az esedékes karbantartásokat, ellenõrzéseket, a
reaktor-berendezés mûszaki biztonságtechnikai vizsgála-
tait és tömörségpróbáját, valamint a következõ kampány-

hoz szükséges friss üzemanyag berakását. A fõjavításokat
követõ újraindítás is OAH-engedélyhez kötött. A blokkok
fõjavítását és indítását az OAH helyszíni, eseti és egyedi
próba, valamint on-line ellenõrzéssel folyamatosan figye-
lemmel kísérte és külön ellenõrzési terv alapján felügyel-
te. A 3. blokkon a munkálatok szeptember 25-én kezdõd-
tek el. A 26 naposra tervezett fõjavítás befejezése várha-
tóan 2010. október 19.

KKuuttaattáássii bbeesszzáámmoollóókk
Az OOAH MMûszaki TTámogató TTevékenységének kkeretében aa
mûszaki hháttérintézetekben zzajló nnukleáris kkutatások jjelen-
tõs sszerepet jjátszanak aaz OOAH hhatósági mmunkájának ttámo-
gatásában. Az MTA Izotópkutató Intézete, a BME Nukleáris
Technikai Intézet, a Paksi Atomerõmû Zrt., az MTA és az
OAH közel 40 szakemberének részvételével 2010. május
18-án tartott szeminárium célja az volt, hogy a kutatók be-
számoljanak a 2009-ben támogatott kutatási tevékenységek
eredményeirõl. A szemináriumon 10 elõadás hangzott el,
amelyek áttekintették a nukleáris védettség és proliferáció-
állóság területén 2009-ben végzett kutatásokat. 

HHaattóóssáággii FFóórruumm aazz OOAAHH-bbaann
Az úúj aatomerõmû ttelephelyének eengedélyezésével kkap-
csolatos ttartalmi éés ddokumentációs kkérdések ttisztázása
érdekében jjúnius 229-één HHatósági FFórumot ttartottak aaz
OAH-bban. A fórum résztvevõi voltak az OAH, az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lõség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség, a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um, az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatala, a Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatal, az Országos Rendõr-
fõkapitányság, a Magyar Energia Hivatal, a Paksi Atom-
erõmû ZRt., az MVM és a SOM System Mérnöki Iroda
szakemberei. Az egyeztetés kiterjedt a telephely nukle-
áris biztonsági engedélye, valamint más hatóságok önál-
ló eljárásai közti idõbeli viszonyra is. Az önálló eljárások
között szerepel a területileg illetékes Dél-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség környezetvédelmi, és a Magyar Energia Hivatal léte-
sítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása. A Hatósági
Fórumon a szakértõk egyeztettek arról, hogyan vesznek
részt egymás eljárásaiban. Javaslatot tettek az eljárások
egyszerûsítésére, az államigazgatási eljárások harmonizá-
lására és az eljárások számának csökkentésére. 

MMuunnkkaaccssooppoorrtt aa WWEENNRRAA-rreeffeerreenncciiaa-
sszziinntteekk aallkkaallmmaazzáássáárraa

Az OOAH éés aaz ÁÁNTSZ OOrszágos TTisztifõorvosi HHivatal kkép-
viselõi mmunkacsoportot hhoztak llétre aaz eeurópai nnukleáris
hatóságok sszervezete ((WENRA) ááltal kkidolgozott kkövetel-
mények, aaz úún. bbiztonsági rreferenciaszintek hhazai aadaptá-
lására. A két szervezet szakértõi jogászok bevonásával azt
vizsgálják, hogy a harmonizált nemzetközi követelmények
miképpen illeszthetõk be a radioaktív hulladékok átmene-
ti tárolására vonatkozó hazai jogszabályokba. A nukleáris
létesítmények hatósági felügyeletét az OAH Nukleáris Biz-
tonsági Igazgatósága, a radioaktívhulladék-tárolók felü-



gyeletét az ÁNTSZ regionális intézetei látják el. A két szer-
vezet együttmûködése elõsegíti a korszerû jogi szabályozás
megteremtését.

AA VViinnccaa kkuuttaattóórreekkttoorr kkiiééggeetttt
ffûûttõõeelleemmeeiinneekk vviisssszzaasszzáállllííttáássaa

Az Amerikai Egyesült Államok által finanszírozott Globá-
lis Fenyegetettség Csökkentését célzó Kezdeményezés ke-
retében az oorosz eeredetû kkutatóreaktori ffûtõelemek vvissza-
szállításának kkövetkezõ llépése aa VVinca kkutatóreaktor kki-
égett ffûtõelemeinek SSzerbiából OOroszországba ttörténõ rre-
patriálása llesz, mmelyre vvárhatóan mmég eez éévben ssor kkerül.
Magyarország a szállítás útvonalával érintett tranzitország.
A veszélyes anyagok nemzetközi szállítását szabályozó
egyezmények elõírásai szerint a szállítani tervezett kiégett
kutatóreaktori fûtõelemek csomagolásának szigorú feltéte-
leket kell teljesítenie. Ez év augusztus közepére lezárult a
kiégett fûtõelemeket tartalmazó küldemények biztonsági
elemzésére vonatkozó szakértõi vizsgálat. Ezt követõen az
OAH kiadta a határozatot, amelyben igazolja, hogy a terve-
zett küldemény megfelel a vonatkozó elõírásoknak.

ÖÖnnéérrttéékkeellééss aazz OOAAHH-bbaann
A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynökség ((NAÜ) iintegrált hható-
sági ffelülvizsgálatának rrészeként aa NNukleáris BBiztonsági IIgaz-
gatóság öönértékelést hhajt vvégre aa NNAÜ ááltal kkidolgozott mmód-
szer sszerint. 2010. szeptember 14-16. között a NAÜ szakértõi
az OAH-ban ismertették az önértékelés menetét, a rendszer
felépítését és használatát, az önértékeléssel kapcsolatos szer-
vezési, technikai, lebonyolítási kérdéseket. Az önértékelési
folyamat több szakaszból áll, az OAH munkatársai elsõ lépés-
ben kis csoportokban válaszolnak a kérdésekre, majd a vála-
szokat a munkatársakból összeállított értékelõ csoportok
elemzik. Az önértékelés végrehajtásának javasolt idõtartama a
tervezéstõl az akcióterv elkészítéséig 6-12 hónap, amelyre egy
projekt keretében kerül sor. 

EECCUURRIIEE-ggyyaakkoorrllaatt
Az OOAH BBalesetelhárítási SSzervezete aaz EEurópai BBizottság
nukleárisbaleset-eelhárítási ttanácsadó sszerveként llépett mmû-
ködésbe 22010. jjúlius 88-áán aaz EEurópai BBizottság ááltal sszerve-
zett EECURIE 33-aas sszintû ggyakorlat kkeretében. A gyakorlat fel-
tételezett eseménye szerint Németországban a Brokdorf atom-
erõmûben súlyos baleset történt. Az OAH Baleset-elhárítási
Szervezete elkezdte az esemény feldolgozását; megvizsgálta a
meteorológiai viszonyokat, a német fél által szolgáltatott szi-
mulált légköri kibocsátás adatokkal terjedésszámítást végzett,
elemezte az esemény várható lefolyását és óvintézkedési ja-
vaslatokat fogalmazott meg, különös tekintettel az élelmiszer-
fogyasztás korlátozására. Az elemzések kapcsán felmerült kér-
dések tisztázása érdekében a magyar szakértõk kapcsolatba
léptek a német hatósággal is. A gyakorlat során az OAH segí-
tett pontosítani az Európai Bizottság sajtóközleményét. 

EEUU-kkééppzzééss
Az EEurópai BBizottság ááltal mmeghirdetett ttender ggyõzteseként
az OOAH aa 22010-22012 iidõszakban hháromszor ttart nnemzetközi
nukleárisbaleset-eelhárítási ttanfolyamot. A 2010. szeptember
13-17. között elsõ alkalommal megrendezett tanfolyamon 17
ország 25 résztvevõje ismerkedett meg a nukleárisbaleset-el-
hárítási rendszer kialakításának alapjaival, a döntéstámoga-
tó rendszerek használatával, a különbözõ óvintézkedések ki-
választásának és végrehajtásának módszerével, valamint a
nukleáris vagy radiológiai balesetek hosszú távú pszichikai
és gazdasági hatásainak enyhítési lehetõségeivel. A tanfo-
lyam végén a résztvevõk teszten mérhették le az egy hét alatt
szerzett tudásukat, valamint egy érdekes és fordulatos bale-
set-elhárítási gyakorlat keretében ízelítõt kaphattak a nukle-
áris és sugárvédelmi elemzések folyamatáról, a nemzetközi
és hazai kapcsolattartás, valamint a lakosság idõbeni és hite-
les tájékoztatásának fontosságáról.

AA NNuukklleeáárriiss ÚÚjjssáággíírróó AAkkaaddéémmiiaa 
hhaallllggaattóóii aazz OOAAHH-bbaann

A MMagyar SSzakújságírók EEgyesülete éés aaz OOrszágos AAtom-
energia HHivatal eegyüttmûködésében sszervezett NNukleáris
Újságíró AAkadémia mmájusi rrendezvényére mmájus 225-één kke-
rült ssor aaz OOAH éépületének aalagsorában llévõ nnukleárisba-
leset-eelhárítási kközpontban, aa CCERTA-bban. Lux Iván, az
OAH fõigazgató-helyettese elõadásában az atomenergia
biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét mutat-
ta be, majd egy nukleáris baleset szimulációján keresztül
tekinthették meg a látogatók a központ veszélyhelyzeti mû-
ködését. A mintegy 25 újságíró nagy figyelemmel követte
az elõadásokat, s számos kérdést tettek fel az elõadóknak. 

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ kkoonnffeerreenncciiaa EEggeerrbbeenn
Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal aa TTIT SStúdió EEgyesülettel
és aaz EEszterházy KKároly FFõiskolával eegyütt mmájus 220-áán iis-
meretterjesztõ kkonferenciát rrendezett „„Atomenergiáról ––
mindenkinek” ccímmel EEgerben. Az ezúttal hetedik alkalom-
mal rendezett regionális konferencián az ismeretterjesztés-
ben jártas neves elõadók mindazokat a területeket áttekin-
tették, amelyek gyakran elõfordulnak a médiában és érde-
kelhetik a lakosságot. A konferenciateremben a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását is
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megtekinthette a mintegy 250 résztvevõ. A szünetben a Ma-
gyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetiká-
ért” szakcsoportja mûszeres bemutatót tartott. 

EElliissmmeerrééss aazz OOAAHH hhoonnllaappjjáánnaakk
Az Átlátható Állam Kezdeményezés Kivele programjának ke-
retében 2010-ben is elvégezték a minisztériumok és a hátté-
rintézmények honlapjainak statisztikai elemzését. A 2008-
ban indított Kivele program célja annak vizsgálata, hogy a
magyar államigazgatás szervei mennyire tartják be az elek-
tronikus információ-szabadságról szóló törvénybõl fakadó kö-
telezettségeket, s milyen adatközlési gyakorlatot követnek,
azaz ebbõl a szempontból mennyiben tekinthetõk jogköve-
tõnek a magyar állami intézmények. A jjelentés mmegállapítot-
ta, hhogy aa hháttérintézmények éés ffelügyelt sszervezetek kközött
jogkövetõ mmagatartás ttekintetében aaz OOrszágos AAtomenergia
Hivatal ffelelt mmeg llegjobban aa ttörvény eelõírásainak.

IIssmméétt nnyyíílltt nnaapp vvoolltt aazz OOAAHH-bbaann
Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal sszeptember 118-áán –– ccsat-
lakozva aa KKulturális ÖÖrökség NNapjai rrendezvénysorozathoz ––
nyílt nnapot ttartott, aamelyre 1180 llátogató jjött eel. Az érdeklõdõ-
ket Rónaky József fõigazgató köszöntötte, majd elõadások
hangzottak el az atomenergia biztonságos alkalmazásáról és
az OAH tevékenységérõl, a nukleáris anyagok szállításáról és

a nukleáris balesetek elhárításáról. A látogatás az OAH épü-
letének alagsorában kialakított nukleárisbaleset-elhárítási
központ, a CERTA megtekintésével folytatódott. Sokan néz-
ték meg az épület elõcsarnokában elhelyezett poszterkiállí-
tást, amely az OAH sokrétû tevékenységét mutatja be. Az
OAH kezelésében lévõ Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fi-
nanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésé-
vel kapcsolatos tevékenységet az elsõ emeleten elhelyezett
kiállításon tekinthették meg a látogatók. 

• 2010. június 28. és július 9. között Várpalotán, a Ba-
kony Harckiképzõ Központban került megrendezésre az
Átfogó Atomcsend Egyezmény Elõkészítõ Bizottság fel-
készítõ tanfolyama, amelynek elõkészítésében és lebo-

nyolításában az Országos Atomenergia Hivatal mellett a
Magyar Honvédség vállalt szerepet. A képzésen 46 or-
szág 62 szakembere vett részt, akiket arra készítenek
fel, hogy szakszerû méréseikkel bizonyíthassák, ha va-
lamelyik ország megszegi az atomcsend egyezményt.  

• Rónaky József, az OAH fõigazgatója május 25-én az
MTA Felolvasótermében elõadást tartott “Az atomener-
gia szerepe hazánk és a világ energiaellátásában” cím-
mel. Az elõadás az “Ismerjük meg egymást és egymás
tudományát!” címmel rendezett családi, baráti összejö-
vetel-sorozat keretében hangzott el. Az elõadást követõ
kötetlen beszélgetésen az elõadó válaszolt a felmerült
kérdésekre. 

• Megjelent az atomenergia magyarországi alkalmazásá-
nak biztonságáról szóló színes, képekkel illusztrált ki-
advány, valamint az OAH 2009-es tevékenységérõl szó-
ló beszámoló. Mindkettõ megtalálható az OAH honlap-
ján (www.oah.hu).

• A Bátaapáti környékén lévõ önkormányzatok által létre-
hozott Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) alapításának 10. évfordulója alkalmából Grá-
nit-díjat alapított. A díjat azoknak ítélik, akik az elmúlt
idõszakban kiemelkedõ módon járultak hozzá a Társu-
lás sikeréhez. A díjazottak között volt Pavlik Oszkár, az
OAH Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Kezelõ Szak-
iroda nyugalmazott munkatársa. 

• Koblinger László fõigazgató-helyettes 2010. szeptem-
ber 2-án, a német Wirtschaftsverband Kernbrennstoff-
Kreislauf und Kerntechnik egyesület meghívására
Berlinben elõadást tartott a „The review process of the
New Basic Safety Standards on Radiation Protection
(IAEA and EU)” címû szemináriumon „Observations
from the development of the new EURATOM-BSS”
címmel. 

• Az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet
(ESARDA) 32. éves konferenciáján az Irányító Testület
Horváth Kristófot, az OAH fõosztályvezetõjét, a szerve-
zet jelenlegi alelnökét választotta meg az ESARDA új
elnökének a 2011-2012-es idõszakra. A konferenciára
Luxemburgban került sor, 2010. május 3. és 6. között.
Magyarországot az MTA Izotópkutató Intézet, a Paksi
Atomerõmû Zrt. és az OAH szakemberei képviselték. A
soron következõ éves konferenciának 2011-ben Buda-
pest ad otthont.

• Megalakult a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) nukle-
áris tagozata. A tagozat létrehozásában az OAH is köz-
remûködött, a tervek szerint a vonatkozó miniszteri
rendelet megjelenését követõen mind a hatóság, mind
az engedélyesek számára elõirányozza az MMK szakér-
tõi névjegyzékének alkalmazását, ami kiterjedne az
egyes engedélykérelmek benyújtásánál a Nukleáris
Biztonsági Szabályzatokban megkövetelt független
szakértõi felülvizsgálatokra. A tagozat tevékenységi
körébe más feladatok is tartoznak, többek között a
nukleáris területen érvényes magyar nemzeti szabvá-
nyok kiadása, szakértõk oktatása stb. A nukleáris ta-
gozat vezetõje Kovács Kálmán (ERÕTERV), az OAH
részérõl az elnökségben Tóth András fõosztályvezetõ
kapott helyet.
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