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Mûszaki mmegalapozó ttevékenység aaz OOrszágos AAtomenergia
Hivatalban

NAÜ közgyûlés 

Befejezõdött a teljesítménynövelés 

EU pályázatokat nyertünk 

Ismeretterjesztõ konferencia az Akadémián

Az aatomenergia aalkalmazása iigen mmagas bbiztonsági
követelményeket ttámaszt, aamelyek mmeghatározása éés
teljesülésének eellenõrzése aaz OOAH hhatósági ffeladata.
Az aatomenergiáról sszóló 11996. éévi CCXVI. ttörvény rren-
delkezik aarról iis, hhogy aaz aatomenergia bbiztonságos aal-
kalmazását éés aaz eezzel öösszefüggõ kkutatási-ffejlesztési
feladatokat aa ttudomány éés aa ttechnika ffejlesztésével, aa
kutatómunka öösszehangolt sszervezésével, aa hhazai, iil-
letve aa nnemzetközi ttudományos kkutatási eeredmények
gyakorlati aalkalmazásával kkell mmegoldani. AA ttudo-
mány eeredményeinek éés aa nnemzetközi ttapasztalatok-
nak aa ffigyelembevételével aaz aatomenergia aalkalmazá-
sának bbiztonsági kkövetelményeit rrendszeresen ffelül-
vizsgálni éés kkorszerûsíteni kkell. 

Az atomenergia biztonságos
alkalmazásának hatósági elle-
nõrzését szolgáló mûszaki meg-
alapozó tevékenységek (MMT)
finanszírozása az OAH felada-
ta. Az OAH együttmûködési
megállapodást kötött az atom-
energia kutatás-fejlesztésével
foglalkozó hazai mûszaki-támo-
gató intézményekkel (TSO-k).
Az atomenergia biztonságos al-
kalmazásának hatósági felügye-
letét támogató kutató-fejlesztõ
munka megfelelõ feltételeinek
hosszú távú fenntartása fontos
feladat, amely stabilitást, biz-
tonságot ad a résztvevõ intéz-
ményeknek. Az OAH négyéves
program keretében dönt az egy-
egy évre vonatkozó kutatási fe-
ladatokról, s egyes témákban
több évre szóló megállapodáso-
kat is köt. 

Az MMT program hatékonyabb koordinálása érde-
kében az OAH létrehozta a mûszaki támogató intéz-
mények szakismereti profilját nyilvántartó adatbázist,
amely rögzíti az egyes intézményekben rendelkezésre
álló szaktudást az atomenergia biztonságos alkalma-
zása szempontjából fontos témakörök területén. Az
adatbázis alkalmazása konkrét hatósági eljárások so-
rán segíti a megfelelõ szakmai-tudományos potenciál-
lal rendelkezõ, független partner kiválasztását. 

Napjainkban az OAH-nak többféle kihívással kell
szembenéznie. A mûszaki-tudományos fejlõdés és a
nemzetközi tapasztalatok hasznosításából fakadó kor-
szerûsítési igény a hatósági szabályozás és felügyelõ
tevékenységünk folyamatos jobbítására ösztönöz. A

nukleáris ipar új kezdeménye-
zései korábban nem gyakorolt
tevékenységekre való felkészü-
lést igényelnek. 

Az új kihívások miatt új
prioritásokra van szükség, ame-
lyek érvényesítésével az MMT
a legnagyobb hatékonysággal
állítható a hatósági felügyeleti
munka szolgálatába. A prioritá-
sok között kiemelten szerepel
az új létesítménnyel kapcsola-
tos hatósági feladatokra való
felkészülés. Ezek között említ-
hetõ az információk összegyûj-
tése és értékelése a számításba
vehetõ atomerõmû típusok mû-
ködésérõl és biztonságáról. A
tervezõk által alkalmazottaktól
független, korszerû elemzési
módszereket kell kialakítani a
biztonság értékelésére. Meg
kell fogalmazni az új típusú
atomerõmûvek életciklusávalAz OAH székháza 



kapcsolatos hatósági követelményeket és kritériumo-
kat, s ehhez kapcsolódóan korszerû felügyeleti mód-
szereket kell kialakítani. 

A 2009-ben indult négyéves ciklus (2009-2012) mû-
szaki megalapozó tevékenységében kiemelt szerepet kap-
nak azok a feladatok, amelyek a jogi környezet alakításá-
ra, a hatósági munka korszerûsítésére és az üzemidõ meg-
hosszabbításával összefüggõ hatósági teendõkre vonat-
koznak. Az új atomerõmûvi blokk létesítésével kapcsola-
tos feladatok mellett továbbra is fontos területet jelente-
nek a majdani leszereléssel és a radioaktív hulladékok
kezelésével, az üzemeltetés biztonságával, a kockázat-
szempontú felügyelet eszközeinek kidolgozásával, a ter-
vezési alapon túli és súlyos balesetek elemzésével és a
nukleárisbaleset-elhárítással összefüggõ feladatok. A
nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségünkkel
összhangban folyamatos fejlesztést ígényel a nukleáris
anyagok biztosítéki felügyelete, valamint a radioaktív
anyagok felügyelete és a fizikai védelem növelése. 

Az OAH arra törekszik, hogy a kutatási eredmé-
nyek hatékonyan épüljenek be a hatósági munkába. E
célkitûzés eléréséhez képzési programokat, mûhely-
beszélgetéseket, valamint szemináriumokat szervez,
és rendszeresen frissíti az adatbázisokat.

A nemzetközi együttmûködés a hatósági munkát
megalapozó kutatás-fejlesztési tevékenységben is
rendkívül fontos. A hazai szakemberek aktív részvéte-
le a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OECD
Nukleáris Energia Ügynökség kutatás-fejlesztéshez
kapcsolódó tevékenységében, illetve az EU által támo-
gatott kutatási programokban jelentõsen hozzájárul a
nemzetközi tapasztalatcseréhez, az új kutatás-fejlesz-
tési irányok megismeréséhez és az eredmények alkal-
mazásához. Tagjai vagyunk a nukleáris biztosítéki te-
rületen mûködõ európai szervezeteket tömörítõ Euró-
pai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szövetségben
(ESARDA) is, amely aktívan támogatja a nukleáris
biztosítéki rendszer szinte minden területén folyó
K+F tevékenységet.

2009 elsõ felében politikai döntés született Ma-
gyarországon a Paksi Atomerõmû bõvítésének elõké-
szítésérõl. Ennek tükrében a nukleáris biztonsági ha-
tóság újszerû kihívások elõtt áll, ezért a mûszaki meg-
alapozó tevékenységben mind a nemzetközi együttmû-
ködésre, mind a hazai kutatási területek ilyen irányú
bõvítésére még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

Petõfi-Tóth Katalin
az OAH osztályvezetõje

NNAAÜÜ kköözzggyyûûllééss

A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynökség ((NAÜ) 22009.
évi 553. kközgyûlését 22009. sszeptember 114-118. kközött
tartotta BBécsben. AA kközgyûlésen aaz OOrszágos AAtom-
energia HHivatal éés aa KKülügyminisztérium mmunkatár-
saiból áálló mmagyar kkormánydelegáció vvett rrészt Hónig
Péter közlekedési, hhírközlési éés eenergiaügyi mminisz-
ter vvezetésével. A NAÜ honlapján is olvasható felszó-
lalásában a miniszter beszámolt az Országgyûlés
áprilisi határozatáról, amely hozzájárulást ad új
atomerõmûvi blokk vagy blokkok telepítésének elõ-
készítéséhez a Paksi Atomerõmû telephelyén, beszélt
az atomerõmû teljesítményének növelésérõl és az
üzemidõ hosszabbítás programjának elfogadásáról is.
Tájékoztatta továbbá a nemzetközi szervezetet az
atomenergia hasznosításával összefüggõ, más ma-
gyarországi történésekrõl, a hazai nukleáris létesít-
ményekkel kapcsolatos fejleményekrõl, így többek
között arról is, hogy a Budapesti Kutatóreaktor ki-
égett fûtõelemeit tavaly sikeresen visszaszállították
Oroszországba.

EENNSSRREEGG üüllééss

Az EEU nnukleáris bbiztonsági hhatóságainak ccsoportja
(ENSREG) 22009. ooktóber 228-áán ttartotta üülését, aame-
lyen aaz OOAH kképviseletében Lux IIván fõigazgató-hhe-
lyettes vvett rrészt. Az ülésen a csoport további két évre

elnökké választotta Andrej Stritárt, a szlovén hatóság
vezetõjét, aki tájékoztatta a csoportot arról, hogy az Eu-
rópai Bizottság pozitívan fogadta jelentésüket. Ezt kö-
vetõen a munkacsoportok számoltak be tevékenységü-
krõl. Az Átláthatósági Munkacsoport bemutatta az el-
készült honlap tesztverzióját. A Nukleáris Biztonsági
Munkacsoport a frissen megjelent Nukleáris Biztonsá-
gi Direktíva alapján dolgozik tovább. Céljai kközött ssze-
repel aa NNukleáris BBiztonsági EEgyezmény ffelülvizsgála-
ti éértekezletei kközös ttanulságainak llevonása éés aa ddirek-
tíva ááltal eelõírt öönértékelés ttartalmának éés mmódszerei-
nek kkidolgozása. A Hulladékkezelési és Leszerelési
Munkacsoport a témakörben kiadandó direktíva elõké-
szítésén dolgozik. 

OOAAHH rréésszzvvéétteell NNAAÜÜ mmiisssszziióókkbbaann

Az Orosz Föderáció Kormánya és nukleáris biztonsá-
gi hatósága (Rostechnadzor) meghívására a Nemzet-
közi Atomenergia Ügynökség IRRS nemzetközi sza-
kértõi csoportot küldött Moszkvába az oorosz hhatóság
mûködésének ááttekintésére. A húsztagú csoport tagja
volt Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyettese is. A sza-
kértõk kéthetes munkájuk során áttekintették az orosz
nukleáris biztonsági hatóság tevékenységének min-
den területét és számos ajánlást, javaslatot fogalmaz-
tak meg. A legfontosabbak ezek közül a hatóság füg-
getlenségét erõsítõ jogszabályi háttérre, az erõforrá-
sokkal való ellátottságra és az új nukleáris programra
való felkészülésre vonatkoztak. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére
2009. november 23. és december 1. között Horváth
Kristóf, az OAH fõosztályvezetõje a nemzetközi sza-
kértõkbõl álló IPPAS csoport vezetõjeként vett részt
Szingapúrban a nnukleáris vvédettség éés aa ffizikai vvéde-

NEMZETKÖZI
EGYÜTTMÛKÖDÉS



lem mmegvalósításának éértékelésében. A felülvizsgála-
ton az alkalmazott radioaktív sugárforrások és az or-
szágon keresztül szállított nukleáris anyagok fizikai
védelmét is áttekintették.

CClleeaarriinngg HHoouussee üüllééss

Európai sszakértõi ccsoport aalakult aazzal aa ccéllal, hhogy
a nnukleáris bbiztonsági hhatóságokat ttámogassa aaz
atomerõmûvekben ttörtént eesemények ttapasztalatai-
nak hhatékony ffelhasználásában. A csoport tagjai kö-
zött ott van Litvánia, Magyarország, Szlovénia, Fin-
nország, Svájc és Hollandia, míg Csehország, Spanyo-
lország és Franciaország megfigyelõként vesz részt a
tevékenységben. Az OAH-t Juhász László fõosztályve-
zetõ-helyettes képviselte a 2009. december elsején az
Európai Bizottság Egyesített Kutatási Központ petteni
intézetében tartott megbeszélésen, ahol értékelték az
elmúlt évi tevékenységet és meghatározták a követke-
zõ évi feladatokat. 

OOsszzttrráákk-mmaaggyyaarr kkééttoollddaallúú ttaalláállkkoozzóó

2009. nnovember 330-áán, BBudapesten, aaz OOAH sszékhá-
zában kkerült ssor aa 115. oosztrák-mmagyar kkétoldalú mmeg-
beszélésre. Az osztrák szakértõk beszámoltak a kü-
lügyminisztérium szervezetében bekövetkezett válto-
zásokról, a nemzetközi energiaügyekkel foglalkozó új
fõosztály létrehozásáról. Az osztrák delegáció a su-
gárvédelmi szabályozásban történt változásokról, a
baleset-elhárítási felkészültségükkel kapcsolatos leg-
újabb fejleményekrõl, valamint a radioaktív hulladé-
kok kezelésével kapcsolatos koncepcióról adott tájé-
koztatást. A magyar szakértõk a nukleáris terület
aktuális fejleményeirõl számoltak be, különös tekin-
tettel a Paksi Atomerõmû bõvítésével kapcsolatos
parlamenti döntésre és a bõvítés elõkészítése kap-
csán elindult projektekre. Az osztrák partnerek nagy
érdeklõdéssel fogadták a Paksi Atomerõmû Zrt. sza-
kértõinek elõadását a teljesítménynövelés hatásairól
és a súlyos baleset kezelésével kapcsolatos intézke-
dési tervekrõl. 

AA ffeellüüllvviizzssggáállaattii kkoonnffeerreenncciiaa 
eellõõkkéésszzííttééssee

Az 11996-bban hhatályba llépett NNukleáris BBiztonsági
Egyezmény rrészes oországai kkötelezettséget vvállaltak aa
nukleáris bbiztonság nnemzetközileg eelfogadott sszintjé-
nek ffenntartására, iilletve nnövelésére éés aarra, hhogy eer-
rõl hháromévenként nnemzeti jjelentést kkészítenek. Az
Egyezmény részesei a nemzeti jelentéseket Felülvizs-
gálati Konferencián vitatják meg. 2011-ben immár az
5. felülvizsgálati konferencia kerül megrendezésre.
Ennek elõkészítése érdekében szeptember 29-30. kö-
zött Bécsben szervezési értekezletet tartottak. Ezt
megelõzte egy szeptember 28-án tartott rendkívüli
ülésnap a 4. Felülvizsgálati Konferencián felmerült
kérdések megvitatására. A Nukleáris Biztonsági
Egyezmény 65 részes államából 46 volt jelen, Ma-
gyarországot Koblinger László, az OAH fõigazgató-he-

lyettese és Vigh Ildikó, az OAH fõtanácsosa képvisel-
te mindkét eseményen. 

NNAAÜÜ-kkiiaaddvváánnyy eellõõkkéésszzííttééssee

A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynökség ((NAÜ) aaz úúj
atomerõmûvi bblokkok üüzemelés eelõtti sszakaszára vvo-
natkozó bbiztonsági kkultúra ffejlesztése éérdekében kki-
adványt kkészít. Ennek célja, hogy a témában útmuta-
tást adjon az új atomerõmûvi blokkot építõ országok
beruházó, üzemeltetõ, felügyelõ és támogató szerveze-
teinek a nemzetközi követendõ gyakorlatok és rossz
tapasztalatok megismerésére. A kiadvány elõkészítése
érdekében Bécsben tartott konzultációs ülésen 2009.
december 1-4. között Bódis Zoltánné, az OAH fõtaná-
csosa vett részt. 

EElllleennõõrröökk kkééppzzééssee

A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynökséggel ((NAÜ) kkö-
tött bbiztosítéki mmegállapodás KKiegészítõ JJegyzõköny-
vében ffoglaltak eellenõrzésére aaz OOAH aa NNAÜ-vvel kkö-
zösen sszervezett ggyakorlatot 22009. sszeptember 221-225.
között, aamelyen nnyolc NNAÜ-eellenõr kképzése zzajlott. A
gyakorlat során a Kiegészítõ Jegyzõkönyv keretein be-
lül végzett nukleáris biztosítéki ellenõrzéseket hajtot-
tak végre a résztvevõk a NAÜ tapasztalt ellenõrei, va-
lamint az OAH munkatársai felügyeletével. 

TTáámmooggaattóó pprrooggrraamm

2009. december 8-án a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség biztosítéki rendszere számára nyújtott magyar
támogató program jelenlegi helyzetérõl és a jövõbeni
tervekrõl tartottak megbeszélést, amelyen részt vettek
az OAH, az MTA Izotópkutató Intézet és a BME Nuk-
leáris Technikai Intézet munkatársai, valamint a NAÜ
képviselõi. Az 11991 óóta mmûködõ ttámogató pprogram ffõ
profilja aa nnukleáris aanyagok vverifikálási mmódszerei-
nek kkidolgozása, NNAÜ-eellenõrök kképzése, vvalamint
más oországok ttámogató pprogramja kkeretében kkifejlesz-
tett mmegfigyelõ rrendszerek llétesítményi kkörülmények
közötti ttesztelése. A 2009-es feladatok között szere-
pelt az Izotópkutató Intézet laboratóriuma csatlakozá-
sának elõkészítése a NAÜ Safeguards Analitikai Há-
lózatához.

NAÜ ellenõrök képzése az OAH-ban



33.. bbllookkkk ffõõjjaavvííttáássaa

2009. ooktóber vvégéig ssikeresen eelvégezték aa PPaksi
Atomerõmû 33. bblokkja tteljes zzóna-kkirakással jjáró kkar-
bantartását éés aa ffûtõelemek áátrakását, vvalamint aa ttel-
jesítménynöveléshez sszükséges áátalakításokat. A fõja-
vítás során az aktív zóna egyharmadában cserélték ki
az üzemanyag-kazettákat és elvégezték a fõberendezé-
sek ciklikus felülvizsgálatát és karbantartását. A blokk
visszaindítása során sikeresen hajtották végre a négyé-
vente esedékes szilárdsági nyomáspróbát. A fõjavítás
alatti tevékenységeket az OAH külön ellenõrzési terv
alapján felügyelte, majd a karbantartásokat követõ
vizsgálatok és próbák sikeres eredményeit figyelembe
véve engedélyezte a blokk következõ kampányra törté-
nõ indítását. 

BBeeffeejjeezzõõddöötttt aa tteelljjeessííttmméénnyynnöövveellééss

2009 nnovemberében aa PPaksi AAtomerõmû 33. bblokkján
is mmegtörtént aa tteljesítménynövelés uutolsó llépése,
amely eegy ttöbbéves áátalakítási ffolyamat eeredménye-
képpen aaz aatomerõmû hhõteljesítményének 88%-oos nnö-
vekedését jjelenti. Az átalakítások elvi engedélyezése
2006-ban fejezõdött be, ezt követõen hajtották végre a
tényleges átalakításokat. A teljesítménynöveléshez
módosítani kellett a turbinákat, a primerköri nyo-
másszabályozó rendszert, a hidro-akkumulátorokat,
valamint a 2. blokki fõkeringtetõ szivattyúkat, és új tí-
pusú üzemanyagot vezettek be. Ezeken kívül még ki-
sebb módosításokra is szükség volt a szekunderköri és
villamos rendszerekben. A teljesítménynövelés miatt
újra kellett számolni a biztonsági elemzések teljes kö-
rét, továbbá felül kellett vizsgálni a teljes üzemviteli
dokumentációt. A teljesítménynövelés lépésenként
történt, elõre kidolgozott, hatóságilag jóváhagyott,
részletes teszteléseket tartalmazó üzembe-helyezési
programok végrehajtásával. Az utolsó blokkon is befe-
jezett teljesítménynöveléssel a Paksi Atomerõmû ka-
pacitása 2009. november 13-án érte el a 2000 MW-
ot. A 8%-os teljesítménynövelés az erõmû eddigi éle-
tében a legnagyobb gazdasági haszonnal járó fejlesz-
tést jelenti, amelynek a jelentõségét még fokozza a
blokkok élettartamának növelése érdekében indított
program. 

BBMMEE ééss OOAAHH vveezzeettõõkk ttaalláállkkoozzóójjaa

2009. ooktóber 22-áán Rónaky JJózsef fõigazgató éés aaz
OAH NNukleáris BBiztonsági IIgazgatóságának vvezetõi
látogatást ttettek aa BBME NNukleáris TTechnikai IIntézeté-
ben ((NTI), ahol az NTI munkatársai ismertették az
Oktatóreaktor belsõ szabályozásának részleteit, az
Oktatóreaktor felújításának lépéseit és eredményeit,
valamint szemelvényeket adtak a BME NTI azon ku-
tatás-fejlesztési tevékenységeirõl, amelyeket az OAH
hatósági feladatainak támogatása céljából folytattak.

Az OAH képviselõi tájékoztatást adtak a hazai nukle-
áris szakma elõtt álló legfontosabb feladatokról, az
OAH ebben játszott szerepérõl, valamint az Oktatóre-
aktor idõszakos biztonsági felülvizsgálatának eredmé-
nyeirõl. Az elõadásokat követõ beszélgetés során el-
hangzott, hogy a képzés kulcsfontosságú a jövõ atom-
energetikája szempontjából, és ebben a BME szerepe
meghatározó. 

AA KKKKÁÁTT üüzzeemmeelltteettééssii eennggeeddééllyy 
mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássaa

A KKiégett KKazetták ÁÁtmeneti TTárolójára ((KKÁT) eelké-
szített VVégleges BBiztonsági JJelentés ((VBJ) hhatósági jjó-
váhagyásával aaz OOAH mmeghosszabbította aa KKKÁT ffo-
gadó-éépületének éés aaz 11-116. kkamramoduljának üüze-
meltetési eengedélyét. Az új üzemeltetési engedély
2018. november 30-ig – a létesítmény következõ idõ-
szakos biztonsági felülvizsgálatának idõpontjáig – ér-
vényes. Az engedély alapján az átmeneti tárolóban ki-
zárólag a Paksi Atomerõmûbõl származó hermetikus
kazetták tárolhatók, a VBJ által meghatározott para-
méterekkel. 

FFiizziikkaaii vvééddeellmmii rreekkoonnssttrruukkcciióó aa BBMMEE
OOkkttaattóórreeaakkttoorrnnááll

Az OOAH eengedélyt aadott aa BBME OOktatóreaktor ffizikai
védelmi rrendszerének rrekonstrukciójára. A létesít-
mény Idõszakos Biztonsági Felülvizsgálata alapján az
OAH határozatban rendelte el az átalakítások végre-
hajtását. Ennek során kamerákat helyeznek el az épü-
let külsõ részén, a belsõ részen pedig mozgás- és nyi-
tásérzékelõket. PIN-kódos, kártyás beléptetõ egység
és a radioaktív források tárolására szolgáló új széf lé-
tesítésével növelik a létesítmény biztonságát. Az át-
alakítás után a BME NTI Oktatóreaktor magas szinten
felel meg a védettségi követelményeknek.

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii mmeeggáállllaappooddááss aa 
NNUUBBIIKKII-vveell

Rónaky JJózsef, aaz OOAH ffõigazgatója, éés Holló EElõd, aa
NUBIKI NNukleáris BBiztonsági KKutatóintézet KKft. iigaz-
gatója, 22009. ooktóber 99-één íírta aalá aa kkét sszervezet kkö-
zötti TTSO PPartneri eegyüttmûködési mmegállapodást. A
megállapodás aláírását megelõzõen Holló Elõd bemu-
tatta a VEIKI Atomerõmûvi Diviziójának volt munka-
társai által létrehozott NUBIKI megalakulásának kö-
rülményeit, a cég szervezeti felépítését, tevékenységét
és céljait, valamint körbevezette az OAH munkatársait
új telephelyükön. 

HATÓSÁGI TTEVÉKENYSÉG

A BME Oktatóreaktora



RREESSPPEECC-sszzeerrzzõõddééss

Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal úújabb hhárom éévre
aláírta aaz EEurópai BBizottsággal aazt aa sszerzõdést ((RES-
PEC), aamelynek kkeretében aaz OOAH aaz EEU sszakmai ttá-
mogató iintézménye llesz aaz EEU-tt éérintõ eesetleges nnuk-
leáris éés rradiológiai vveszélyhelyzetekben. Az Európai
Bizottság 2009 tavaszán írta ki a 2010-2012. közötti
idõszakra vonatkozó RESPEC-pályázatot, aminek
gyõztese – 2006 után ismét – az OAH Baleset-elhárí-
tási Szervezete (OAH BESZ) lett. Az új szerzõdésben
megfogalmazott kötelezettségek 2010. április 1-jén
lépnek életbe, ennek értelmében az OAH BESZ szak-
mai támogatást nyújt az Európai Uniót, illetve az Unió
polgárait érintõ radiológiai és nukleáris veszélyhely-
zetek elemzéséhez és kommunikációjához. 

EEUU kkééppzzééssii ppáállyyáázzaattoott nnyyeerrttüünnkk

Az EEurópai BBizottságnak aa 22010-22012 iidõszakban ttar-
tandó nnukleárisbaleset-eelhárítási ttanfolyamokra kkiírt
tenderét aaz OOrszágos AAtomenergia HHivatal nnyerte mmeg.
Három éven keresztül egyhetes kurzusokon, az EU tag-
államok által kijelölt szakértõk az OAH munkatársak
közremûködésével ismerkedhetnek meg a nukleárisba-
leset-elhárítási rendszer kialakításának alapjaival, a
döntéstámogató rendszerek használatával, a különbözõ
óvintézkedések kiválasztásának és végrehajtásának
módszerével, valamint a nukleáris vagy radiológiai ba-
lesetek hosszú távú pszichikai és gazdasági hatásainak
enyhítési lehetõségeivel. Az OAH évek óta képzések és
gyakorlatok szervezésével különös hangsúlyt fektet sa-
ját nukleárisbaleset-elhárítási képességének magas
színvonalon tartására. A megnyert tender révén meglé-
võ szakmai ismereteit és a CERTA központ lehetõsége-
it nemzetközi szinten is kamatoztatni tudja. 

NNuukklleeáárriissbbaalleesseett-eellhháárrííttáássii ggyyaakkoorrllaattookk

A Budapesti Mûszaki Egyetem Oktatóreaktorában
2009. szeptember 9-én tartották meg a Baleset-elhá-
rítási Szervezet kétévente esedékes gyakorlatát, amin
a felkészültség hatósági ellenõrzése céljából részt vet-
tek az OAH Nukleárisbaleset-elhárítási Osztály mun-
katársai is. A gyakorlaton szimulált esemény a reaktor
hûtõrendszerén bekövetkezett törés miatt kialakult
vízvesztés volt. A gyakorlatot az Oktatóreaktor mun-
katársai értékelték, a tapasztalatokat felhasználják a
baleset-elhárítási felkészülés fejlesztése során.

2009. november 12-én az OAH Baleset-elhárítási
Szervezete az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhá-
rítási tanácsadó szerveként lépett mûködésbe az Euró-
pai Bizottság által szervezett ECURIE 3-as szintû gya-
korlaton. A novemberi gyakorlat feltételezett eseménye
szerint Korfu szigetén megnövekedett a sugárzásszint,
amelyet a görög hatóság jelzett az Európai Bizottság

ECURIE-rendszerének. A gyakorlat során az OAH fo-
lyamatosan figyelemmel kísérte az eseményt és segített
pontosítani az Európai Bizottság sajtóközleményét. 

2009. november 19-én a Paksi Atomerõmû szokásos
éves nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot tartott,
amelyhez a Kormányzati Koordinációs Bizottsághoz
tartozó központi és területi szervek mellett az Országos
Atomenergia Hivatal Baleset-elhárítási Szervezete és
az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nukle-
áris Baleseti Információs és Értékelõ Központja is csat-
lakozott. A gyakorlat alkalmával a Paksi Atomerõmû 3.
blokkján bekövetkezõ üzemzavart szimuláltak. 

KKKKBB üüllééss

A Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) 2009.
évi második ülésére október 20-án került sor, amelyen
megtárgyalták az OOrszágos NNukleárisbaleset-eelhárítási
Rendszer ((ONER) 22010. éévi kképzési éés ggyakorlatozási
tervét. A tervet a Nukleárisbaleset-elhárítási Mûszaki
Tudományos Tanács keretében mûködõ, az ONER köz-
ponti, ágazati és területi szerveinek képviselõibõl álló
Képzési-gyakorlatozási Munkabizottság dolgozta ki.
Az általános és specifikus programpontok mellett a
terv egyik kiemelkedõ eleme a 2010-re tervezett
INEX-4 gyakorlat. A KKB egyhangú határozattal fo-
gadta el a tervet, s kötelezte az ONER szerveket, hogy
építsék be saját képzési és gyakorlatozási tervükbe. 

NNuukklleeáárriiss bbiizzttoonnssáággii hhaattóóssáággii 
hhaattáárroozzaattookk

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan törek-
szik a nukleáris biztonsággal összefüggõ kérdések
iránt érdeklõdõ szakmai és laikus közönség mind tel-
jesebb tájékoztatására. Ebbe a folyamatba illeszkedik
a legújabb kezdeményezés: 2009 ooktóberétõl kkezdve
az OOAH rrendszeresen iismerteti aa nnukleáris bbiztonsági
hatóság ááltal hhozott hhatározatokat, megjelölve a hatá-
rozat kiadásának dátumát, tárgyának rövid, érthetõ
összefoglalását és hatályát. A határozatokról készült
lista az OAH honlapján (www.oah.hu), a Biztonság/Az
OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai cím
alatt található meg. 

IIssmméétt nnyyíílltt nnaapp vvoolltt aazz OOAAHH-bbaann

Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal sszeptember 119-één ––
csatlakozva aa KKulturális ÖÖrökség NNapjai rrendezvénysor-
ozathoz –– nnyílt nnapot ttartott, amelyre több mint 120 lá-
togató jött el. Az érdeklõdõket Rónaky József fõigazgató
köszöntötte, majd vetített-képes elõadások hangzottak
el az atomenergia biztonságos alkalmazásáról és az
OAH tevékenységérõl, a nukleáris anyagok szállításáról
és a nukleáris balesetek elhárításáról. A látogatás az
OAH épületének alagsorában kialakított nukleárisbale-
set-elhárítási központ, a CERTA megtekintésével foly-

NUKLEÁRIS 
BALESET-EELHÁRÍTÁS

TÁJÉKOZTATÁS



tatódott, ahol a központ munkatársai egy nukleáris ba-
leset szimulációján keresztül mutatták be a központ mû-
ködését veszélyhelyzetben. Sokan nézték meg az épület
elõcsarnokában elhelyezett poszterkiállítást, amely az
OAH sokrétû tevékenységét mutatja be. Az OAH keze-
lésében lévõ Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finan-
szírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésé-
vel kapcsolatos tevékenységet az elsõ emeleten elhelye-
zett kiállításon tekinthették meg a látogatók. 

VVIIIIII.. NNuukklleeáárriiss TTeecchhnniikkaaii SSzziimmppóózziiuumm

A Magyar Nukleáris Társaság 2009 decemberében nyol-
cadik alkalommal rendezte meg a Nukleáris Technikai
Szimpóziumot. A rrendezvény ccélja aa hhazai ttudományos
eszmecsere eelõsegítése, ffórumot bbiztosítva aa hhazai ssza-
kemberek, kkutatók, vvalamint aa sszakma ffiatal mmûvelõi kkö-
zötti kkapcsolatépítésre éés iinformációcserére. A kétnapos
rendezvényen összesen 34 elõadás hangzott el. A Magyar
Nukleáris Társaság a konferencián elhangzott vala-
mennyi elõadás írott változatát kiadja CD-n és megjelen-
teti a Nukleon címû folyóiratában. Az OAH munkatársai
két elõadást tartottak. Petõfi Gábor fõosztályvezetõ-he-
lyettes a radioaktív anyagokkal elkövetett szándékos ká-
rokozással kapcsolatos PhD dolgozatát ismertette, míg
Macsuga Géza fõosztályvezetõ a kockázatszempontú
módszerek felügyeleti alkalmazásáról beszélt. 

NNuuccNNeett-üüllééss PPoozzssoonnyybbaann

A NucNet nemzetközi nukleáris hírügynökség Igazga-
tótanácsa 2009 novemberében Pozsonyban tartotta
ülését, amelyen Besenyei Gáborné, az OAH tájékozta-
tási vezetõje, a NucNet magyar koordinátora, az Igaz-
gatótanács tagja vett részt. Az Igazgatótanács áttekin-
tette a NucNet 2009-es tevékenységét és eredménye-
it. Megállapította, hhogy ssikerült aa ppénzügyi hhelyzetet
stabilizálni, ss úúj mmunkatárs bbevonásával aa sszervezet
mûködése ssokkal hhatékonyabb llett. Az Igazgatótanács
által javasolt akciótervet maradéktalanul sikerült
megvalósítani. A tevékenység további fejlesztése ér-
dekében szükséges forrásokat új elõfizetõk bevonásá-
val kívánják megteremteni. 

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ kkoonnffeerreenncciiaa aazz 
AAkkaaddéémmiiáánn

Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal, aa TTIT SStúdió EEgye-
sület éés aa MMagyar TTermészettudományi TTársulat 22009.
november 224-één „„Atomenergiáról –– mmindenkinek”
címmel iismeretterjesztõ kkonferenciát ttartott aa MMagyar
Tudományos AAkadémián. A konferencia iránti nagy ér-
deklõdést jelezte, hogy az Akadémia I. emeleti Díszter-
me zsúfolásig megtelt, a II. emeleti Nagyteremben pe-
dig sokan kivetítõn követték az elõadásokat. A résztve-
võk többsége középiskolai tanár és diák volt budapesti

és Budapest-környéki középiskolákból. A 22005 óóta ttar-
tó iismeretterjesztõ ssorozat llezárását jjelentõ kkonferenci-
án aa ssorozat llegjobb vvidéki eelõadásait hhallgathatta mmeg
a ttöbb mmint 5500 rrésztvevõ. Az Akadémia épületének
aulájában a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasz-
nú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthették meg az érdek-
lõdõk. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nuk-
leáris Energetikáért” szakcsoportja a Díszterem elõtt
ezúttal is mûszeres bemutatót tartott. 

• Az Energetikai Szakkollégium 2009. szeptember 30-
án vitafórumot rendezett a magyarországi erõmû-
építési lehetõségekrõl. A vitában Lux Iván, az OAH
fõigazgató-helyettese “Az atomenergia szerepe és jö-
võje Magyarországon” címmel tartott elõadást. 

• Az Országos Atomenergia Hivatal számára rendsze-
res szakértõi tevékenységet végzõ MTA Izotópkuta-
tó Intézet fennállásának 50. évfordulóját az MTA
Székházban tartott tudományos ülés keretében ün-
nepelte. Az ülésen az OAH fõigazgatójának meghí-
vására Olli Heinonen, a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség egyik fõigazgató-helyettese is részt vett. 

• Hevesy-díjat kapott Rónaky József, az OAH fõigaz-
gatója a Paksi Atomerõmû nukleáris biztonsága ér-
dekében, továbbá a hazai nukleáris létesítmények
biztonságának társadalmi és nemzetközi elismert-
sége érdekében kifejtett több évtizedes elkötele-
zett, magas színvonalú tevékenységéért. 

• Megjelent a közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-
tatás általános szabályairól szóló 182/2009.(IX. 10.)
Korm. rendelet, amely a törvényi jogi környezet meg-
változásához igazítja a rendeleti szintû közigazgatási
hatósági eljárási szabályokat, ezáltal módosítva az
OAH-t érintõ több jogszabályt.

• A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövet-
sége elõadás-sorozatot szervezett a hazai atomener-
gia-termelés fejlesztésének kérdéseirõl. A Miskol-
con, november 26-án tartott rendezvényen Fichtin-
ger Gyula, az OAH fõosztályvezetõje “Az atomerõ-
mû bõvítése a nukleáris biztonsági hatóság szem-
szögébõl” címmel tartott elõadást.

• Nagy Mihály, az OAH volt tanácsosa - aki koráb-
ban közel 30 évig a BME Oktatóreaktor adjunktu-
saként dolgozott - a szlovák nukleáris szakember-
képzés terén végzett több évtizedes tevékenysége
elismeréseként 2009. szeptember 23-án vehette át
a Szlovák Nukleáris Társaság kitüntetését.

• A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlése Rónaky Jó-
zsefnek, az OAH fõigazgatójának az atomenergia biz-
tonságos alkalmazása terén kifejtett több évtizedes te-
vékenysége, a nukleáris biztonsági hatóság független-
ségének megteremtésében vállalt kezdeményezõ sze-
repe, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos testü-
letekben végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül
a Beszédes József-díj megyei kitüntetést adományozta. 
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