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vizekben és az ivóvízben mért aktivitáskoncentrációkat. A jelentés összeállítói arra törekedtek, hogy ne csak a legfontosabb adatokat tegyék közzé, hanem az azok értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges értékeléseket is. A jelentés letölthetõ az OKSER
honlapjáról (www.osski.hu/okser).
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RESPEC-sszerzõdés
Dr. Rónaky József, az OAH fõigazgatója december elején aláírta a RESPEC-szerzõdést, amelynek keretében
az OAH három éven keresztül az EU szakmai támogató
intézménye lesz az EU-t érintõ nukleáris és sugaras veszélyhelyzetek esetén. A RESPEC-tendert az EU 2006 júniusában írta ki. Ezt az OAH további két pályázóval – köztük az
elõzõ tender nyertesével, a finn hatósággal – szemben nyerte
meg. A szerzõdésbõl származó kötelezettségek 2007. április 1tõl lépnek életbe. A szerzõdés keretében az EU megkeresése
esetén az OAH Baleset-elhárítási Szervezetének (BESZ) szakmai támogatást kell nyújtania egy esetleges veszélyhelyzet nukleáris és radiológiai értékelésében, valamint a lakossági tájékoztatásban. Az EU elsõsorban az Unió vagy a vele szomszédos államok területén kialakuló vagy az EU polgárait fenyegetõ veszélyhelyzet esetén számít a szakmai támogatásra. Az OAH
BESZ jelenlegi mûködését a RESPEC-bõl származó feladatok
alapvetõen nem módosítják, ugyanakkor szükség van a szervezet felkészítésének kiegészítésére, valamint a rendelkezésre
álló eszközállomány bõvítésére. Az együttmûködés keretében
évente legalább egyszer az OAH BESZ közös gyakorlaton vesz
részt az EU-val.

Baleset-eelhárítási gyakorlat
2006. november 29-én baleset-elhárítási gyakorlaton
vett részt az OAH Baleset-elhárítási Szervezete (BESZ),
amely során a Paksi Atomerõmû ZRt.-ben feltételezett veszélyhelyzetet kellett figyelemmel kísérnie. A gyakorlathoz
csatlakozott a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága, a
Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság, az Operatív
Törzs, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, valamint a
Tolna, Bács-Kiskun és Fejér megyei Védelmi Irodák. Az OAH
BESZ elemezte a kialakult nukleáris helyzetet, sugárvédelmi óvintézkedéseket fogalmazott meg, majd az elemzések eredményeit
három jelentésben foglalta össze a hazai szervek számára. A gyakorlat folyamán a hazai szervek a kormányzati MARATHONrendszeren keresztül tartották a kapcsolatot. Az OAH BESZ a
gyakorlat folyamán több sajtóközleményt készített, melyek a jelentésekkel együtt a veszélyhelyzeti honlapon is megjelentek.
A gyakorlatot az OAH fõigazgató-helyettese, dr. Koblinger László
értékelte a helyszínen.

TÁJÉKOZTATÁS
Ismeretterjesztõ konferencia
Debrecenben
Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület
és az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) 2006.
november 15-én „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel
ismeretterjesztõ konferenciát tartott a debreceni Kölcsey
Konferencia Központban. A rendezvény kísérõ programja
volt a „Radioaktivitás a természet része” címû kiállítás,

Országos Atomenergia Hivatal
A kiállítás látogatói
amelyet a konferencia központban november 13-22.
között lehetett megtekinteni. Az ismeretterjesztésben jártas
neves elõadók mindazokat a területeket áttekintették – a radioaktív sugárzástól az atomerõmû mûködésén át a nukleáris biztonság
hazai és nemzetközi biztosítékán keresztül az orvosi alkalmazásokig –, amelyek gyakran elõfordulnak a médiában és érdekelhetik
a lakosságot. A konferencia anyaga az OAH honlapján is megtalálható (www.oah.hu). Különösen örvendetes volt, hogy fiatal
elõadók magas színvonalú elõadásokban mutattak be egy-egy
részterületet. A konferencia iránti kimagasló érdeklõdést
látva, az OAH más vidéki nagyvárosban is tervezi hasonló
konferenciák szervezését.

NucNet
A NucNet nemzetközi nukleáris hírügynökség Igazgatótanácsa
2006. szeptemberi ülésén – amelyen Magyarországról dr. Besenyei
Gáborné fõosztályvezetõ-helyettes, a NucNet magyar koordinátora
vett részt – az ügyvezetõ igazgató beszámolt a NucNet további
mûködésével kapcsolatosan felmerült nehézségekrõl. A NucNet
volt alelnöke, a Foratom új elnöke felajánlotta, hogy a NucNet
helyezze át székhelyét Brüsszelbe, s ott az Európai Nukleáris
Társasággal együttmûködve, de továbbra is független hírügynökségként folytassa tevékenységét. Az Igazgatótanács decemberben elfogadta a Foratom ajánlatát. Ezzel megszûnik a berni
központú NucNet és 2007. január elsejével létrejön egy új
NucNet-szervezet brüsszeli központtal. A folyamatosságot
a NucNet maradó ügyvezetõ igazgatója és szerkesztõgárdája biztosítja.

RÖVID HÍREK
A Magyar Nukleáris Társaság 2006. november végén Pakson, az
Energetikai Szakképzési Intézetben rendezte meg az ötödik Nukleáris Technikai Szimpóziumot. A rendezvény célja a hazai tudományos információcsere elõsegítése a nukleáris technika számos
területén. A kétnapos rendezvényen összesen 65 elõadás hangzott
el, az Országos Atomenergia Hivatal nyolc elõadással vett részt.
A Magyar Nukleáris Társaság CD-n adja ki a szimpóziumon elhangzott elõadásokat, néhányat a Magyar Energetika címû folyóirat is közöl.
***
A Magyar Nukleáris Társaság 2006. évi Szilárd Leó-díját
dr. Koblinger László, az OAH fõigazgató-helyettese kapta „a MonteCarlo módszerek fejlesztésében elért kiváló eredményeiért, valamint a sugárvédelemben végzett kiemelkedõ kutató és szervezõ
munkájáért”. A díjazott a Magyar Nukleáris Társaság közgyûlésén „Miért védem a sugarat?” címmel tartott elõadást.
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2006. december – 9. évfolyam, 5. szám
Helyreállítás
Üzemel a kettes blokk
Kormányhivatal az OAH
Bátaapáti kiemelt beruházás
Ismeretterjesztés Debrecenben

Sajtótájékoztató az OAH-b
ban
Az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója 2006.
december 12-én évértékelõ sajtótájékoztatót tartott, amelyen ismertette a Hivatal 2006-ban elért legfontosabb
eredményeit. Fontos esemény volt, hogy az Országgyûlés
a kormányzati rendszer átalakításával kapcsolatos törvényben az Országos Atomenergia Hivatalt kormányhivatallá
nyilvánította.
A 2006. évi tevékenységek
közül kiemelte a paksi atomerõmûben folyó helyreállítási
munkákat. A paksi atomerõmû
2. blokkjának 1. aknájában a 2003.
április 10-én a fûtõelemek tisztítása
során megsérült üzemanyag eltávolítása az OAH engedélye alapján
2006. október 15-én elkezdõdött.
Az OAH munkatársai a helyszínen
folyamatosan ellenõrizték, hogy a
tevékenységet az engedélyben meghatározott körülmények és feltételek
mellett végezzék. Az eltávolítás Sajtótájékoztató az OAH-ban
december közepére befejezõ szakaszába lépett, a tisztítótartály fûtõelem-darabokat már nem tartalmaz, csak kisebb mennyiségû törmelék eltávolítása maradt hátra.
A paksi atomerõmû üzemidõ hosszabbításával kapcsolatban
elmondta, hogy az elõzetes környezeti hatástanulmány kapcsán a
jogszabályokban elõírt, hazai és a szomszédos országokban tartott
közmeghallgatásokon az OAH szakhatóságként vett részt.
A paksi atomerõmû teljesítménynövelése megkezdõdött. Az
OAH engedélye alapján a paksi atomerõmû 4. blokkjának reaktora
2006 szeptembere óta 8%-kal nagyobb teljesítményen üzemel.
A tervek szerint 2009-ig az atomerõmû minden blokkjának teljesítményét meg fogják növelni, megkezdõdtek az elõkészületek a
következõ, 1. blokki teljesítménynövelésre.
Az OAH munkatársai rendszeresen részt vesznek az Európai
Uniós ügyeket vivõ magyar bizottságok, valamint az Európai Unió
nukleáris kérdésekkel foglalkozó testületeinek munkájában.
Az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetõit tömörítõ szervezet, a WENRA két projektet indított a biztonsági elõírások összehangolása céljából. Az egyik a reaktorbiztonságra, a másik a hulladékkezelésre és a leszerelésre vonatkozó követelményrendszer
harmonizálását tûzte ki célul. Az OAH szakemberei 2003 óta vesznek részt a munkában. Az 1999-ben alakult Reaktor Harmonizációs

Munkacsoport kidolgozta a reaktorbiztonság 18 témakörének referencia-szintjeit (követelményrendszerét) és összehasonlította a
részt vevõ 17 ország jogilag kötelezõ hatósági követelményeivel.
A referencia-szinteket az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
egyeztette a Paksi Atomerõmû Zrt. képviselõivel, és akciótervet
dolgozott ki a megvalósítás lépéseire és idõzítésére. A másik
projekt munkái még folyamatban
vannak.
A nukleárisbaleset-elhárítás
további javítása érdekében a Kormányzati Koordinációs Bizottság
döntése alapján megkezdõdött az
Országos Baleset-elhárítási Intézkedési Terv felülvizsgálata. Az OAH
fõigazgatójának felkérésére a nukleárisbaleset-elhárításban érintett
ágazatok és szervezetek képviselõibõl létrejött Felsõszintû Munkacsoport
végzi a felülvizsgálatot, a munkacsoport vezetõje az OAH fõigazgatóhelyettese.
2006 májusában került sor a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szervezésében a kiégett
fûtõelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény második felülvizsgálati értekezletére. A magyar nemzeti jelentést az OAH állította össze, és a
Kormány jóváhagyásával nyújtotta be. A felülvizsgálati értekezlet
megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben
megfogalmazott biztonsági követelményeknek. Követendõ példaként emelték ki a létesítmények környezetében létrejött önkormányzati társulásokkal való együttmûködés magyarországi
gyakorlatát.
A Bátaapátiban létesítendõ Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló beruházásának elõkészítéséhez 2006-ban a legfontosabb
feladat a tároló pontos helyének kijelölését szolgáló kutatási munkák megkezdése volt. Az OAH-nak jelentõs szerepe volt abban,
hogy a Kormány a beruházást kiemelt jelentõségûnek nyilvánította.
Az OAH változatlanul nagy jelentõséget tulajdonít a gyors és hiteles szakmai és lakossági tájékoztatásnak. 2006 márciusában
megújult az OAH honlapja (www.oah.hu). Az OAH a TIT Stúdió
Egyesülettel együttmûködve 2006-ban két ismeretterjesztõ konferenciát szervezett, és ismét látogatható volt a Kulturális Örökség
Napjai keretében.
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NEMZETKÖZI
TEVÉKENYSÉG
Ülésezett a CNRA
Az OECD Nukleáris Energia Ügynökség nukleáris biztonsági
hatósági kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága (CNRA)
2006. december 4-5-én tartotta éves rendes ülését, amelyen dr. Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyettese, a CNRA
magyar tagja vett részt. Az ülésen a felügyeleti gyakorlattal, az
üzemeltetési tapasztalatokkal és a tájékoztatással foglalkozó munkacsoportok vezetõi beszámoltak elmúlt évi tevékenységükrõl. Összefoglaló hangzott el a nagykiégettségû fûtõelemek biztonsági kritériumainak helyzetérõl, valamint az amerikai kezdeményezésre indult,
az új reaktortípusok nemzetközi engedélyezését megkönnyíteni
hivatott Multinacionális Tervezés-értékelési Program állásáról. Ismertettek egy újabb kezdeményezést az üzemeltetési tapasztalatok
egységes keretû és módszerû visszacsatolására. A Bizottság eldöntötte, hogy összefoglaló tanulmány készül az elmúlt 18 év „Zöld
Könyveiben” publikált legfontosabb biztonsági gondolatok összegzésére. Az Egyesült Államok és Magyarország képviselõi ismertették a hatósági szakember-utánpótlás és továbbképzés
helyzetét, sajátságait, problémáit. (A magyar elõadás az
OAH honlapjáról elérhetõ (www.oah.hu).)

Mûszaki értekezlet Bécsben
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2006. december
4-8. között mûszaki értekezletet tartott az atomerõmûvek tervezésekor figyelembe vehetõ fenyegetettségének felmérését elõsegítõ irányelv felülvizsgálatáról. A témakör
újdonságát és fontosságát jelezte a résztvevõk nagy száma is,
55-en jelentek meg az ülésen. Az OAH-t Szõnyi Zoltán
fõtanácsadó képviselte. A résztvevõk megállapították, hogy a
felülvizsgált dokumentum magas színvonalú, csekély átdolgozás
és szerkesztés után egy éven belül kiadásra kerülhet.

Osztrák-m
magyar kétoldalú találkozó
2006. november 28-án Bécsben, az Osztrák Külügyminisztériumban került sor a 12. osztrák-magyar kétoldalú szakértõi ülésre.
A találkozót – a kialakult hagyományoknak megfelelõen – õszinte,
informatív légkör jellemezte. Ez alkalommal az OAH tájékoztatást adott a paksi atomerõmû teljesítménynövelési, és
üzemidõ-hosszabbítási programjáról, valamint a WENRA
„nukleáris biztonsági referencia szintjei”-vel összefüggõ
hazai harmonizációs folyamatról is. Az osztrák partnerek nagy
érdeklõdéssel fogadták a Paksi Atomerõmû Zrt. szakértõjének
beszámolóját a 2. blokkban folyó helyreállítási munkálatokról.

Fórum Tengelicen
Az OECD Nukleáris Energia Ügynökség radioaktív hulladékokkal
foglalkozó bizottsága keretében mûködõ bizalomerõsítõ fórum
2006. november 14-17. között ülést tartott Tengelicen, amelyre az
OECD és az Európai Unió képviselõin kívül 14 országból érkeztek mûszaki szakemberek, szociológusok, polgármesterek és közéleti személyiségek. Az ülés a radioaktív hulladékok elhelyezése
és a regionális fejlesztések közötti kapcsolatokkal foglalkozott. A
házigazda a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. volt. A hazai
helyzet ismertetésére az OAH szakemberei – dr. Rónaky József
fõigazgató és dr. Molnár Balázs koordinátor – is tartottak két
elõadást. A résztvevõk megerõsítették a bizalomerõsítés és
a társadalmi támogatás fontosságát, és elismerõen szóltak
az e téren követett magyar gyakorlatról.

Nukleáris biztosítéki képzés
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ) a nukleáris biztosítékokkal kapcsolatosan nyújtott magyar támogató program keretében az Országos Atomenergia Hivatal

tanfolyamot szervezett a fejlõdõ országok szakemberei számára. A 2006. október 30. és november 9. között megrendezett
tanfolyam témái között a nukleáris üzemanyagciklus, az exportimport engedélyezések és ellenõrzések, a nukleáris anyagok nyilvántartása és ellenõrzése, valamint a vonatkozó méréstechnika
szerepelt. A tanfolyam résztvevõi szakmai látogatást tettek a
jelentõsebb mennyiségû nukleáris anyaggal rendelkezõ engedélyeseknél, ahol az elméleti képzésen túl gyakorlati foglalkozásokra is sor került. A tanfolyam idején Magyarországra látogatott Jean
Maurice Andre Crete, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki képzési szervezetének vezetõje, aki dr. Horváth Kristóffal,
az OAH fõosztályvezetõjével a támogató program keretében szervezett hazai tanfolyamok tapasztalatairól és a jövõbeni együttmûködési lehetõségekrõl tárgyalt.
2006. december 19-én Bécsben került sor a támogató programmal kapcsolatos ezévi megbeszélésre, ahol az OAH részérõl
dr. Horváth Kristóf fõosztályvezetõ és Szöllõsiné Földesi Erzsébet
osztályvezetõ, valamint az MTA Izotópkutató Intézet szakembere,
Bagi János vett részt. A megbeszélésen a nemzetközi szervezet képviselõivel áttekintették a 2006-os támogató
programok helyzetét, valamint a 2007-re javasolt új
programokat.

ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs
helye. Ez a változás azt jelenti, hogy a korábban fellebbezéssel
megtámadható határozatok és végzések vonatkozásában a jövõben
csak bírósági felülvizsgálat vehetõ igénybe.

A Budapesti Kutató Reaktor kiégett
fûtõelemeinek repatriálása
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség projektje keretében 2008-ban sor kerülhet a Budapesti Kutató Reaktor
nagyaktivitású kiégett fûtõelemeinek Oroszországba történõ visszaszállítására. A visszaszállítás elõkészítésének elsõ lépéseként magyar-orosz államközi szerzõdést kell kötnünk a visszafogadás általános feltételeirõl, valamint magyar-orosz-ukrán szerzõdést a szállítás feltételeirõl. A miniszterelnök 55/2006. (IX. 25.)
ME határozatával az OAH-t felügyelõ minisztert bízta meg a
szerzõdések megkötésére irányuló tárgyalásokon részt vevõ delegáció kijelölésére. Dr. Petrétei József miniszter kijelölte – az OAH
és a KFKI Atomenergia Kutatóintézet munkatársaiból álló – delegációt. A delegáció vezetõje dr. Rónaky József, az OAH
fõigazgatója. A magyar fél – tárgyalási szándékát jelezve – decemberben írásban megkereste az orosz és az ukrán partnereket.

Regionális projektek tervezése

Kiemelt beruházás

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség mûszaki együttmûködési részlegének európai szekciója 2006. november
1-3. között regionális projekttervezési értekezletet tartott
Bécsben. A sikeres magyar együttmûködési tevékenységet
jelzi, hogy az OAH képviseletében résztvevõ Molnár András
fõosztályvezetõt választották meg az értekezlet elnökének. Az ülésen 12 ország képviselõi számoltak be az atomenergiával és nukleáris biztonsággal kapcsolatos regionális projektekben végzett tevékenységükrõl, illetve elmondták véleményüket a
2007-2008-as ciklus tervezett regionális projektjeirõl. Több
ország jelezte, hogy új atomerõmûvi blokkok tervezésével, illetve
megvalósításával foglalkozik (Románia, Bulgária, Litvánia), s
ehhez a nemzetközi szervezet támogatására is számít. Az új ciklus
projektjeiben sikerült figyelembe venni a régió országainak igényeit és a hagyományos témákat (biztonságnövelõ képességek fejlesztése, a hatóságok hatékonysága, a valószínûségi értékelések
összehangolása, a tervezési alap és a konfiguráció menedzsment
dokumentáció javítása, valamint az atomerõmûvek teljesítménynövelési és élettartam hosszabbítási potenciáljának növelése) érintõ projektek tartalmi kérdéseiben a résztvevõk sikeresen megállapodtak. Magyarország három mûhelyülés és egy továbbképzõ tanfolyam megrendezésére vállalkozott.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006.
évi LIII. törvény a kiemelkedõ jelentõségû beruházásokat érintõ
ügyekben megteremtette a lehetõséget az engedélyezési eljárás
gyorsítására. A törvény az elõzetes egyeztetés bevezetésével, a soron kívüliség kimondásával, a határidõk meghatározásával és a
határidõt felfüggesztõ felhívások számának korlátozásával gyorsítja a hatósági eljárást és csökkenti az esetleges bírósági eljárás
idõigényét. A törvényben kapott felhatalmazással élve a
Kormány a 275/2006. (XII. 15.) Korm. rendeletben
a törvény hatálya alá tartozó kiemelt jelentõségû beruházásnak nyilvánította a Bátaapátiban létesülõ kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladék tárolót.

KORMÁNYZATI
KAPCSOLATOK

EURATOM-N
NAÜ-M
Magyarország
háromoldalú biztosítéki megállapodás
A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2006. október 30-án elfogadta a biztosítéki megállapodás és jegyzõkönyv, valamint
a megállapodáshoz csatolt kiegészítõ jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2006. évi LXXXII. számú törvényt, amely
felváltotta a NAÜ-vel kötött korábbi kétoldalú megállapodást.
Miután a Magyar Köztársaság elnöke jóváhagyta a törvényt, a
Köztársasági Elnök által aláírt okiratot a Külügyminisztérium
2006. december 12-én letétbe helyezte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél. Az OAH szakemberei 2006 decemberében tárgyalásokat folytattak az EURATOM illetékeseivel és egyeztették
a megállapodáshoz való csatlakozás feladatait.

Kormányhivatal lett az OAH
A kormányzati szervezetalakítással összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény kiegészítette a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényt. Ezzel a
kiegészítéssel a jogalkotó az Országos Atomenergia Hivatalt kormányhivatali státuszba sorolta. Ez lényegében azt jelenti, hogy az OAH továbbra is a Kormány irányítása alatt mûködõ
központi közigazgatási szerv, amely a törvényben meghatározott
feladatkörében nem utasítható, és amelynek felügyeletét a
miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el. A kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006.
(XII. 23.) ME rendelet továbbra is az igazságügyi és rendészeti minisztert jelölte ki az OAH felügyeletére.
A 2006. évi CIX. törvény 2007. január 1-i hatállyal több
helyen módosította az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvényt is. Az energia-igazgatás új szabályai szerint az atomenergia-felügyeleti szerv (OAH) határozatai és végzései

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A sérült fûtõelemek eltávolítása
A paksi atomerõmû 2. blokkjának 1. aknájában 2003.
április 10-én a fûtõelemek tisztítása során megsérült
üzemanyag eltávolításának megkezdésére az OAH 2006.
szeptember 6-án adta ki az engedélyt. Az eltávolítást október 15-én kezdték el és december 20-ig a sérült üzemanyag-kazetták több mint 96%-át (6545 kg) kiemelték a
tisztítótartályból. Ez idõ alatt a helyszínen tartózkodott a sérült
üzemanyag eltávolítás hatósági feladatainak ellátására létrehozott
OAH munkacsoport négy tagja. Folyamatosan értékelték az eltávolítási technológiában és a dokumentációban szükséges – hatósági engedélyhez nem kötött – változásokat. A kiemelt sérült
üzemanyag-darabokkal, illetve törmelékkel 64 tokot töltöttek meg
és a tokokat a pihentetõ medencébe szállították további tárolásra.

Sérült üzemanyag (mintegy 100-300 kg-nyi törmelék formájában)
már csak a tisztítótartály alsó rácsa alatt maradt. Ez olyan kis
mennyiség, hogy még bórsav nélküli vízben sem képes a láncreakció elindítására. A munkák kedvezõ sugárzási viszonyok között
folytak, a kollektív dózis (30 személy*mSv) a tervezés során feltételezettnek alig több mint 1/3-a. A sérült fûtõelem eltávolítási
munkákat december 21-én megszakították, és az eltávolítást
végzõ orosz személyzet hazautazott. A maradék kis mennyiségû
törmelék eltávolítását várhatóan január második felében
folytatják.

Újra üzemel a kettes blokk
A paksi atomerõmû 2. blokkja a 2006. év elején elvégzett
fõjavítást követõen névleges teljesítményen üzemelt egészen a sérült fûtõelemek októberben kezdõdött eltávolításáig. Ekkor a 2-es
blokkot leállították. Az álló blokkon ellenõrizték a reaktorfedél
átvezetõ csonkokat és elvégezték a szükséges javításokat. A sérült
fûtõelem eltávolítási munkáinak felfüggesztését követõen
a 2. blokkot az OAH engedélyének birtokában – a kezelési utasítások, az üzemeltetési feltételek és a biztonsági
követelmények maradéktalan betartásával – december
31-ére névleges teljesítményre hozták. A biztonsági követelményrendszer aktualizálása úgy készült, hogy a 2. blokk eredeti
állapota visszaállításáig minden alkalommal alkalmazható legyen. A követelményrendszer továbbra is alapvetõnek tartja, hogy
az 1. számú aknában kialakult helyzet biztonságos felszámolása
kiemelten fontos feladat, s ezt a tevékenységet sem az elõkészítés,
sem a végrehajtás idõszakában nem hátráltathatják a blokk
különbözõ üzemállapotai (beleértve az indítást és az üzemeltetést). A nukleáris biztonság szavatolása minden egyéb érdeket
megelõz. A blokk indítását az OAH szakemberei helyszíni és távellenõrzéssel folyamatosan figyelemmel kísérték. A 2. blokkot
a következõ fõjavításra és üzemanyag-berakásra a jelenlegi
kampány reaktorfizikai adatai alapján 2007. júniusában állítják
majd le.

A 2006. évi mûszaki megalapozó
tevékenység értékelése
Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági
ellenõrzését szolgáló tevékenység az OAH Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága finanszírozásában a 20052008-as idõszakra szóló négyéves program alapján folyik. A tevékenységet 2006-ban is a két fõ cél jellemezte: egyfelõl a hatósági munka támogatására minél közvetlenebbül alkalmazható és hasznosuló megalapozó tanulmányok, szabályzatok és útmutatók készítése,
másfelõl a mûszaki támogatást nyújtó intézményeknél
(TSO) a stratégiai fontosságú szakértõi potenciál fenntartása. A kutatási témák között az OAH Nukleáris Biztonsági
Igazgatóság (NBI) hatósági feladatait közvetlenül támogatók
voltak többségben. Ezek közül érdemes kiemelni a sérült üzemanyag eltávolítását, a helyreállítást; a súlyos baleseti folyamatokat és a nukleárisbaleset-elhárítási felkészülést; az üzemviteli
folyamatokat és biztonsági elemzéseket. A korábbi évekhez
hasonlóan a szerzõdések túlnyomó többségében közvetlenül
hasznosuló jelentések születtek, jelentõs részben többéves munkaterv eredményeként. 2006-ban az NBI 96 új szerzõdést kötött
mintegy 240 MFt értékben.

OKSER-jjelentés
2006. szeptemberében megjelent az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer (OKSER) elsõ jelentése. A jelentés
mintegy 60 oldalon foglalja össze a 2005-ben Magyarországon végzett sugárvédelmi környezeti mérések legfontosabb eredményeit. Külön fejezetekben mutatja be a külsõ
gammadózis-teljesítmény mérések eredményeit, valamint a
levegõszûrõkön mért aeroszol-aktivitásokat, a kihullás adatokat, a
talajban, a növényzetben, a feldolgozott növényi és állati eredetû
termékekben mért aktivitáskoncentrációkat, valamint a felszíni

