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ÚÚjj NNAAÜÜ ssttrraattééggiiaa

IIrráánnii sszzaakkeemmbbeerreekk aazz OOAAHH-bbaann

NNuukklleeáárriiss ÚÚjjssáággíírróó AAkkaaddéémmiiaa

Az Európai Unió soros elnöki tisztségét 2011 elsõ felében
Magyarország látja el, a spanyol-belga-magyar trió elnök-
ségi periódusának befejezéseként. A soros elnökség az
Európai Unió Tanácsához (a továbbiakban: Tanács) kötõ-
dik: az elnökségi idõszakban Magyarország adja majd a
Tanács, a nagykövetek tanácsa (a COREPER), s lényegé-
ben valamennyi szakbizottság, valamint munkacsoport
elnökét. Ebben a minõségében dönt az ülések összehívá-
sáról, napirendjérõl és eljárási kérdéseirõl. A 2009. de-
cember 1-jén életbe lépett Lisszaboni Szerzõdés alapján
a Tanács állandó elnökének, valamint a külügyi- és biz-
tonságpolitikai fõképviselõjének megválasztásával az el-
nöklõ ország magas szintû reprezentációs feladatai sok
szempontból megvál-
toztak, a szakmai cso-
portokban folyó mun-
kát azonban ezek a
változások egyáltalán
nem - vagy csak na-
gyon kevéssé - érin-
tik.

A Nukleáris Kér-
dések Munkacso-
portja (WPAQ -Wor-
king Party on Atomic
Questions) a Tanács
döntés -elõkészí tõ
szerveként mûködik.
Ennek ülésein korábban megfigyelõként, EU csatlako-
zásunk óta teljes jogú tagként rendszeresen részt ve-
szünk, s az ülések eljárásrendekben rögzített és többé-
ves hagyományokon nyugvó munkamódszerét, ügyrend-
jét volt alkalmunk megismerni. A munkacsoport alapve-
tõen nem a saját kezdeményezései, hanem a Bizottság
által a Tanácsnak benyújtott tervezetek alapján dolgo-
zik. Az elnöklõ országok fõként az egyes anyagok prog-
ramba vételének ütemezésével, a sok ülésen átívelõ tár-
gyalás-sorozatok idõzítésével tudják némiképpen befo-
lyásolni az EU esedékes jogalkotását. Az eredményes

tevékenységre jó példa a cseh elnökség esete: a több el-
nöki periódusban tárgyalt, rengeteg módosítást megélt
„Nukleáris Biztonsági Irányelvet” nagyon nagy erõfe-
szítéssel, számos háttértárgyalással, kiváló diplomáciai
érzékkel és sûrûn tartott ülésekkel sikerült lezárniuk.

Érdemes áttekinteni, hogy mi várható a WPAQ-ban a
néhány hónap múlva kezdõdõ magyar elnökség idején.
A Bizottság tervei szerint 2010 közepe táján benyújtják
a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésének és el-
helyezésének alapelveirõl szóló irányelv tervezetét. Ha
abból indulunk ki, hogy „ikertestvérét”, a nukleáris
biztonságról szóló irányelv tervezetét csak négy félév
alatt sikerült mindenki számára elfogadható szövegezés-

be önteni, akkor biz-
tosra vehetjük, hogy
a hulladékos irány-
elvvel bõven lesz
dolga a magyar el-
nökségnek is. Ha a
hulladékos irányelv
szerkezetében, felé-
pítésében és koncep-
ciójában a már kikö-
vezett úton fog ha-
ladni, akkor akár
már 2010 végére el-
készülhet a jóváha-
gyásra a Tanács elé

terjeszthetõ anyag. Jelenleg mintegy 50 százalékra tehe-
tõ annak a valószínûsége, hogy a tervezetet a WPAQ a
magyar elnökség alatt (is) tárgyalni fogja. 

A Bizottság Sugárvédelmi Szakértõi Csoportja idén fe-
bruárban befejezte a sugárvédelmi alapnormákat tárgya-
ló „EU Basic Safety Standards”-ként emlegetett irányelv
átdolgozását. A szakértõk által elfogadott tervezet most a
Bizottság Jogi Szolgálatához kerül, hogy jogalkotási
szempontból is megfelelõ formába öntsék. Ezt követõen
nyújtja majd be a Bizottság a tervezetet a Tanácshoz. Je-
lenlegi ismereteink szerint a tervezet 2010. elsõ felében

A Tanács épülete Brüsszelben



kerül a WPAQ asztalára. Lényegében tehát biztosra ve-
hetõ, hogy a tervezet vitája a magyar elnökség alatt kez-
dõdik. Kérdéses, hogy a dosszié lezárására sor kerülhet-e
egy szûk féléven belül, hiszen a ma érvényben lévõ irány-
elv lezárásához öt elnökségi periódusra volt szükség. 

Két másik (a radioaktív anyagok szállítási feltételei-
nek újraszabályozásáról, illetve az ivóvízben megenged-
hetõ radioaktív koncentrációkról szóló) tervezet szakmai-
lag készen áll, azonban a Bizottságon belüli egyeztetésen
elakadt, s nem lehet tudni, hogy mikor kerül a WPAQ elé. 

A fent felsoroltakon kívül több kisebb jelentõségû kér-
dés megtárgyalása is várható. Sõt, a magyar elnökség ide-
jén kerül megrendezésre a Nukleáris Biztonsági Egyez-
mény (CNS - Convention on Nuclear Safety) 5. felülvizs-
gálati értekezlete is. A magyar elnökség feladata lesz az
idén szeptemberben benyújtandó Euratom jelentéshez
feltett kérdések megválaszolásának összehangolása. 

Az elnöklõ országnak a szokásos egy képviselõ helyett
(legalább) három fõt kell küldenie minden ülésre: az
ülést levezetõ elnököt, a munkáját segítõ – és szükség
esetén helyét átvevõ – elnökhelyettest, s az ország-táblá-
nál ülõ képviselõt, mert természetesen az elnök nem az
õt delegáló ország véleményét képviseli, hanem mind a
27 EU tagország szempontjait köteles figyelembe venni.
A magyar stáb tagjainak kijelölése több mint egy éve
megtörtént. A tervek szerint Koblinger László fõigazgató-
helyettes fogja ellátni az elnöki teendõket, Lengyel Zol-
tán, az EU ügyekért felelõs fõosztály vezetõje lesz a he-
lyettese, a Magyarország táblánál pedig Silye Judit, a fõ-
osztály munkatársa fogja képviselni a magyar véleményt.
Az elnökségi csapat munkája jóval az elnökségi idõszak

elõtt megkezdõdik. A stáb tagjai különféle EU ismereti,
ülésszak levezetési és nyelvi képzésekben részesülnek.
Ez év második felében – az elõttünk elnöklõ belgák kép-
viselõivel, a Bizottság illetékes vezetõivel és a Tanács tit-
kárságával – folyamatosan egyeztetve kell kidolgozniuk
a magyar elnökség programját, a szakmai preferenciák
kijelölésétõl az ülések konkrét idõpontjának megjelölé-
séig. Az elnökségi periódusban az elnöknek és helyette-
sének a beérkezõ anyagok részletes tanulmányozásával
és más jogszabályokkal történõ összevetésével, valamint
az elõterjesztõkkel való egyeztetésekkel kell felkészülni
a vitanapok levezetésére. Az ülések után el kell készíte-
niük – az ülésen elhangzottak maximális figyelembevé-
telével – az adott tervezet újabb változatát, szükség ese-
tén egyeztetni kell a kritikus véleményt adó ország(ok)
képviselõivel, a Bizottság szakértõivel és jogi tanácsadó-
jával, valamint a Tanács jogi tanácsadójával. Az új, mó-
dosított tervezetet minél elõbb meg kell küldeni a tagor-
szágoknak, hogy azok felkészülhessenek a következõ vi-
tára. Mindeközben ügyelni kell arra, hogy a szakmai
szempontok szilárd képviselete mellett is megmaradjon
az egész folyamat – diplomáciai megbeszéléseken elvárt
– tapintatos, udvarias légköre. A magyar érdekek képvi-
selõjének az ülések közötti idõszakban az itthoni, belsõ
szakmai egyeztetéseket kell elvégeznie, illetve kritikus
helyzetekben a hivatalos magyar tárgyalási álláspontot
kell elõkészítenie és jóváhagyatnia az Európai Koordiná-
ciós Tárcaközi Bizottságban. Reméljük, hogy a gondos
felkészülésnek köszönhetõen a magyar elnökségi idõ-
szak minden szempontból sikeres lesz.  

az OAH magyar EU elnökségi stábja

KKoonnffeerreenncciiaa aa hhaattóóssáágg hhaattéékkoonnyyssáággáárróóll
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség második alka-
lommal szervezett konferenciát, hogy a nukleáris biz-
tonsági hatóságok elõtt lévõ legfontosabb, közös, átfogó
problémákat a hatóságok vezetõ beosztású munkatársai
áttekintsék és azok megoldásaira javaslatokat tegyenek.
Ez alkalommal Dél-Afrikában, Fokvárosban 2009. de-
cember 14-18. között került megrendezésre a konferen-
cia, amelyen az OAH részérõl Lux Iván fõigazgató-he-
lyettes vett részt.  A konferencia elnöke, az amerikai
nukleáris hatóság (NRC) vezetõje bevezetõ elõadásában
a nemzetközi együttmûködés fontosságát emelte ki a ha-
tóságok elõtt álló fõ kihívások leküzdésében. A kkonfe-
rencia rrésztvevõi ááttekintették aa hhatóságokat ffoglalkoz-
tató llegfontosabb ttémákat, aamelyek kközül kkiemelendõ aa
hatóság ffüggetlensége éés hhatékonysága, aa mmultinacioná-
lis ttevékenységek hhatása aa nnemzeti ffelelõsségre, vvala-
mint aa nnemzetközi eegyüttmûködés aa bbiztonság éés aa vvé-
dettség tterületein. A tematikus elõadások teljes kereszt-
metszetet adtak a világ nukleáris biztonsági hatósági te-
vékenységének tendenciáiról. 

FFeellüüllvviizzssggáállaatt aazz iirráánnii hhaattóóssáággnnááll
Az iráni Kormány meghívására a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (NAÜ) felülvizsgálati csoportot kül-
dött Teheránba, hogy a NAÜ irányadó dokumentumai
alapján felülvizsgálják az iráni nukleáris biztonsági ha-
tóság munkáját. A felülvizsgálat 2010. február 19. és
március 2. között zajlott hét ország nyolc szakértõje és
két NAÜ munkatárs részvételével. A felülvizsgálati
csoportot az ukrán hatóság vezetõje írányította, s a
NAÜ felkérésére Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyet-
tese is részt vett. A felülvizsgálat az iráni hatóságnak a
busheri atomerõmûvel összefüggõ tevékenységére kor-
látozódott. A misszió szempontjából sajátos körülmé-
nyeket jelentett Irán nukleáris politikája és annak
nemzetközi megítélése, azonban ezeknek a felülvizsgá-
latra nem volt semmilyen hatásuk. A felülvizsgálat
összesen 11 ajánlást, 15 javaslatot tett és 6 jó gyakor-
latot azonosított. A misszió eredményeit összefoglaló ri-
portban megfogalmazott három llegfontosabb aajánlás: az
iráni nnukleáris bbiztonsági hhatóság ffüggetlenségét gga-
rantáló aatomtörvény mmielõbbi ééletbe lléptetése, ccsatla-
kozás aa NNukleáris BBiztonsági KKonvencióhoz éés aa HHulla-
dékos KKonvencióhoz, ss áátfogó nnemzeti nnukleáris ssza-
bályzat kkidolgozása. Az iráni partnerek mindvégig segí-
tõkészen, készségesen és barátságosan viselkedtek a
felülvizsgáló csoport tagjaival, korlátozást a csoport
nem tapasztalt.

NEMZETKÖZI
EGYÜTTMÛKÖDÉS



NNuukklleeáárriiss eeggyyüüttttmmûûkkööddééss aazz aarraabb oorr-
sszzáággookk kköözzöötttt

A tuniszi székhelyû Arab Atomenergia Ügynökség kezde-
ményezésére 2010. január 20-22. között a tunéziai
Hammametben nemzetközi konferenciát tartottak huszon-
egy arab, valamint több európai és észak-amerikai ország
részvételével. Az ülésen a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség és az Európai Bizottság is képviseltette magát. AAzz
üüllééss ccéélljjaa aazz vvoolltt,, hhooggyy aa nneemmzzeettkköözzii ttaappaasszzttaallaattookk ffiiggyyee-
lleemmbbeevvéétteelléévveell llééttrreehhoozzzzáákk aa NNuukklleeáárriiss SSzzaabbáállyyoozzóó HHaattóó-
ssáággookk AArraabb HHáállóózzaattáátt ((AANNNNuuRR)).. Az ANNuR legfõbb cél-
ja, hogy elõsegítse a regionális együttmûködést, a szakér-
tõk és a tapasztalatok cseréjét és kölcsönös hasznosítá-
sát, valamint a szûkösnek ítélt források optimális kihasz-
nálását. Az ülésre meghívott Rónaky József, az OAH fõ-
igazgatója korreferátumában ismertette az európai
nukleáris hatóságok együttmûködési szervezetének, a
WENRA-nak közel tíz éves tevékenységét és az együtt-
mûködés tapasztalatait. A WENRA azokon a területeken
érte el legnagyobb sikereit, ahol a résztvevõ országok el-
kötelezetten végezték tevékenységüket. Az elkötelezett
hozzáállás, amit a konferencián résztvevõk nagy száma is
mutatott, garantálhatja az együttmûködés sikerét. 

WWEENNRRAA üüllééss
Az európai nukleáris hatóságok szövetsége, a WENRA
2010. március 25-26-án Helsinkiben tartotta 21. ülését.
Az ülésen Lux Iván fõigazgató-helyettes képviselte az
OAH-t. A jelenlegi gyakorlathoz való jobb illeszkedés ér-
dekében áttekintették és újrafogalmazták a WENRA fe-
ladatait. Elsõ alkalommal vett részt megfigyelõként Orosz-
ország és Ukrajna képviselõje és korábban több nem-
nukleáris ország is jelezte, hogy megfigyelõként szívesen
bekapcsolódna a tevékenységbe. A WENRA munkacso-
portok vezetõi beszámoltak elmúlt évi tevékenységükrõl.
Ismertették a biztonsági referencia szintek nemzeti jog-
rendbe történõ beillesztésének helyzetét, valamint beszá-
moltak arról, hogy 22001100 eelleejjéénn aa WWEENNRRAA hhoonnllaappjjáánn
nnyyiillvváánnoossssáággrraa hhoozzttáákk aazz úújj rreeaakkttoorrookkrraa vvoonnaattkkoozzóó bbiizz-
ttoonnssáággii ccééllookk tteerrvveezzeettéétt,, aammeellyyhheezz éésszzrreevvéétteelleekkeett vváárrnnaakk..
A hulladékos munkacsoport véleménykérés céljából
szintén a honlapon fogja nyilvánosságra hozni a radioak-
tív hulladékok és kiégett fûtõelemek tárolására vonatko-
zó biztonsági referencia szintek tervezetét.  

ÚÚjj oorrsszzáággpprrooffiill
AA NNAAÜÜ kkeezzddeemméénnyyeezzéésséérree úújj oorrsszzáággpprrooffiill ((CCPPFF)) kkéé-
sszzüülltt MMaaggyyaarroorrsszzáágg ééss aa NNeemmzzeettkköözzii AAttoommeenneerrggiiaa ÜÜggyy-
nnöökksséégg ((NNAAÜÜ)) kköözzööttttii eeggyyüüttttmmûûkkööddééss kköözzééppttáávvúú eellõõrree-
jjeellzzéésséérree.. Az új dokumentum a 2002-ben elfogadott
CPF-hez hasonlóan felsorolja azokat a területeket,
amelyekben Magyarország fontosnak tartja az együtt-
mûködést. Ezek közül érdemes kiemelni a nukleáris
biztonsággal, a radioaktív hulladékok és kiégett fûtõ-
elemekkel kapcsolatos kérdéseket, az atomenergia
nem-energetikai célú hasznosítását, valamint a kuta-
tás, fejlesztés, képzés és oktatás területén való együtt-
mûködést. A megújult CPF új eleme, hogy javaslatot
tesz arra, hogy a NAÜ az atomenergia hasznosítására

irányuló megnövekedett igények kielégítésére fokozot-
tabban támaszkodjon a magyar szakemberek és intéz-
mények tudására és tapasztalatára.

ÚÚjj ssttrraattééggiiaa aa NNAAÜÜ mmûûsszzaakkii eeggyyüütttt-
mmûûkkööddéésséébbeenn

AA NNeemmzzeettkköözzii AAttoommeenneerrggiiaa ÜÜggyynnöökksséégg MMûûsszzaakkii EEggyyüütttt-
mmûûkkööddééss ((TTCC)) EEuurróóppaaii DDiivvíízziióójjaa úújj ssttrraattééggiiaa ddookkuummeennttuu-
mmoott ffooggaaddootttt el 2010. február 20-án. A stratégia tartal-
mazza azokat a lépéseket, amelyeket az Ügynökség és a
tagországok tesznek a TC programjának megtervezésére,
illetve a NAÜ közgyûlése által jóváhagyott terv megvaló-
sítására, valamint meghatározza az értékelési szemponto-
kat mind a terv kialakításában, mind megvalósításában.
Az elkészült dokumentum úttörõ jellegû a TC mûködésé-
ben, mert olyan követelményrendszert határoz meg, ami
alapján a TC program a tervezéstõl a megvalósításig kö-
vethetõvé válik. A stratégia megvalósítása mind a nemze-
ti, mind a regionális projektek esetében mérhetõ, ezért je-
lentõsen növeli a bizalmat a projekt résztvevõi között. A
dokumentum elsõként az európai divízióban készült el és
az Ügynökség munkatársai arra számítanak, hogy hama-
rosan a többi földrajzi régió is elkészíti saját stratégiáját. 

MMaaggyyaarr ttáámmooggaattóó pprrooggrraamm
Az OAH koordinálja a Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség (NAÜ) biztosítéki rendszerének támogatására szolgáló
magyar programot. Ennek keretében 2010. február 19-én
az MTA Izotópkutató Intézet (IKI) szemináriumot tartott a
NAÜ bécsi székhelyén, melynek témája az IKI nukleáris
biztosítéki és törvényszéki területen végzett kutatásainak
bemutatása volt. A szemináriumon mintegy 30-an vettek
részt. AAzz IIKKII kkuuttaattóóii bbeemmuuttaattttáákk aa nneeuuttrroonnffoorrrráássookk aazzoonnoo-
ssííttáássaa,, aa nnuukklleeáárriiss mméérréésstteecchhnniikkaaii eelleekkttrroonniikkaa,, vvaallaammiinntt aa
ttöörrvvéénnyysszzéékkii ééss kköörrnnyyeezzeettii aannaalliittiikkaa tteerrüülleettéénn mmeeggvvaallóóssíí-
ttootttt lleeggúújjaabbbb ffeejjlleesszzttéésseeiikkeett.. Az elõadásokat élénk szakmai
eszmecsere követte, mely jól mutatta az eredmények ak-
tualitását és nagyban hozzájárult a szeminárium sikeréhez.

SSzzeemmiinnáárriiuumm aazz eexxppoorrtteelllleennõõrrzzééssrrõõll
2010. március 29-30-án a magyar és a szerb külügyminisz-
térium közös szervezésében nemzetközi nukleáris exportel-
lenõrzési szemináriumot tartottak Belgrádban. AA sszzeemmiinnáá-
rriiuumm ccéélljjaa aa nnyyuuggaatt-bbaallkkáánnii oorrsszzáággookk eeuurróóppaaii iinntteeggrráácciióóss
ttöörreekkvvéésseeiinneekk ééss jjoogghhaarrmmoonniizzáácciióóss ffeellaaddaattaaiinnaakk eellõõmmoozzddíí-
ttáássaa vvoolltt ee bbiizzttoonnssáággppoolliittiikkaaii sszzeemmppoonnttbbóóll iiss rreennddkkíívvüüll éérr-
zzéékkeennyy sszzaakkmmaaii tteerrüülleetteenn.. A szeminárium a meghívott or-
szágok fokozatos felzárkózását és csatlakozását kívánta elõ-
segíteni a nemzetközi exportellenõrzési rendszerekhez. A
rendezvényt a nukleáris és a nukleáris kettõs használatú
(polgári és katonai) termékek exportjának ellenõrzésével
foglalkozó Nukleáris Szállítók Csoportja szervezte a soros
magyar elnökségnek csoporton kívüli országokkal folytatott
egyeztetõ munkája keretében.  Az ülésen a Nukleáris Szál-
lítók Csoportjában résztvevõ országok mellett az Európai
Bizottság, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az USA
Energiaügyi Minisztérium és a Stockholmi Nemzetközi Bé-
kekutató Intézet szakértõi tartottak elõadásokat a vendéglá-
tó Szerb Köztársaság, és további négy - a Nukleáris Szállí-



tók Csoportjában részt nem vevõ - nyugat-balkáni ország
(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró)
meghívott képviselõi részére. A szemináriumon az OAH
képviseletében Horváth Kristóf fõosztályvezetõ és Vincze
Árpád fõosztályvezetõ-helyettes vett részt. 

IInnddiiaaii llááttooggaattááss
2010. március 23-án, Gitesh Sarma vezetésével négytagú
indiai delegáció kereste fel az OAH-t. A látogatás célja
olyan nukleáris területek felkutatása volt, amelyeken mind-
két fél számára elõnyös együttmûködés alakítható ki. A tár-
gyaláson az OAH-t Koblinger László fõigazgató-helyettes és
Vincze Árpád fõosztályvezetõ-helyettes, a KFKI Atomener-
giakutató Intézetet Horváth Ákos tudományos igazgatóhe-
lyettes, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszté-
riumot Poós Miklós fõosztályvezetõ-helyettes, a Külügymi-
nisztériumot Pethõ Gyula osztályvezetõ képviselte. A felek
megállapodtak abban, hogy a két ország között közvetlen,
magas szintû együttmûködési megállapodás megkötésére –
hazánk EU tagsága következtében – nincs lehetõség. Ugya-
nakkor a VVER típusú reaktorok hatósági ellenõrzési ta-
pasztalatainak átadásától a tudományos kutatási eredmé-
nyek közös értékeléséig számos olyan terület található,
amelyben a két ország egyes szervezeteinek együttmûködé-
se hasznos lehet, értékes eredményekre vezethet. AAzz OOAAHH
ffeellaajjáánnlloottttaa,, hhooggyy aa kkoonnkkrréétt iinnddiiaaii iiggéénnyyeekk iissmmeerreettéébbeenn ssee-
ggííttssééggeett nnyyúújjtt aa mmeeggffeelleellõõ mmaaggyyaarroorrsszzáággii ppaarrttnneerreekk mmeeggttaa-
lláálláássáábbaann..

OOAAHH mmuunnkkaattáárrss aa ffiinnnn hhaattóóssáágg 
ttaannááccssaaddóó tteessttüülleettéébbeenn

A finn nukleáris biztonsági hatóság, a STUK Nukleáris
Biztonsági Tanácsadó Bizottsága két nemzetközi albizott-
ságot hozott létre a nukleáris biztonság és a nukleáris hul-
ladékbiztonság témaköreiben. A finn kormány a nukleáris
biztonsággal foglalkozó albizottság tagjaként öt finn és öt
külföldi szakembert kért fel. A svéd, svájci, német és brit
tagok mellett felkérést kapott Lux Iván, az OAH fõigazga-
tó-helyettese is. A bizottsági tagok feladata, hogy taná-
csaikkal és véleményükkel segítsék a finn hatóság felü-
gyeleti és szabályalkotási tevékenységét.

EENNSSRREEGG hhoonnllaapp
Az Európai Bizottság 2007. július 17-ei határozatával hoz-
ta létre az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetõi-
bõl álló csoportot korábban HLG (High Level Group), ké-
sõbb ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Gro-
up) néven. A csoport az EU 27 tagállamának képviselõibõl,
illetve a Bizottság egy képviselõjébõl áll. Magyarországot az
OAH fõigazgatója, Rónaky József, illetve egyik fõigazgató-
helyettese, Lux Iván képviseli. A csoport feladata, hogy a
nukleáris biztonság és radioaktív hulladékkezelés területén
megteremtse a folyamatos fejlesztés feltételeit és fokozato-
san közös álláspontot alakítson ki egy-egy kérdésben,
amely idõvel további európai szintû szabályozások létreho-
zását teszi lehetõvé. A csoport emellett elõsegíti a nemzeti
nukleáris hatóságok közötti egyeztetést, koordinációt és
együttmûködést. Jelenleg három munkacsoportja van: nuk-
leáris biztonsági, hulladék és leszerelés technikai, valamint

átláthatósági munkacsoport. A csoportnak rendszeresen –
adott esetben ajánlásokat is mellékelve – jelentésben kell
beszámolnia tevékenységérõl az Európai Bizottságnak,
amelyet az eljuttat az Európai Parlament és a Tanács
számára is. AA hhoonnllaapp ((wwwwww..eennssrreegg..eeuu)) ttáájjéékkoozzttaatt aa ccssooppoorrtt
ééss mmuunnkkaaccssooppoorrttjjaaii tteevvéékkeennyyssééggéérrõõll,, aa kkaappccssoollóóddóó nneemmzzeett-
kköözzii eeggyyeezzmméénnyyeekkrrõõll ééss aakkttuuáálliiss eesseemméénnyyeekkrrõõll.. A honlapon
keresztül könnyen elérhetõk a résztvevõ országok nukleáris
biztonsági hatóságai. 

EENNSSRREEGG hhuullllaaddéékkooss mmuunnkkaaccssooppoorrtt
AAzz EENNSSRREEGG rraaddiiooaakkttíívv hhuullllaaddéékkookk ééss kkiiééggeetttt ffûûttõõeellee-
mmeekk bbiizzttoonnssáággooss kkeezzeelléésséévveell ffooggllaallkkoozzóó mmuunnkkaaccssooppoorrttjjáá-
nnaakk kkiieemmeelltt 22001100.. éévvii ffeellaaddaattaa eeggyy jjöövvõõbbeellii,, aa rraaddiiooaakkttíívv
hhuullllaaddéékkookk ééss kkiiééggeetttt ffûûttõõeelleemmeekk bbiizzttoonnssáággooss kkeezzeelléésséé-
nneekk aallaappeellvveeiirrõõll sszzóóllóó iirráánnyyeellvv ttaarrttaallmmáárraa vvoonnaattkkoozzóó jjaa-
vvaassllaatt eellõõkkéésszzííttééssee.. Az irányelv kezdeményezésének joga
az Európai Bizottságé, amelynek a megbízásából a nem-
zeti hatóságok vezetõibõl álló ENSREG foglalkozik a
kérdéssel. 2010 januárjában a munkacsoport által kidol-
gozott javaslat elsõ változatát az ENSREG megtárgyalta
és javaslatot tett a további tevékenységre.

NNRRCC kkoonnffeerreenncciiaa
Az amerikai nukleáris biztonsági hatóság (NRC) 2010. évi
konferenciáját március 9-11. között rendezték a Washing-
ton melletti Rockville-ben. A konferencián az NRC vezetõ
szakemberei, az ipar, a háttérintézmények szakemberei, a
sajtó képviselõi és külföldi meghívottak vettek részt. Ma-
gyarországot Rónaky József, az OAH fõigazgatója képvisel-
te. A konferencia 32 országból több mint 3000 résztvevõt
vonzott, ccéélljjaaii kköözztt sszzeerreeppeelltt aa bbiizzttoonnssáággggaall kkaappccssoollaattooss úújj
kkeezzddeemméénnyyeezzéésseekk ééss sszzaabbáállyyoozzáássii iirráánnyyookk mmeeggvviittaattáássaa..
Nagy hangsúllyal szerepeltek az új reaktorok építésével
kapcsolatos kérdések. A plenáris és a szekció-üléseken az
NRC teljes tevékenységi körét áttekintették. A konferencia
programja és elõadásai a konferencia honlapján
(http://www.nrc.gov/public-involve/conference-sympo-
sia/ric/program-overview.pdf) megtekinthetõk. 

RRWWMMCC üüllééss
2010. március 24-25-én került sor az OECD Nukleáris
Energia Ügynökség radioaktívhulladék-kezeléssel foglal-
kozó bizottságának (RWMC) ülésére. Elõzõ nap, március
23-án a bizottság hatósági tagjai találkoztak az évenként
megrendezésre kerülõ egynapos hatósági fórumon. Magyar-
ország képviseletében Molnár Balázs, az OAH fõosztályve-
zetõje vett részt mindkét eseményen. Az RWMC áttekintet-
te az elmúlt évben a munkacsoportjaiban és a tagországok-
ban a hulladékkezelés terén elért eredményeket. AA 22001100..
éévvii üüllééss kkiieemmeelltt ttéémmááii aa hhoosssszzúú ttáávvúú ttuuddááss ééss iinnffoorrmmáácciióó
mmeeggõõrrzzéésssseell,, aa ddöönnttéésshhoozzaattaallii ffoollyyaammaattookk mmeeggffoorrddíítthhaattóóssáá-
ggáávvaall,, ééss aa hhuullllaaddéékkookk úújjrraaffeellddoollggoozzáássáávvaall kkaappccssoollaattooss kkéérr-
ddéésseekk vvoollttaakk.. Külön napirendi pontként szerepelt a sugár-
védelemmel, illetve a hosszú távú radioaktívhulladék-keze-
léssel foglalkozó szakemberek közötti párbeszéd elõsegíté-
se, amely bizonyos sugárvédelmi alapelvek és kritériumok
értelmezéseiben mutatkozó problémák megvitatását tûzné
ki célul. 



AAkkttuuaalliizzáálltt VVBBJJ
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követel-
ményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági tevékenységrõl
szóló kormányrendeletben elõírtak alapján a PPaksi AAtom-
erõmû ZZrt. sszakemberei eelvégezték aaz aatomerõmû mmind aa
négy bblokkjára vvonatkozóan aa VVégleges BBiztonsági JJelen-
tés ((VBJ) aaktualizálását éés aa ddokumentumot bbenyújtották
az OOAH-hhoz. Az aktualizált VBJ a 2009. december 31-i
állapotot tükrözi. Az új változat tartalmazza az elõzõ VBJ
benyújtása után megvalósított átalakításokat, módosításo-
kat. A különbözõ biztonsági osztályba sorolt rendszerele-
meken elvégzett szilárdsági-számítás és fáradás-elemzés
összefoglaló eredményeit be kellett építeni a VBJ új feje-
zetébe. Egyes fejezetek átfogó felülvizsgálata, valamint a
földrengésbiztonsággal foglalkozó részek aktualizálása
szintén szerepel az új változatban. Az OAH a dokumentá-
ció felülvizsgálatára és értékelésére projektet szervez, a
felülvizsgálatot és értékelést ez év végéig be kell fejeznie.  

IIrráánnii sszzaakkeemmbbeerreekk aazz OOAAHH-bbaann
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) – norvég
kezdeményezésre és finanszírozással – projektet indí-
tott, amely a nemrég elkészült busheri atomerõmû biz-
tonságát felügyelõ iráni nukleáris hatóság munkatársai-
nak felkészítését segíti elõ. A VVER típusú erõmûveket
üzemeltetõ országok hatóságait arra kérték, hogy vegye-
nek részt az iráni felügyelõk elõzetes felkészítésén a
NAÜ-ben, majd a kképzést éés ttapasztalat-áátadást ffolytas-
sák ssaját oországukban, aa kképzésben rrésztvevõket bbevon-
va aa nnapi hhatósági mmunkába iis. 2010. március 29. és
május 7. között két csoportban hét iráni szakember kép-
zésére került sor, akik az atomerõmû hatósági felügyele-
tével kapcsolatos gyakorlati képzésen vettek részt az
OAH-ban, illetve a Paksi Atomerõmûben.

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss PPaakkssoonn 
A Duna magyarországi szakasza jelenleg a hajózás
szempontjából nem felel meg az ENSZ Európai Gazda-
sági Bizottsága vonatkozó elõírásainak. Az egyik, mû-
szaki intézkedéseket igénylõ rész az ú.n. Barákai gázló,
amely a Paksi Atomerõmû vízkivételi helyétõl kb. 5 km
távolságra helyezkedik el. A Dél-dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség az
OAH-t szakhatóságként bevonta a környezeti hatás-
vizsgálati eljárásba, mivel a tervezett beavatkozások
potenciálisan befolyásolhatják az erõmû hûtõvízellátá-
sát és így a biztonságot is. A törvényi elõírásoknak
megfelelõen 2010. március 9-én közmeghallgatást tar-
tottak Paks Város Polgármesteri Hivatal nagytermében,
ahol egyedüli vitatémaként a Paksi Atomerõmû hûtõví-
zellátásának biztonságával kapcsolatos kérdések –
konkrétan a medermélyülés eshetõsége és kizárásának
módja – szerepeltek. Az OAH képviselõinek részvétele
a közmeghallgatáson hangsúlyozta, hogy az aatomerõ-
mûvet éérintõ ppotenciális hhatásokat ffigyelembe vveszik aa
hatósági ddöntések ffolyamatában. 

KKKKBB-üüllééss
Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer központi
irányítását végzõ Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB)
2010. március 2-án tartotta ülését, ahol mmeeggvviittaattttáákk aazz OOrr-
sszzáággooss BBaalleesseetteellhháárrííttáássii IInnttéézzkkeeddééssii TTeerrvvhheezz ((OOBBEEIITT)) kkaapp-
ccssoollóóddóó úúttmmuuttaattóókk hheellyyzzeettéétt.. Az útmutatókat az OBEIT rend-
szeres felülvizsgálatáért és karbantartásáért felelõs, ú.n. Fel-
sõszintû Munkacsoport dolgozza ki nemzetközi ajánlásokra
és hazai tapasztalatokra támaszkodva. Az útmutatók ajánlott
eljárásokat és módszereket tartalmaznak az Országos Nukle-
árisbaleset-elhárítási Rendszerben közremûködõ szervek,
szervezetek tevékenységének harmonizációja érdekében.
Eddig öt útmutató jelent meg nyomtatásban és további négy
áll elõkészítés alatt. Az útmutatókkal kapcsolatos írásbeli be-
számolót Rónaky József, az OAH fõigazgatója rövid szóbeli
összefoglalóval egészítette ki. Megemlítette a 2010. február
10-én, a Paksi Atomerõmûben tartott összevont megyei vé-
delmi bizottsági találkozó eredményeit is. A beszámolót a
KKB egyhangú határozattal fogadta el és megköszönte a Fel-
sõszintû Munkacsoport e téren végzett munkáját.

AAzz öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii mmiinniisszztteerr llááttooggaattáássaa
Az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatójának meghí-
vására Varga Zoltán önkormányzati miniszter 2010. márci-
us 30-án látogatást tett az OAH-ban. AA llááttooggaattááss ccéélljjaa aa
NNuukklleeáárriissbbaalleesseett-eellhháárrííttáássii VVééddeekkeezzééssii MMuunnkkaabbiizzoottttssáágg
llééttrreehhoozzáássááéérrtt,, mmüükkööddtteettéésséééérrtt ééss vveezzeettéésséééérrtt vviisseelltt jjooggsszzaa-
bbáállyyii ffeelleellõõssssééggeekkbbõõll kköövveettkkeezzõõ tteeeennddõõkk eeggyyeezztteettééssee vvoolltt. A
minisztert a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársá-
gának vezetõje, Dsupin Ottó és az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság fõigazgatója, Tatár Attila is elkisérték. 

IINNEEXX-44 ggyyaakkoorrllaatt eellõõkkéésszzííttééssee
Az OAH fõigazgatója, Rónaky József meghívására március 30-
án az OAH-ban megbeszélést tartottak az érintett minisztériu-
mok és közigazgatási szervek képviselõinek részvételével a
22001111 ffeebbrruuáárrjjáábbaann ttaarrttaannddóó IINNEEXX-44 nneemmzzeettkköözzii nnuukklleeáárriiss-
bbaalleesseett-eellhháárrííttáássii ggyyaakkoorrllaatt mmeeggrreennddeezzéésséénneekk eellõõkkéésszzííttéésséérree..
A gyakorlatot kezdeményezõ OECD Nukleáris Energia Ügy-
nökség a radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás
következményeinek elhárítását és a helyreállításra való felké-
szülést helyezte a gyakorlat fókuszába. A nemzetközi gyakor-
lathoz hazánk is kapcsolódni kíván, az elõkészítés elsõ lépé-
seként a felek a gyakorlat kereteivel ismerkedhettek meg. 

HATÓSÁGI TTEVÉKENYSÉG NUKLEÁRISBALESET-
ELHÁRÍTÁS



NNuukklleeáárriiss ÚÚjjssáággíírróó AAkkaaddéémmiiaa
A Magyar Szakújságírók Egyesülete az Országos Atomener-
gia Hivatallal (OAH) együttmûködve másodszor szervezi
meg a Nukleáris Újságíró Akadémiát. Az Akadémia két
éves idõtartamú. CCéélljjaa,, hhooggyy aa rréésszzttvveevvõõ úújjssáággíírróókk oobbjjeekkttíívv
ééss sszzaakkmmaaiillaagg mmeeggaallaappoozzootttt ttáájjéékkoozzttaattáásstt ttuuddjjaannaakk aaddnnii aazz
aattoommeenneerrggiiaa bbéékkééss ccééllúú ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll.. A képzés kereté-
ben 2010-ben hat, 2011-ben négy alkalommal látogatnak
el a résztvevõk az atomenergia felhasználásához kapcsoló-
dó szervezetekhez és nukleáris létesítményekhez. Az intéz-
mények bemutatása mellett alkalom nyílik az éppen aktuá-
lis atomenergetikai kérdésekrõl való tájékozódásra is. Az
akadémián való részvétel ingyenes, a résztvevõk az Akadé-
mia elvégzésérõl oklevelet kapnak. Az Akadémia megnyi-
tójára 2010. február 25-én az OAH székházában került sor,
ahol Rónaky József, az OAH fõigazgatója tartott elõadást
„Az atomenergia szerepe Magyarország és a világ elektro-
mos energia ellátásában” címmel. Március 25-én az Orszá-
gos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregész-
ségügyi Kutató Intézetben (OSSKI) látogatott 35 újságíró,
akik megismerkedtek a radioaktív sugárzással kapcsolatos
alapvetõ fogalmakkal, az Intézet rövid történetével, fõ fela-
dataival, és az Intézetben folyó tevékenységekkel. 

MMiisskkoollccii ttaannáárrookk aazz OOAAHH-bbaann
AA DDiióóssggyyõõrrii GGiimmnnáázziiuumm ééss aa mmiisskkoollccii VVáárroossii PPeeddaaggóóggiiaaii
IInnttéézzeett KKöörrnnyyeezzeettii NNeevveellééssii KKöözzppoonnttjjaa sszzeerrvveezzéésséébbeenn
22001100.. ffeebbrruuáárr 2244-éénn áállttaalláánnooss ééss kköözzééppiisskkoollaaii,, tteerrmméé-
sszzeettttuuddoommáánnyyii ttáárrggyyaakkaatt ttaannííttóó ttaannáárrookk llááttooggaattttáákk mmeegg aazz
OOrrsszzáággooss AAttoommeenneerrggiiaa HHiivvaattaalltt.. A látogatók elõadást
hallgattak meg az OAH tevékenységérõl, majd egy bale-
set szimulációján keresztül ismerkedtek meg az OAH bal-
eset-elhárítási központjával, a CERTA-val. A több mint
20 tagú csoport tagjai nagy örömmel fogadták az OAH és
a TIT Stúdió Egyesület által szervezett szegedi regionális
ismeretterjesztõ konferenciáról készült DVD-t, amelyet
felhasználhatnak saját iskoláikban az atomenergiával
kapcsolatos ismeretek bemutatására. 

PPIIMMEE22001100
Az Európai Nukleáris Társaság 2010. február 14-17. kö-
zött Budapesten tartotta PIME2010 címmel a nukleáris
közösség kommunikációjának javítása és a tapasztalok
cseréje céljából szervezett nemzetközi konferenciát. A ren-
dezvényre öt kontinensrõl 170 nukleáris kommunikációval
és tájékoztatással foglalkozó szakember érkezett. A házi-
gazda Magyar Nukleáris Társaság nevében Holló Elõd, a
társaság elnöke köszöntötte a résztvevõket. s bejelentette a
Magyar Nukleáris Társaság kezdeményezését, hogy 22001111
lleeggyyeenn aazz AAttoommmmaagg ÉÉvvee.. EEnnnneekk ccéélljjee,, hhooggyy aa llaakkoossssáágg mmii-
nnééll sszzéélleesseebbbb rréétteeggééhheezz eelljjuussssaannaakk aazz aattoommeenneerrggiiáávvaall kkaapp-
ccssoollaattooss iissmmeerreetteekk.. Hónig Péter közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter tájékoztatást adott a nukleáris ener-
giával kapcsolatos magyar politikáról és a tavalyi parla-
menti döntésrõl a Paksi Atomerõmû bõvítésére. Süli János,

a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója beszámolt az
atomerõmû tevékenységérõl, a jövõbeni tervekrõl, s az eh-
hez kapcsolódó tájékoztatási tevékenységrõl. A konferen-
cia résztvevõi látogatást tehettek a Paksi Atomerõmûben, a
bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban, a csil-
lebérci kutatóreaktorban, illetve a BME oktatóreaktorá-
ban. A pozitív visszajelzések megerõsítették, hogy a nem-
zetközi közösség tájékoztatására kíváló lehetõséget terem-
tett a konferencia budapesti megrendezése. 

TTáájjéékkoozzttaattáássii kkoooorrddiinnáácciióó
Az OAH fõigazgatója, Rónaky József 2010. február 4-én
az OAH-ban koordinációs megbeszélést tartott a nukle-
áris területen tevékenykedõ szervezetek képviselõivel.
A mmegbeszélés ccélja aa ttájékoztatási eerõfeszítések öössze-
hangolása vvolt, ss eegymás ttájékoztatása aa ttervezett eese-
ményekrõl. Rónaky József röviden ismertette az OAH el-
múlt évi tájékoztatási tevékenységét, s vázolta a 2010-
re vonatkozó terveket, majd a nukleáris szervezetek
képviselõi is ismertették saját tevékenységüket és terve-
iket. A résztvevõk örömmel üdvözölték a kezdeménye-
zést, s szükségesnek tartották a tájékoztatási tevékeny-
ség összehangolását, koordinálását. 

• Holló Elõd, a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft.
igazgatója, a nukleáris biztonság fejlesztése érdeké-
ben végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Gyimesi Zoltán-díjat kapott. 

• 2010. április 3-tól hatályba lépett a radioaktív anyagok
nyilvántartásának és ellenõrzésének rendjérõl, vala-
mint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010.
(III. 4.) KHEM rendelet, amely számos pontban módo-
sítja, illetve kiegészíti a korábban hatályos, a radioaktív
anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérõl
szóló 33/2004. (VI.28.) BM rendelet elõírásait. 

• 2010. március 29-én az Alappal rendelkezõ miniszter –
összhangban a KNPA Szakbizottság ajánlásával – jóvá-
hagyta a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finan-
szírozott tevékenységekrõl szóló 2009. évi beszámolót,
valamint a KNPA 2010. évi Munkaprogramját.

• Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Mûszaki
Fõosztálya 2010. április 14-15-én ötödik alkalommal
rendezte meg „Az atomenergia biztonságos alkalmazásá-
nak hatósági ellenõrzését szolgáló mûszaki megalapozó
tevékenység” címû program keretében született mûsza-
ki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát.

• 2010. január 28-án a BME NTI vezetõi nyilvános ülé-
sen mutatták be a 2010 szeptemberétõl induló orvos-fi-
zikus szakirányú mesterképzést. A képzésre jelentkez-
hetnek mérnök-fizikusi, villamosmérnöki, vegyészmér-
nöki, mérnökinformatikusi, mechatronikai mérnöki, il-
letve gépészmérnöki B.Sc. fokozattal rendelkezõ hallga-
tók. A 4 féléves képzést a Semmelweis Egyetemmel és
számos egészségügyi intézménnyel együtt tartja a BME
NTI. A képzésrõl bõvebben a http://www.reak.bme.hu
címen tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
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