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AAzz aattoommeerrõõmmûûvveekk eeuurróóppaaii „„ssttrreesssszz-tteesszzttjjee”” ééss aa hhaazzaaii
„„CCééllzzootttt BBiizzttoonnssáággii FFeellüüllvviizzssggáállaatt””

CCBBFF
NNyyiillvváánnooss ffóórruumm aa ssttrreesssszz-tteesszzttrrõõll

ÜÜzzeemmiiddõõ-hhoosssszzaabbbbííttáássii eennggeeddééllyykkéérreelleemm
MMiinniisszztteerrii sszziinnttûû ttaalláállkkoozzóó PPáárriizzssbbaann

SSzzeemmiinnáárriiuumm aa ffiizziikkaaii vvééddeellmmii kköövveetteellmméénnyyeekkrrõõll
FFüüggggeettlleenn mmûûsszzaakkii sszzaakkéérrttõõkk

Rövid iidõvel aa ffukushimai rreaktorbalesetet kkövetõen aaz EEu-
rópai TTanács jjavaslatára aa ttagállamok vvállalták, hhogy aaz
atomerõmûveket ccélzott éés eegységes ffelülvizsgálatnak vvetik
alá aannak éérdekében, hhogy mmegállapítható llegyen eegy, aa ffu-
kushimaihoz hhasonló bbaleset bbekövetkezésének eesélye, iillet-
ve, hhogy mmit llehet ttenni eennek ttovábbi ccsökkentése éérdeké-
ben. Ezért a Tanács felkérte a Bizottságot egy ilyen célú átfo-
gó vizsgálat megszervezésére. A Bizottság a nukleáris hatósá-
gok vezetõibõl álló ENSREG (European Nuclear Safety Re-
gulators Group) nevû
tanácsadó szervezeté-
hez fordult a vizsgálat
részleteinek kidolgozá-
sa érdekében. Az ENS-
REG 2011. május 13-
án kiadott egy Deklará-
ciót, amelyben felkérte
a nemzeti nukleáris
biztonsági hatóságokat
a vizsgálatok elvégzésé-
re, és a deklaráció mel-
lékletében részletesen
specifikálta a felülvizs-
gálat tartalmi követel-
ményeit és ütemezését.
Ez az egységes szem-
pontok szerinti felülvizsgálati folyamat „stressz-teszt” néven
vált ismertté. Az OAH képviselõi aktívan részt vesznek az
ENSREG munkájában, s a Deklaráció kidolgozásával lénye-
gében párhuzamosan az OAH is megkezdte a felülvizsgálat
hazai követelményeinek kidolgozását, amelyeket néhány
nappal az ENSREG deklaráció megjelenése után megküldött
a Paksi Atomerõmûnek. 

Az elõírt menetrendnek megfelelõen, az atomerõmû meg-
kezdte a vizsgálatokat, majd elküldte elõzetes jelentését a ha-
tóságnak, amelynek alapján az OAH elõzetes jelentést készí-
tett az Európai Bizottságnak. A következõ határidõ október
vége volt, ameddig az erõmû el kellett, hogy készítse a végle-

ges jelentését. Ennek felülvizsgálata alapján az OAH – az
elõírt határidõre – december végére elkészítette a hatósági
jelentést (amely elérhetõ magyar és angol nyelven az OAH
honlapján és angol nyelven az ENSREG honlapján is).

A felülvizsgálatról készített Jelentés az ENSREG által ki-
dolgozott tartalomjegyzék szerint készült, amely jelentõs elté-
réseket tartalmazott az eredeti Deklaráció által meghatározott
követelményekhez képest. A különbözõ területek súlyozását,
csoportosítását illetõ eltérések mellett néhány olyan témát is

kiemelt, amelyek nem
szerepeltek explicit mó-
don az eredeti kiírás-
ban. Ennek alapján a
jelentéseknek 3 fõ té-
makörre kellett fóku-
szálniuk:

– Az erõmûvek kül-
sõ természeti hatások-
kal szembeni biztonsá-
gának értékelése (föld-
rengés, árvíz és idõjá-
rási hatások).

– A végsõ hõelnyelõ
és a külsõ villamos kap-
csolatok elvesztése kü-
lön-külön, vagy együtt.

– Súlyos balesetek kezelése, tekintet nélkül a baleseti
helyzet kialakulásának okára.

A jelentést mind a 14 atomerõmûveket üzemeltetõ eu-
rópai tagállam határidõre megküldte az Európai Bizott-
ságnak. Így tett a folyamathoz csatlakozó két Európai
Unión kívüli ország is: Svájc és Ukrajna. Január elején
megkezdõdött a nemzetközi kölcsönös felülvizsgálat folya-
mata, amelynek keretében elõször az EU országok nukle-
áris biztonsági hatóságainak (nem csak az atomerõmûvel
rendelkezõk) kijelölt szakértõi 3 héten keresztül tanulmá-
nyozták a beérkezett jelentéseket és írásos kérdéseket tet-
tek fel az érintett országoknak. A kölcsönös felülvizsgála-

Az 1. téma felülvizsgálatát végzõ nemzetközi szakértõi csoport 
(luxemburgi tematikus felülvizsgálat, 2. sor bal szélen Adorján Ferenc)



tot elvégzõ szakértõi testületbe az OAH 3 szakértõt dele-
gált. Az írásos kérdések rendezését és az érintett orszá-
goknak való megküldését követõen 2012. február 5-tõl
megkezdõdött az ún. tematikus felülvizsgálat kéthetes fo-
lyamata, amelynek során minden egyes jelentést készítõ
ország delegációja 3x2,5 órában (a 3 fõ témának megfele-
lõen) beszámolt a kölcsönös felülvizsgálatot lefolytató
nemzetközi szakértõi testület elõtt az elvégzett felülvizs-
gálat eredményeirõl, válaszolt az elõzetesen írásban, illet-
ve a helyszínen szóban feltett kérdésekre. A kölcsönös fe-
lülvizsgálati folyamat márciusban folytatódik: ebben a fá-
zisban a felülvizsgálókból alakult bizottságok egyenként
meglátogatják az atomerõmûvet üzemeltetõ országokat és
a nukleáris biztonsági hatóságoknál, illetve az üzemelõ
erõmûvekben tisztázzák a tematikus felülvizsgálat során
még nyitva maradt kérdéseket. A kölcsönös felülvizsgála-
ti folyamat eredményeként 17 országriport, 3 tematikus ri-
port és egy összefoglaló riport készül, amelyeket nyilvá-
nosságra hoznak és 2012 júniusában az EU Bizottsága elé
terjesztenek.

A mmagyar jjelentés mmegállapítja, hhogy aa ffelülvizsgálat
során nnem mmerült ffel oolyan kkörülmény, aamely mmegkérdõje-
lezné aa PPaksi AAtomerõmû mmár sszámos aalkalommal ffelül-
vizsgált ttervezési aalapjának mmegfelelõségét. AA sstressz-tteszt
célkitûzéseinek mmegfelelõen aa vvizsgálat kkiterjedt oolyan

rendkívül vvalószínûtlen hhelyzetekre iis, aamelyek kkívül ees-
nek aa ttervezési aalap kkeretein ((lásd aa ffentebb eemlített 33 ffõ
témakört). AAz eerõmû eebben aa ttekintetben iis jjó hhelyzetben
volt, mmert aa llegutóbbi iidõszakos bbiztonsági ffelülvizsgálat
alapján, vvalamint aaz üüzemidõ-hhosszabbításra vvaló ffelké-
szülési pprogram ssorán sszámos oolyan mmódosítást, mmegerõsí-
tést hhajtott vvégre, aamely eelébe mment aaz eeurópai sstressz-tteszt
elvárásainak. Itt említendõk meg az 1990-es években
megvalósított földrengésbiztonsági vizsgálatok és megerõ-
sítések is, amelyek különösen pozitív benyomást tettek a
kölcsönös nemzetközi felülvizsgálat szakértõire. A Paksi
Atomerõmû és a hatóság a hazai felülvizsgálat során jelen-
tõs számú olyan lehetõséget tárt fel, amelyek tovább javít-
hatják az erõmû biztonságát a tervezési alap keretein kívü-
li helyzetekben. A hatóság ezek megvalósításának érdeké-
ben egy program kidolgozását írta elõ az erõmûnek, ame-
lyet az év közepéig kell elkészíteni. 

A kölcsönös nemzetközi felülvizsgálat jelenlegi elõzetes
eredményei alapján megállapítható, hogy a felülvizsgáló
szakértõk pozitívan értékelték a magyar stressz-tesztnek a
hatósági jelentésben leírt eredményeit és a felülvizsgálat
során adott válaszokat.

Adorján Ferenc
fõtanácsadó

Országos Atomenergia Hivatal

KKoorrmmáánnyyzzóóttaannááccss-üüllééss
2011. november 17-18-án tartották a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (NAÜ) Kormányzótanácsának ülését,
amelynek fõ témája a Mûszaki Együttmûködés (TC)
2012–2013-as programjának megvitatása volt. Az üülésen
Kovács PPál, aa NNemzeti FFejlesztési MMinisztérium eenergiaü-
gyekért ffelelõs hhelyettes-áállamtitkára –– MMagyarország kkép-
viselõje aa KKormányzótanácsban –– 660 eezer eeurót aajánlott ffel
a BBékés CCélú NNukleáris AAlkalmazások KKezdeményezése jja-
vára, hhogy aabból aa NNAÜ aa ffejlõdõ oországokban vvízkezelési
projekteket ttudjon mmegvalósítani. Magyarország a 2012-13-
as TC-programba nem javasolt nemzeti projektet. Az ülésen
megvitatták még a NAÜ által beterjesztett Cselekvési Ter-
vet, amelyet a fukushimai atomerõmû-balesetet követõen,
2011 júliusában, Bécsben tartott Miniszteri Értekezlet kez-
deményezett és amelyet a Kormányzótanács – megjegyzé-
sekkel ugyan – de támogatásáról biztosított.

NNuukklleeáárriiss tteerrrroorriizzmmuuss:: MMaaggyyaarroorrsszzáágg
aa mmáássooddiikk lleeggvvééddeetttteebbbb oorrsszzáágg

Az atomfegyverek elemzésével foglalkozó washingtoni székhe-
lyû intézet (NTI) szakértõi megvizsgálták a világ összes orszá-
gát, ahol atomfegyver elõállítására alkalmas, magasan dúsított
uránt vagy plutóniumot tárolnak. Ezek közül kiemelten kezel-
ték azt a 32 országot, ahol legalább egy kilogramm található
ezekbõl az anyagokból. Az intézet a nukleáris anyagok védett-
ségi indexe alapján rangsorolta az országokat. Az index öt kri-
térium alapján készült. Vizsgálták a tárolt hasadóanyagok
mennyiségét, a tárolók védelmét és hozzáférhetõségét, a nem-

zetközi elõírások betartását és az átláthatóságot, a politikai sta-
bilitást és a korrupció lehetõségét. Figyelembe vették azt is,
hogy az adott országban vannak-e olyan csoportok, amelyek
szert akarnak tenni ilyen anyagokra. Az index egyedülálló esz-
köz a nukleáris anyagok védettségi állapotának értékelésére,
nem létesítményrõl létesítményre vizsgálja a védettséget, ha-
nem az egyes államok nyilvánosan elérhetõ védettségi gyakor-
latát és feltételeit jelzõ indikátorok alapján áll össze. Nukle-
áris vvédettség sszempontjából aa rrangsor éélén AAusztrália ááll, ss
Magyarország aa mmásodik llegbiztonságosabb oországként sszere-
pel. A nukleáris anyagok védettsége területét érintõ nemzetkö-
zi egyezményekben vállalt feladatok végrehajtásának ellenõr-
zése az Országos Atomenergia Hivatal feladata.

OOsszzttrráákk-mmaaggyyaarr kkééttoollddaallúú ttaalláállkkoozzóó
2011. nnovember 88-áán, PPécsen kkerült ssor aa 117. oosztrák-mma-
gyar kkétoldalú sszakértõi üülésre aaz AAusztria éés MMagyarország
között 11987-bben mmegkötött, aa nnukleáris llétesítményeket
érintõ, kkölcsönös éérdeklõdés ttárgyát kképezõ kkérdések ssza-
bályozásáról sszóló eegyezmény kkeretében. Osztrák kérésre a
küldöttség tagjai az ülést megelõzõ napon ellátogattak a Me-
csek Öko Környezetvédelmi Zrt. kõvágószõllõsi telepére,
ahol az uránbányából származó vizet kezelik a pécsi ivóvíz-
készlet megóvása érdekében. Az osztrák fél nagy érdeklõ-
déssel fogadta Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um helyettes-államtitkárának tájékoztatását a nemrég elfo-
gadott energiastratégia fõbb elemeirõl. A magyar küldöttség
tagjai elõadást tartottak a nukleáris energiával kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl, a nukleárisbaleset-elhárítás legújabb
fejleményeirõl, valamint a fukushimai események hatására
elrendelt célzott biztonsági felülvizsgálatról. Az osztrák kül-
döttség nagyra értékelte a magyar EU-elnökség alatt elért
eredményeket, amelyrõl szintén beszámolt a magyar kül-
döttség. A Paksi Atomerõmû munkatársa a teljesítménynö-
velés és az új üzemanyag alkalmazásának szakmai hátterét
világította meg. Az osztrák szakértõk is beszámoltak a nuk-
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leáris biztonsági dírektíva alapján szükséges jogszabályi
változtatásokról, a baleset-elhárítási felkészültséggel kap-
csolatos legújabb fejleményekrõl, valamint a radioaktív hul-
ladék kezeléssel kapcsolatos aktuális kérdésekrõl. Mindkét
küldöttség értékelte a fukushimai baleset során elõállott
helyzetet és megosztotta a tapasztalatokat. A találkozót – a
kialakult hagyományoknak megfelelõen – õszinte, informa-
tív légkör jellemezte.

AA rraaddiiooaakkttíívv hhuullllaaddéékkookk eellhheellyyeezzéésséénneekk
ssuuggáárrvvééddeellmmee

A NNemzetközi SSugárvédelmi BBizottság ((ICRP) kkiadványt kké-
szít aa hhosszú ffelezési iidejû, sszilárd hhalmazállapotú rradioaktív
hulladékok mmély ggeológiai eelhelyezésének ssugárvédelmérõl.
Az elsõ tervezet elkészült, azt az ICRP konzultációra bocsátot-
ta. A konzultáció során kikérte az OECD Nukleáris Energia
Ügynökség (NEA) keretében mûködõ, a sugárvédelmi kérdé-
sekre specializálódott bizottsága, illetve a szabályozások átül-
tetésével foglalkozó munkacsoportjának (EGIR) véleményét.
A munkacsoport 2011. október 3-4-én Koblinger László, az
OAH fõigazgató-helyettese elnökletével értekezletet tartott. A
párizsi értekezleten résztvevõ szakemberek megállapították,
hogy az anyag szerkezetében megfelelõ, de számos helyen –
elsõsorban a tárgyalt témák meghatározásában és a szóhaszná-
lat egységesítésében – pontosításra szorul. Az értekezleten
konszenzussal elfogadott módosító javaslatokat az OECD NEA
titkársága küldi meg az ICRP-nek.

KKoonnffeerreenncciiaa aa bbiizzttoonnssáággii kkuullttúúrraa 
éérrttéékkeelléésséérrõõll

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2011 októberében
konferenciát szervezett Rómában a biztonsági kultúra önér-
tékelése témában. A rendezvényen ismertették a biztonsági
kultúra önértékelésének különbözõ módszereit, köztük a
megfigyelést, a kérdõív kitöltését, dokumentumok átvizsgá-
lását, interjúk készítését. Az elméleti elõadásokat helyzet-
gyakorlatok követték. A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynök-
ség kképviselõje ttájékoztatást aadott aarról, hhogy hhamarosan
megjelenik eegy kkiadványuk „„Hogyan kkell vvégrehajtani aa
biztonsági kkultúra öönértékelését” ccímmel, mmely úútmutatást
kíván aadni aaz aatomerõmûvet üüzemeltetõ sszervezeteknek, aa
hatóságoknak éés mmás nnukleáris tterületen mmûködõ sszerveze-
teknek. A rendezvényen az OAH képviseletében Bódis Zol-
tánné minõségügyi vezetõ vett részt. 

TTaappaasszzttaallaattookk hhaasszznnoossííttáássaa 
aa hhuullllaaddéékkkkeezzeellééssbbeenn

Az EEurópai NNukleáris HHatóságok vvezetõit ttömörítõ ffórum
(ENSREG) rradioaktív hhulladékok eelhelyezésével ffoglalkozó
munkacsoportja 22011. nnovember 33-44-één, BBécsben rrendkí-
vüli üülést ttartott aarról, hhogy mmiként llehetne aa KKiégett FFûtõ-
elemek BBiztonságáról éés aa RRadioaktív HHulladékok BBiztonsá-
gáról sszóló KKözös EEgyezmény ffelülvizsgálati éértekezletein
elhangzottakat jjobban hhasznosítani aaz EEurópai UUnióban. Az
ülésszakon az OAH-ból Koblinger László fõigazgató-helyet-
tes és Molnár Balázs fõosztályvezetõ, a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelõ Nonprofit Kft.-bõl Nõs Bálint vett részt. Az
OAH fõigazgató-helyettese  az ülésszakot záró kerekasztal
(panel) meghívott elõadójaként beszélt a 3. felülvizsgálati
értekezlet alelnökeként, illetve az Európai Unió Tanácsa ál-
tal idén elfogadott irányelv munkacsoporti vitája során leve-
zetõ elnökként szerzett tapasztalatairól. Koblinger László

konkrét javaslatot is tett a hatékonyság növelésére, amit a
résztvevõk egyhangúlag támogattak.

NNyyiillvváánnooss ffóórruumm aa ssttrreesssszz-tteesszzttrrõõll
Az EEU BBizottság aa sstressz-tteszttel kkapcsolatos ffolyamatok áátlát-
hatóságának, aa llakosság ttájékoztatásának éés rrészvételének eelõ-
segítésére 22012. jjanuár 117-één BBrüsszelben nnyilvános ffórumot
tartott, aamelynek ccélja aa nnemzetközi ffelülvizsgálati ffolyamat
részleteinek ááttekintése, ss aa ffolyamattal kkapcsolatos éészrevéte-
lek öösszegyûjtése vvolt. A fórumon több mint 180-an vettek részt,
ott voltak az európai nukleáris biztonsági hatóságok, a nukleáris
terület nemzetközi szervezeteinek képviselõi, az Európai Bizott-
ság, a nukleáris ipar, a kutatás-fejlesztés képviselõi, az atomerõ-
mûvek körül élõ lakosságot képviselõ szervezetek és más, nem
kormányzati civil szervezetek, köztük a Greenpeace és a Friends
of the Earth több képviselõje is. Magyar részrõl Nagy Sándor, a
Magyar Villamos Mûvek termelési igazgatója, Czibolya László, a
Magyar Atomfórum fõtitkára és az OAH-ból Besenyei Gáborné
fõosztályvezetõ-helyettes vettek részt. A fórumon elhangzott elõ-
adások megtalálhatók az ENSREG honlapján (www.ensreg.eu). 

MMiinniisszztteerrii sszziinnttûû ttaalláállkkoozzóó PPáárriizzssbbaann
Franciaország kkezdeményezésére eelõször ttartott iinformális
miniszteri sszintû ttalálkozót 22012. ffebruár 110-één, PPárizsban
az aa 116 uuniós ttagállam, aamelyek eenergia eellátásában jjelen-
tõs sszerepet sszánnak aa nnukleáris eenergiának. Az érintett or-
szágok: Bulgária, Csehország, Észtország, Finnország, Fran-
ciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Románia, Magyarország, Nagy-Britannia, Spanyolország,
Svédország, Szlovákia és Szlovénia. Az energetikai kihívá-
sokkal kapcsolatos tapasztalatok kicserélésére és európai
szintû egyeztetésére összehívott tanácskozáson Magyaror-
szágot Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ener-
giaügyekért felelõs államtitkára képviselte. 

FFüüggggeettlleenn mmûûsszzaakkii sszzaakkéérrttõõkk
2011. ddecember 111-ttõl hhatályba llépett aaz aatomenergia aalkal-
mazása kkörében eeljáró ffüggetlen mmûszaki sszakértõkrõl sszóló
247/2011 ((XI.25.) KKorm. rrendelet, aamely rrészletesen sszabá-
lyozza aa sszakértõk mminõsítési ffolyamatát. Az elõkészítés során
az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója és a Magyar
Mérnöki Kamara (MMK) elnöke 2011. november 23-án
egyeztették a független mûszaki szakértõk minõsítésével fog-
lalkozó Minõsítõ Bizottságba behívandó jelöltek körét, a szak-
értõ-minõsítési tevékenység beindításához szükséges további

HATÓSÁGI TTEVÉKENYSÉG

Megbeszélés a Magyar Mérnöki Kamara vezetõivel (Zarándy Pál és
Barsiné Pataki Etelka (MMK), Rónaky József és Macsuga Géza (OAH)



lépéseket és áttekintették a két szervezet közötti együttmûkö-
dés lehetséges területeit. A minõsítõ eljárást a Magyar Mérnö-
ki Kamara végzi a 2011. december 21-én megalakult Minõsí-
tõ Bizottság mûködtetésével. A folyamatot szabályozó Minõsí-
tési Ügyrend szerint a magyar és az Európai Gazdasági Térség
állampolgárai esetén a Magyar Mérnöki Kamarához kell be-
nyújtani a jogosultság-kérõ lapokat. A Minõsítõ Bizottság bí-
rálja el, hogy a kérelmezõ végzettsége és szakmai tapasztalata
megfelel-e az adott szakterületre meghatározott feltételeknek.
A jelentkezéshez bõvebb információ a kamarai honlapokon
(www.tmmk.hu és www.mmk.hu) érhetõ el. 

SSzzeemmééllyyii vváállttoozzáássookk aazz OOAAHH-bbaann
Németh LLászlóné nemzeti ffejlesztési mminiszter 22012. jjanuár
elsejétõl Fichtinger GGyulát nevezte kki aa NNukleáris BBiztonsá-
gi IIgazgatóság vvezetõjének, az OOAH eegyik fõigazgató-hhelyet-
tesének. Fichtinger Gyula 1991-tõl, az OAH megalakulása
óta dolgozik a szervezetnél. Nukleáris biztonsági felügyelõ-
ként kezdett, majd osztályvezetõként, késõbb fõosztályveze-
tõként és 2011. augusztus elsejétõl megbízott fõigazgató-he-
lyettesként töltött be felelõs munkaköröket. A Moszkvában
hõfizikus mérnökként végzett szakember a Budapesti Mû-
szaki Egyetemen atomtechnikai szakmérnöki végzettséget
szerzett. Angol és orosz nyelvtudása van. Részt vesz az
OECD Nukleáris Energia Ügynökség felügyeleti gyakorla-
tokkal foglalkozó munkacsoportjában, tagja az Európai Bi-
zottság hatósági munkacsoportjának. 

Rónaky JJózsef, aaz OOAH ffõigazgatója ffebruár eelsejétõl
Hullán SSzabolcs fõosztályvezetõt mmegbízta aaz OOAH EErõmû-
felügyeleti FFõosztályának vvezetésével. Hullán Szabolcs a fõ-
osztály vezetését a Nukleáris és Technológiai Fõosztály ve-
zetõi teendõinek ellátása mellett végzi. 

MMeeggéérrkkeezzeetttt aazz üüzzeemmiiddõõ-hhoosssszzaabbbbííttáássii
eennggeeddééllyykkéérreelleemm

A PPaksi AAtomerõmû ZZrt. 22011. ddecember 55-één –– aa ttervezett
üzemidõ llejárta eelõtt eegy éévvel –– bbenyújtotta aaz OOAH-hhoz aaz 11.
blokk ttervezett üüzemidõn ttúli üüzemeltetésére vvonatkozó eenge-
délykérelmét, aamelynek aaz eelõírások sszerint ttartalmaznia kkell
az üüzemidõ mmeghosszabbításának eelõkészítését sszolgáló ssokré-
tû mmûszaki ttevékenység aaddigi eeredményeit. Ez a tevékenység
kiterjed az öregítõ hatások és a kezelést igénylõ öregedési fo-
lyamatok meghatározására, az érintett rendszerek és rendszere-
lemek állapotának felmérésére, a már mûködõ öregedéskezelé-
si programok értékelésére és szükség szerinti módosítására, il-
letve új programok kidolgozására. Az engedélykérelem beérke-
zését követõen az OAH megkezdte annak értékelését, s 2012
végére döntést kell hoznia az üzemidõ-hosszabbítás ügyében. 

TTáámmooggaattóóii pprrooggrraamm
2011. november 23-án kétoldalú megbeszélésre került sor az
OAH-ban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) bizto-
sítéki rendszerének megerõsítésére nyújtott hazai támogató
program feladatainak áttekintésére. A program hazai koordiná-
tora Vince Árpád, az OAH fõosztályvezetõ-helyettese. A megbe-
szélés során a magyar szakértõk bemutatták azt a kifejlesztés
alatt álló módszert és számítógépes programot, amely elemzi
egy adott ország elvi lehetõségeit a békés célú nukleáris anya-
gok és technológia katonai alkalmazására. A feladat keretében
kidolgozandó módszertan és szoftver a NAÜ ellenõrzési tevé-
kenységének tervezését segíti, s több ország együttmûködését
igényli. Magyarország részt vesz a geológiai tárolókban elhelye-

zett kiégett fûtõelemek verifikálási módszereinek kidolgozásá-
ra létrehozott programban is. A támogató program keretében
csatlakozik at MTA Energiatudományi Kutatóközpont Izotóp-
kutató Intézetének laboratóriuma a NAÜ Safeguards Analitikai
Laboratóriumi Hálózathoz. Az Intézet multiplicitást számláló
berendezést fejlesztett ki neutronkoincidenciás mérésekre. A
berendezés oktatásban történõ felhasználási lehetõségeit a
NAÜ és a magyar fél vizsgálja. A hazai nukleáris létesítmé-
nyekkel és a nukleáris üzemanyagciklushoz kapcsolódó K+F
tevékenységet folytató helyszínekkel együttmûködve az OAH
minden évben több képzést is szervez a NAÜ biztosítéki ellen-
õrei részére. A NAÜ potenciális technológiai és módszertani
fejlesztésekre vár javaslatokat hosszú távú K+F tervéhez.  Ma-
gyarország kkis oországként iis kkomoly ttámogatást nnyújt aa NNAÜ
biztosítéki rrendszerének mmegerõsítéséhez, aamelyet aa NNAÜ sszá-
mos nnemzetközi ffórumon iis eelismer. 

AA nnuukklleeáárriiss tteevvéékkeennyysséégg 
hhaattóóssáággii éérrttéékkeellééssee

Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal éévente éértékeli aa ffelügye-
lete aalá ttartozó nnukleáris llétesítmények –– aa PPaksi AAtomerõ-
mû, aa BBudapesti KKutatóreaktor, aa BBME NNTI OOktatóreaktor
és aa KKiégett KKazetták ÁÁtmeneti TTárolója –– bbiztonsági ttelje-
sítményét. Az értékelés eredményét rendszeresen hozzáfér-
hetõvé teszi a szakmai partnerek számára. 2011-ben elsõ íz-
ben az OAH honlapján is megjelenteti az elõzõ és a korábbi
évekre vonatkozó értékelések összefoglaló fejezetét
(www.oah.hu/Feladatok/Biztonsági értékelés). 

NNuukklleeáárriiss eesseemméénnyyeekk kkiivviizzssggáálláássii 
eerreeddmméénnyyéénneekk kköözzzzééttéétteellee

Az OAH kiemelt feladatának tartja a közvélemény tájékoz-
tatását a közérdeklõdésre számot tartó üzemzavarokról. E
cél érdekében az OAH honlapján 2011 októberétõl közzéte-
szi a hatóság által kivizsgált események közül az INES 1
vagy annál magasabb besorolású esemény és a sajtóérdek-
lõdésre számot tartó más jelentésköteles események hatósá-
gi vizsgálatának eredményeit (www.oah.hu/Biztonság). 

BBoollggáárr NNAAÜÜ-öösszzttöönnddííjjaassookk 
aazz OOAAHH-bbaann

2011 novemberében a bolgár Atomenergia Hivatal két mun-
katársa érkezett Magyarországra az OAH-hoz kéthetes NAÜ-
ösztöndíjjal. A látogatók valószínûségi biztonsági elemzés
(PSA), a kockázat szempontú döntéshozatal, a hatósági enge-
délyezés és ellenõrzés témában több elõadást is meghallgat-
tak az OAH munkatársaitól. Számos szakmai látogatáson is
részt vettek, jártak többek között a Paksi Atomerõmû és a NU-
BIKI PSA-val foglalkozó csoportjainál is. 

AAzz OOrrsszzáággooss NNuukklleeáárriissbbaalleesseett-eellhháárrííttáássii
IInnttéézzkkeeddééssii TTeerrvv eellffooggaaddáássaa

A Felsõszintû Munkacsoport (FMCS) hároméves munkájának
eredményeként befejezõdött az Országos Nukleárisbaleset-el-
hárítási Intézkedési Terv (OBEIT) felülvizsgálata és elõállt a
terv új, 2.1. sorszámú verziója. A felülvizsgálat során az FMCS
áttekintette és beépítette a nukleárisbaleset-elhárítás területén
az OBEIT legutóbbi, 2008. évi megjelenése után bekövetkezett
jelentõsebb változásokat: a hazai nukleárisbaleset-elhárítási
gyakorlatok tapasztalatait, a kormányzati struktúra megváltozá-



sát és az idõközben megjelent nemzetközi ajánlásokat. A tartal-
mi frissítésen túl a korábbi verzióhoz képest a legfontosabb vál-
tozás, hogy – tekintettel az idõközben megjelent módszertani
útmutatókra és mûszaki segédletekre – számos melléklet és
függelék leválasztásáról döntöttek. Ezzel jelentõs mértékben
rövidebb lett a tervrendszer, ugyanakkor a kapcsolódó mûsza-
ki-tudományos kiadványokkal együttesen bõvült szakmai terje-
delme és részletessége. Az elmúlt hároméves idõszakban meg-
jelent OBEIT-hez kapcsolódó útmutatók nyomtatott formában
beszerezhetõk az OAH Mûszaki Fõosztályán, vagy letölthetõk
az OAH honlapjáról (www.oah.hu).

XX.. NNuukklleeáárriiss TTeecchhnniikkaaii SSzziimmppóózziiuumm
A MMagyar NNukleáris TTársaság 22011-bben –– iimmáron ttizedik aalka-
lommal –– rrendezte mmeg hhagyományos nnukleáris ttechnikai sszim-
póziumát. A 2011. december 1-2 között Budapesten megtartott
rendezvényen az OAH munkatársai igen aktívan vettek részt.
Adorján Ferenc fõtanácsadó a fukushimai baleset kapcsán az Eu-
rópai Unióban indított Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról adott
általános és a Paksi Atomerõmûre vonatkozó specifikus tájékoz-
tatást. Szirmai Sándor fõtanácsos az OAH értékelési politikáját
ismertette egy elõadás keretében. Macsuga Géza fõosztályvezetõ
„Tudásmenedzsment az OAH-ban” címmel kapcsolódott egy új
kezdeményezéshez, melynek keretében önálló szekciót szervez-
tek a tudásmenedzsment kérdésének. A szekcióban több elõadás
hangzott el a nukleáris tudásmenedzsment hazai és nemzetközi
helyzetérõl. Zarándy Pál, a Magyar Mérnöki Kamara munkatár-
sa elõadásában a nukleáris szakmai területen a mûszaki szakér-
tõk minõsítésének eljárásrendjét, folyamatát mutatta be.

EEPPRREEVV-mmiisssszziióó 
Lettország kkormányának ffelkérésére aa NNemzetközi AAtomenergia
Ügynökség ((NAÜ) 22011. nnovember 114-223 kközött EEPREV-
missziót ((Emergency PPreparedness RReview MMission) iindított RRi-
gába aa nnemzeti nnukleárisbaleset-eelhárítási rrendszer ffelülvizsgá-
latára. A misszióban a NAÜ felkérésére részt vett Petõfi Gábor,
az OAH fõosztályvezetõ-helyettese is. Az EPREV-csapatot a lett
kormány nevében a sugárbiztonsági hatóság vezetõje fogadta. A
felülvizsgálat során a team szakértõi megismerkedtek Lettország
nukleárisbaleset-elhárítási rendszerével, a kiemelkedõ szerep-
körrel rendelkezõ szervekkel, ezek feladataival, valamint átte-
kintették az EPREV-kérdõívet és részletesen elemezték a nem-
zeti nukleárisbaleset-elhárítási tervet. Mivel Lettország kutató-
reaktora bezárásával lényegében feladta nukleáris programját,
és a lett határ mentén bezárt a litván Ignalina atomerõmû is, így
a fõ veszélyeztetõ tényezõk megszûntek. Az ország katasztrófa-
védelmi szervei ennek ellenére továbbra is mindent megtesznek
a készültségi szint fenntartásáért és az ország lakosságának biz-
tonságáért. A misszió megállapítása szerint a nukleárisbaleset-
elhárítási rendszer megfelel a nemzetközi elvárásoknak.  

SSzzeemmiinnáárriiuumm aa ffiizziikkaaii vvééddeellmmii 
kköövveetteellmméénnyyeekkrrõõll

2011. október 4-én lépett hatályba az atomenergia alkalmazása
körében a fizikai védelemrõl és a kapcsolódó engedélyezési, je-
lentési és ellenõrzési rendszerrõl szóló 190/2011. (IX. 19.)
Korm. rendelet, amelynek alapján az Országos Atomenergia Hi-
vatal látja el a nukleáris létesítmények, radioaktív hulladékok
átmeneti és végleges tárolóinak, valamint nukleáris anyagok, ra-
dioaktív sugárforrások és radioaktív hulladékok fizikai védelmi
rendszere kialakításának, üzemeltetésének, valamint módosítá-
sának hatósági engedélyezését és ellenõrzését, az Országos
Rendõr-fõkapitányság szakhatósági együttmûködésével. AA rren-

delet ááltal eelõírt eengedélykérelmek eelkészítésének eelõsegítése
érdekében aaz OOAH sszemináriumokat sszervezett aa nnukleáris
anyagok, rradioaktív ssugárforrások aalkalmazása, ttárolása, iilletve
szállítása ffizikai vvédelmi tterve kkövetelményeirõl. A szemináriu-
mokra 2012. január 17-19-én és február 21-23-án került sor. Az
elhangzott elõadások az OAH honlapján elérhetõk. 

AAaarrhhuussii mmuunnkkaaccssooppoorrtt
2012. ffebruár 33-áán mmunkacsoport üülésre kkerült ssor ““Az AAar-
husi EEgyezmény aalkalmazása aaz aatomenergiával kkapcsolatos
ügyekben MMagyarországon” ccímmel 22011 mmájusában PPakson
tartott mmásodik sszakmai kkerekasztal-bbeszélgetés ffelhatalma-
zása aalapján. Az ülésen véglegesítették a mûködési rend szö-
vegét, s javaslatot készítettek elõ a kerekasztal számára a ki-
bocsátással kapcsolatos információ meghatározására. A meg-
vitatásra kerülõ témák között szerepel a hatósági eljárásokban
való civil részvételi lehetõségekrõl készülõ protokoll tartalma
és legfontosabb kérdései (pl. hatásterület), valamint a jogal-
kotásban való civil részvételi lehetõségek. A rendezvényen az
OAH képviseletében Czottner László osztályvezetõ vett részt.
A következõ ülésre várhatóan március folyamán kerül sor.

NNuuccnneett-üüllééss BBrrüüsssszzeellbbeenn
A NNucNet nnemzetközi nnukleáris hhírügynökség 22011. nnovember
17-één BBrüsszelben ttartotta KKözgyûlését, aamelyen aaz IIgazgatóta-
nács ttagjaként, aa NNucNet mmagyar kkoordinátoraként Besenyei
Gáborné, az OOAH ffõosztályvezetõ-hhelyettese vvett rrészt. Az ülé-
sen ismertették a NucNet tevékenységét az elõzõ ülés óta eltelt
idõszakban, majd felvázolták a NucNet új marketing stratégiá-
ját, amelynek legfontosabb célja a NucNet ismertségének nö-
velése. Beszámoltak az új honlap-projekt elõrehaladásáról és
az adatbázis hozzáférésben, valamint az sms szolgáltatásban
várható változásokról. Az Igazgatótanács tagjai ismételten fel-
hívták a figyelmet a marketing és az új projekt által elérhetõ le-
hetõségek minél jobb kihasználására. 

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ kkoonnffeerreenncciiaa SSzzeeggeeddeenn
Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal aa TTIT SStúdió EEgyesülettel éés
a SSzegedi TTudományegyetem NNukleáris MMedicina IIntézetével
közösen 22011. ddecember 88-áán iismeretterjesztõ kkonferenciát
rendezett „„Atomenergiáról –– mmindenkinek” ccímmel SSzegeden,
a SSzegedi TTudományegyetem JJózsef AAttila TTanulmányi éés IIn-
formációs KKözpontjában. Az immár kilencedik alkalommal
rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas
neves elõadók áttekintették mindazokat a területeket, amelyek
gyakran elõfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakossá-
got. A konferencia programja és elõadásai az OAH honlapján

A FINE mûszerbemutatója a konferencia szünetében

TÁJÉKOZTATÁS



megtalálhatók. A konferencián mintegy 250 fõ vett részt, több-
ségük középiskolai diák és tanár.

PPIIMMEE22001122
Az EEurópai NNukleáris TTársaság aaz úúj aatomerõmû pprojektet mmene-
dzselõ llengyel vvállalattal kközösen 22012. ffebruár 112-115. kközött
Varsóban ttartotta aa nnukleáris kközösség kkommunikációjának jjaví-
tása éés aa ttapasztalok ccseréje ccéljából sszervezett nnemzetközi kkon-
ferenciát PPIME2012 ccímmel. A rendezvényre öt kontinensrõl
csaknem 150 nukleáris kommunikációval és tájékoztatással fog-
lalkozó szakember érkezett. A konferencia több elõadása is a fu-
kushimai baleset kommunikációjával és hatásaival foglalkozott.
A beszámolók szerint több országban is csökkent a nukleáris
energia támogatottsága. A Foratom fõtitkárának elõadása jól
összegezte a jelenlegi helyzetet, s bemutatta, hogy a baleset elle-
nére számos ország továbbra is kitart atomerõmû építési tervei
mellett. Nagyon érdekes és a beruházástól a képzésen át a mun-
kaerõ biztosításáig sokféle szempontot figyelembe vevõ atomerõ-
mû- projektet mutatott be az Egyesült Arab Emirátusok képvise-
lõje. A konferencián uralkodó pozitív hangulat azt jelezte, hogy a
nukleáris társadalom képes a tanulságok levonására és ennek
alapján a biztonság iránti elkötelezettség további erõsítésére. 

CCTTBBTTOO HHíírrlleevvééll
Az OOAH llátja eel aaz aatomrobbantások ttilalmát kkimondó ÁÁtfo-
gó AAtomcsend SSzerzõdés sszervezetét ((CTBTO) eelõkészítõ bbi-
zottság NNemzeti KKapcsolattartási PPontjának ffeladatait, sszer-
vezi éés kkoordinálja aa mmagyarországi iintézmények rrészvételét
a kkülönbözõ pprogramokban éés ggyakorlatokban. Az OAH fon-
tos célja az is, hogy a CTBTO tevékenységérõl és eredmé-
nyeirõl minél szélesebb körû tájékoztatást nyújtson CTBTO
Hírlevelében. A második CTBTO Hírlevél az OAH honlap-
ján és a Hírlevél mellékleteként olvasható.

SSaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóó aazz OOAAHH-bbaann
Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal 22012. jjanuár 66-áán ssajtótájékoz-
tatót ttartott, aamelyen aaz OOAH vvezetõi bbeszámoltak aaz eelõzõ éév lleg-
fontosabb eeredményeirõl éés iismertették aa 22012-ees éév ffõ ffeladatait.
Beszámoltak a magyar Európai Uniós elnökség eredményeirõl, az
európai atomerõmûvek célzott biztonsági felülvizsgálatának lépé-
seirõl. Bejelentették, hogy a magyar jelentést közzétettük az OAH
honlapján. A paksi üzemidõ-hosszabbítási engedélykérelemmel
kapcsolatos engedélyezési folyamat lépéseirõl is tájékoztatást
kaptak a résztvevõk. A sajtótájékoztatón elhangzott elõadások az
OAH honlapján és a Hírlevél mellékletében is megtalálhatók. 

NNuukklleeáárriiss ÚÚjjssáággíírróó AAkkaaddéémmiiaa
Az OOAH éés aa MMagyar SSzakújságírók EEgyesülete ááltal iindított
Nukleáris ÚÚjságíró AAkadémia ttevékenysége 22011-bben iis ffolyta-
tódott. A szakújságírók 2011. október 28-án az MTA Atomener-
gia Kutatóintézetbe látogattak el, hogy megismerkedjenek az in-
tézetben mûködõ Budapesti Kutatóreaktorral. A reaktor nagyflu-
xusú neutronforrásként szolgál a kutatásokhoz és anyagvizsgála-
tokhoz, így igen sok külföldi szakember is végezhet itt mérése-
ket. 2011. december 12-én az Újságíró Akadémia tagjai részt
vettek a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Nonprofit Kft. (RHK
Kft.) évzáró rendezvényén, amelyen tájékoztatták õket a bátaapá-
ti Nemzeti Radiaktívhulladék-tárolónál a felszín alatti tárolókam-
rák építésének elõrehaladásáról, az elsõ két kamra 2012 végére
tervezett átadásáról, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
újabb négy kamramoduljának elkészültérõl, amelyekben 2 ezer
kazettát tudnak majd elhelyezni. A püspökszilágyi Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló létesítményben tovább folytatódik
a térfogatbõvítés és korszerûsítés. A nagyaktivítású hulladék el-
helyezésére szolgáló nyugat-mecseki projekt-tervrõl is beszámolt
az RHK Kft. 2012. január 6-án az Akadémia tagjai részt vettek
az OAH-ban rendezett sajtótájékoztatón majd január 30-án a
szakújságírók a Paksi Atomerõmûnek a tavalyi év eredményeirõl
és idei feladatairól tartott tájékoztatóján vehettek részt.

• A Magyar Tudományos Akadémia Atommag-fizikai Tudo-
mányos Bizottságának köztestületi tagjai Koblinger Lász-
lót, az OAH fõigazgató-helyettesét az Atommag-fizikai
Tudományos Bizottság tagjává választották.

• A Magyar Nukleáris Társaság és az MTA Nukleáris Kör-
nyezetanalitikai Munkabizottsága közös szemináriumot
szervezett a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésé-
rõl 2011. október 19-én az Országos Atomenergia Hiva-
talban, amelyen Koblinger László, az OAH fõigazgató-he-
lyettese „AZ EURATOM új hulladékkezelési irányelve”
címmel tartott elõadást.

• 2011. október 27-én az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
sugáregészségügyi munkaértekezletén Horváth Kristóf, az
OAH fõosztályvezetõje „Biztonság, Védettség, Biztosíté-
kok” címmel tartott elõadást a fizikai védelemrõl szóló
190/2011. Korm. rendeletben az  OAH-ra ruházott ható-
sági feladatokról. 

• Koblinger László, az OAH fõigazgató-helyettese elõadást
tartott „Gondolatok a sugárvédelem rendszerének alap-
jairól” címmel a VIII. Paraklinikai Röntgen Fórumon
(Budapest, 2011. október 18.). 

• Horváth Kristóf, az OAH fõosztályvezetõje 2012 február-
jában Bécsben tartott elõadásában ismertette Magyaror-
szág pályázatát, amelyben Magyarország felajánlotta,
hogy a 2014-ben tartandó integrált CTBT gyakorlat (Int-
egrated Field Exercise IFE 14) helyszínét és a gyakorlat-
hoz szükséges eszközöket és logisztikát biztosítja. A
munkacsoport végül Jordánia pályázatát támogatta nem-
zet-diplomáciaia érdekek alapján.   

• Rónaky József, az OAH fõigazgatója „Atomenergiáról Fu-
kushima után” címmel tartott elõadást 2012. február 13-
án az Energiapolitika 2000 Társulat ülésén az energiapo-
litika idõszerû kérdéseinek megvitatására tartott „Ener-
giapolitikai hétfõ esték” rendezvény keretében.
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Rónaky József fõigazgató és Fichtinger Gyula fõigazgató-
helyettes a sajtótájékoztatón


