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Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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Elõ szóElõ szó

Ara dio ak tív anya gok és az io ni zá ló su gár zá sok al kal ma zá sa szé les kö rû en el ter jedt em be ri
te vé keny ség. Az atom ener gia fel hasz ná lá sa az egész ség ügyi el lá tás ban, a vil la mo se ner -
gia-ter me lés ben, az ipar ban, a me zõ gaz da ság ban és a tu do má nyos ku ta tás szá mos te rü -

le tén a tár sa da lom ja vát szol gál ja. A nuk le áris mód sze rek, el já rá sok elõ nye i nek ki hasz ná lá sa
mel lett az atom ener gia al kal ma zá sa azon ban az egyik leg na gyobb gon dos sá got és kö rült ekin tést
igény lõ em be ri te vé keny ség; hely te len al kal ma zá sa, vagy fegy ver ként va ló fel hasz ná lá sa sú lyos
ve szé lyek kel jár hat. Ezért nem vé let len, hogy a vi lá gon min den ütt fo ko zott fi gyel met for dí ta nak
az atom ener gia al kal ma zá sá nak biz ton sá gá ra. 

Nem zet kö zi egyez mé nyek ha tá roz zák meg a tu do má nyos ered mé nyek és nem zet kö zi ta pasz ta -
la tok alap ján ki ala kí tott biz ton sá gi alap el ve ket, a biz ton ság fej lesz té sé vel össze füg gõ nem zet kö -
zi együtt mû kö dés több kor mány kö zi szer ve zet te vé keny sé gé nek fon tos te rü le te.

Az atom ener gia so kré tû al kal ma zá sa és az al kal ma zás biz ton sá gá val össze füg gõ kér dé sek je len -
tõ sé ge is in do kol ja, hogy az Or szág gyû lés és a Kor mány tá jé koz ta tást kap jon az atom ener gia ha -
zai al kal ma zá sá nak biz ton sá gá ról. Ezért az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal éven te je len tést ké szít
a Kor mány nak és az Or szág gyû lés nek az atom ener gia al kal ma zá sá nak ha zai biz ton sá gá ról.

Idén tí ze dik al ka lom mal je len tet jük meg a szé les kö rû ter jesz tés re szánt fü ze tet, amely lény egé -
ben a fent em lí tett je len tés nyo mán ké szül, és – amel lett, hogy se gí ti ál lam pol gá ra ink tá jé ko zó -
dá sát az atom ener gia biz ton sá gos al kal ma zá sá nak kér dé se i ben – is mer te ti az el múlt év ben a
nuk le áris biz ton ság ér de ké ben tett leg je len tõ sebb te vé keny sé ge ket, le gú jabb fej le mé nye ket.

A nuk le áris lé te sít mé nyek 2010. évi biz ton sá gi hely ze té nek ál ta lá nos ér té ke lé se meg fe le lõ ered -
ményt mu tat. A négy nuk le áris lé te sít mény; a Pak si Atom erõ mû, a Bu da pes ti Ku ta tó re ak tor, az Ok -
ta tó re ak tor és a Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló ja a ter vek ben, en ge délyek ben meg ha tá ro zott pa -
ra mé te rek kel üze melt. A ha tó sá gi el le nõr zé sek so rán fel tárt hi á nyos sá gok nem ve szé lyez tet ték a
nuk le áris biz ton sá got, és a kör nye ze ti ki bo csá tá si ha tár ér té kek túl lé pé sé re se hol sem ke rült sor.

Az io ni zá ló su gár zá sok mun ka he lyi fel hasz ná lá sa 2010-ben is ha té kony su gá re gész ség ügyi ha -
tó sá gi fe lü gye let mel lett, a su gár vé de lem alap ve tõ sza bá lyai nak és a ha tó sá gi elõ í rá sok nak a be -
tar tá sá val, biz ton sá go san tör tént. Mun ka he lyi su gár for rás tól szár ma zó su gár ba le set, sze mé lyek
ba le se ti szin tû su gár ter he lé sé vel já ró rend kí vü li ese mény 2010-ben sem kö vet ke zett be.

Bu da pest, 2011. jú ni us

dr. Ró naky Jó zsef
az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal

fõ igaz ga tó ja
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AZ ATOM ENER GIA AL KAL MA ZÁ SAAZ ATOM ENER GIA AL KAL MA ZÁ SA

Az atom ener gia al kal ma zá sá -
nak leg is mer tebb és egyik leg -
je len tõ sebb te rü le te a vil la mo s-
e ner gia-ter me lés. A Nem zet kö -
zi Atom ener gia Ügy nök ség ada -
tai sze rint 2010-ben  a vi lág 30
or szá gá ban 442 atom erõ mû vi
blokk mû kö dött. 2010-ben öt
új blok kot he lyez tek üzem be
(egyet-egyet Oro szor szág ban,
In diá ban és Ko reá ban, ket tõt
Kí ná ban) és egy blok kot ál lí tot -
tak le vég le ge sen (Fran cia or -
szág ban).  Ti zenn égy új atom -
erõ mû vi blokk épí té sét kezdték
meg 2010-ben Kí ná ban (9), In -
diá ban (1), Ja pán ban (1), Bra zí -
liá ban (1) és Oro szor szág ban
(2), vi lág vi szony lat ban je len leg össze sen 65 atom erõ mû vi blokk épül, ez a leg ma ga sabb ér ték
1992 óta. 

Az ener ge ti kai al kal ma zás mel lett a ra dio ak tív izo tó pok és io ni zá ló su gár zá sok fel hasz ná lá sa ki -
ter jed az egész ség ügyi el lá tás, az ipar, a me zõ gaz da ság, a tu do má nyos ku ta tás és az ok ta tás te -
rü le té re is. A ra dio ak tív anya go kat és io ni zá ló su gár zá so kat szé les kö rû en hasz nál ják a gyó gyá -
szat ban di ag nosz ti kai és da ga nat ter ápi ás cé lo kra. A rönt gen vizs gá la tok és a su gár zás sal ste ri li -
zált egy szer-hasz ná la tos or vo si esz kö zök nél kü löz he tet len mód sze rei és esz kö zei a kor szerû or -
vo si gya kor lat nak. Az io ni zá ló su gár zást ered mé nye sen hasz nál ják az élel mi sze rek cso ma go ló a -
nya ga inál és a tá vo li, tró pu si or szá gok ból im por tált fû sze rek nél a ká ros mi kro or ga niz mu sok el -
pusz tí tá sá ra. Az ipa ri ra dio grá fia min den na pos el já rás sá vált a gépek és al kat ré szek anyag hi bái -
nak fel tá rá sá ban és az anyag hi bák ból ere dõ üzem za va rok meg elõ zé sé ben. 

NUK LE ÁRIS LÉ TE SÍT MÉ NYEK

Az atom ener gia al kal ma zá sát szol gá ló szá mos in téz mény kö zül az atom ener gi áról szó ló 1996.
évi CXVI. tör vény (Atom tör vény) nuk le áris lé te sít mény ként de fi niál ja a nuk le áris anya go kat fel -
hasz ná ló atom re ak to ro kat és a nuk le áris anya go kat tá ro ló lé te sít mé nye ket. Ma gyar or szá gon
2010-ben az aláb bi nuk le áris lé te sít mé nyek üze mel tek:

Pak si Atom erõ mû                                                                                                            

A ha zai vil la mo se ner gia-ter me lés meg ha tá ro zó lé te sít mé nye, a Pak si Atom erõ mû négy blokk ból
áll. A blok kok név le ges vil la mos tel je sít mé nye egyen ként 500 MW. 2010-ben a Pak si Atom erõ -
mû 15 761 GWh vil la mos ener gi át ter melt és ez zel a ha zai vil la mo se ner gia-ter me lés 42%-át ad -
ta. 
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A Pak si Atom erõ mû biz ton sá ga

A Pak si Atom erõ mû 2010. évi leg fon to sabb – a biz ton -
ság gal is össze füg gõ – jel lem zõ it a kö vet ke zõ ada tok -
kal mu tat juk be:

Tel je sít mény-ki hasz ná lá si té nye zõ

A tel je sít mény ki hasz ná lá si té nye zõ az adott év ben
tény le ge sen meg ter melt és az el mé le ti leg ma xi má li -
san meg ter mel he tõ vil la mo se ner gia ará nyát mu tat ja.
Ez a szám ak kor le het ne 100%, ha az adott blokk az
év mind a 365 nap já nak min den órá já ban ma xi má lis
tel je sít mé nyen üze mel ne. Mi vel min den blok kot
éven te egy szer 25-40 na pra le ál lí ta nak az üze ma -
nyag át ra kás és a kar ban tar tás ide jé re, ezért a tel je -
sít mény ki hasz ná lá si té nye zõ a gya kor lat ban so ha-
s em le het 100%.

A Pak si Atom erõ mû tel je sít mény-ki hasz ná lá si té nye zõ -
je 2010-ben 90% volt, (blok kon ként rend re: 93%; 92%; 93%; 82%).

Au to ma ti kus re ak tor vé del mi mû kö dé sek

A biz ton sá gos mû kö dést jel lem zõ adat az üze mel te tés so rán be kö vet ke zõ au to ma ti kus re ak tor -
vé del mi mû kö dé sek száma. Az 1. szin tû mû kö dés azt je len ti, hogy a re ak tor vé del mi rend szer
igen rö vid idõ (né hány má sod perc) alatt au to ma ti ku san le ál lít ja a re ak tort. A Pak si Atom erõ mû -
ben 2010-ben nem tör tént olyan ese mény, amely az au to ma ti kus re ak tor vé del mi rend szer élet -
be lé pé sé hez ve ze tett vol na. 

Ra dio ak tív ki bo csá tá sok

A ra dio ak tív ki bo csá tá so kat az atom erõ mû és az il le té kes ha tó sá gok egy aránt el le nõr zik. Az el le n-
õr zé sek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Pak si Atom erõ mû bõl a Du ná ba és a szel lõ zõ ké mé nye ken

ke resz tül a lég tér be ki bo csá tott ra dio ak tív anya gok ak ti vi tá -
sa 2010-ben is je len tõ sen alat ta ma radt az éves ha tó sá gi
kor lát nak. 

Su gár vé de lem

Az atom erõ mû vi dol go zók mun ka he lyi su gár vé del mé nek ha -
té kony sá ga az egyé ni su gár ter he lés adat ai val jel le mez he tõ,
mi vel ezek mér té ke és hosszabb idõ tar tam ra vo nat ko zó
trend je utal a mun ka he lyek su gár zá si vi szo nyai ra.

A Pak si Atom erõ mû mû kö dé se óta nem kö vet ke zett be a ha -
tó sá gi dó zis kor lá tok túl lé pé se. A sze mély zet su gár ter he lé se
az össze sí tett dó zi sa da tok sze rint nem zet kö zi össze ha son lí -
tás ban ala csony szin ten van. 
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A ma xi má lis egyé ni su gár ter he lés 2010-ben 12,1 mSv volt. Ez zel az atom erõ mû egyet len dol go -
zó já nak a dó zis ter he lé se sem ér te el az Eu ró pai Uni ós, va la mint a ha zai sza bá lyo zás ban sze re p-
lõ 50 mSv dó zis kor lá tot, és be lül ma radt az öt év át la gá ra vo nat ko zó évi 20 mSv dó zis kor lá ton.

A Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló ja

A lé te sít mény fe la da ta a Pak si Atom erõ mû üze mel te té se so rán ki égett fû tõ elem-ka zet ták 50
éves át me ne ti tá ro lá sa. A kam ra-rend sze rû tá ro ló a szük sé ges ütem ben bõ vít he tõ, az ere de ti leg
ter ve zett 30 éves üze mel te tés so rán ke let ke zõ összes ki égett ka zet ta át me ne ti tá ro lá sá ra. A tá -
ro ló bõ ví té se fo lya ma to san zaj lik.

A Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló já nak biz ton sá ga

A tá ro ló épí té sze ti és gépé sze ti meg ol dá sai az elõ í rá sok nak meg fe le lõ en üze mi és üzem za va ri kö -
rül mé nyek kö zött egy aránt ga ran tál ják a tá ro ló ban dol go zó sze mély zet és a tá ro ló kör nye ze te su -
gár biz ton sá gát. A biz ton ság to váb bi nö ve lé sé re a tá ro ló ban a 2010. év fo lya mán kor szerû sí té se ket,
át ala kí tá so kat haj tot tak vég re.

Ra dio ak tív ki bo csá tá sok

A Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló ja kör nye ze té be te le pí tett mû sze rek mé ré si ered mé nye i nek,
to váb bá a kör nye zet bõl vett min ták elem zé sé nek is me re té ben össze fog la ló an el mond ha tó, hogy
2010-ben sem volt ér zé kel he tõ a tá ro ló bár mi ne mû ha tá sa a kör nye zet re. Az év so rán mind a
lég ne mû, mind a fo lyé kony ra dio ak tí va nyag-ki bo csá tás messze el ma radt a ha tó sá gi ha tár ér ték -
tõl. 

Su gár vé de lem

A tá ro ló sze mély ze té nek su gár ter he lé si ada tai min den ben meg fe lel tek a nor mál üze me lés alatt
vár ha tó ér té kek nek.  

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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Bu da pes ti Ku ta tó re ak tor 

A KFKI Atom ener gia Ku ta tó in té zet -
ben mû kö dõ Bu da pes ti Ku ta tó re ak -
tor a ma gyar fi zi ka egyik leg je len tõ -
sebb ku ta tá si nagy be ren de zé se. A
ku ta tó re ak tor 1959 óta mû kö dik, és
1993-ban tel jes fe lú jí tást kö ve tõ en
ka pott to váb bi üze mel te té si en ge -
délyt. A ku ta tó re ak tor gya kor la ti fel -
hasz ná lá sá nak leg fon to sabb te rü le te
az el sõ sor ban or vo si (di ag nosz ti kai)
cé lú ra dio ak tív izo tó pok elõ ál lí tá sa. 

A ku ta tó re ak tor biz ton sá ga

Az üzem sze rû en mû köd te tett ku ta tó re ak tor nak sem mi lyen ká ros ha tá sa nincs a kör nye zet re. A
re ak tor biz ton sá gi be ren de zé sei üzem za va ri ese tek ben meg aka dá lyoz zák a meg en ge dett nél na -
gyobb mér té kû ra dio ak tív anyag ki bo csá tá sát. 

A Bu da pes ti Ku ta tó re ak tor fo ko za to san át tér a nuk le áris fegy ve rek elõ ál lí tá sá nak szem pont já ból
ki sebb koc ká zat tal já ró kis dú sí tá sú uránt tar tal ma zó fû tõ ele mek hasz ná la tá ra. 2010 vé gén a re -
ak tor ak tív zó ná já ban már a fû tõ ele mek egy har ma da kis dú sí tá sú volt, a fo lya mat vár ha tó lag
2012-ben fe je zõ dik be. Ezt kö ve tõ en – a meg kö tött nem zet kö zi egyez mé nyek nek meg fe le lõ en –
meg tör té nik a ki égett nagy dú sí tá sú fû tõ ele mek vissza szál lí tá sa Oro szor szág ba.

Ra dio ak tív ki bo csá tá sok

A re ak tor te rü le tén lég szennye zõ dés nem for dult elõ. A ku ta tó re ak tor mind két hû tõ kö re zárt
rend sze rû, a hû tõ kö rök bõl nem ke rült ki szennye zett víz a kör nye zet be. A lé te sít mény te rü le tén
a dó zis tel je sít mény, a gyûj tött víz- va la mint le ve gõ min ták ak ti vi tá sa nem ha lad ta meg a vo nat ko -
zó elõ í rá sok ban sze re plõ ha tár ér té ke ket.

Su gár vé de lem

A fo lya ma tos és idõ sza kos mé ré sek, va la mint a sze mé lyi do zi met riai el le nõr zés alap ján az üze -
mel te tõ sze mély zet su gár ter he lé se sem a nor mál üze mi, sem a kar ban tar tá si te vé keny ség alatt
nem ér te el a mun ka kör re vo nat ko zó kor lá tot. 

Ok ta tó re ak tor 

Az Ok ta tó re ak tor fõ fe la da ta a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem és más ma -
gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tó i nak és dok to ran du sza i nak kép zé se.

Az ok ta tó re ak tor biz ton sá ga 

A re ak tor ban – ki kap csol ha tat la nul – olyan ne ga tív fi zi kai vissza csa to lá sok van nak, me lyek az el -
kép zel he tõ leg sú lyo sabb meg hi bá so dás vagy em be ri mu lasz tás ese té ben is meg aka dá lyoz zák

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben

5

OGYJEL2011:OGYJEL2011.qxd  5/30/2011  2:37 PM  Page 5



bár mi ne mû ra dio ak tív anyag nak a kör nye zet be ju tá sát. A re ak tor 30 éves üze me so rán elõ for -
dult ki sebb mû sza ki üzem za va rok kö zött egyet len egy sem volt olyan, amely a re ak tor biz ton sá -
gát érin tet te vol na.

Az év so rán az Ok ta tó re ak tor épü le te elek tro ni kus jel zõ rend sze rei nek re kon struk ció ja ke re té ben
új vé del mi rend sze re ket épí tet tek ki,  je len tõ sen nö vel ve a lé te sít mény fi zi kai vé del mi biz ton sá gát.

Ra dio ak tív ki bo csá tá sok 

A re ak tor el le nõr zõ tar tá lyá ból ki bo csá tott, hul la dék nak nem mi nõ sü lõ víz ak ti vi tá sa 2010-ben is
a hi va ta los ha tár ér ték alatt volt. Az össze gyûlt ra dio ak tív hul la dé ko kat meg ha tá ro zott idõ kö zön -
ként el szál lít ják a Ra dio ak tív Hul la dék Fel dol go zó és Tá ro ló ba.

Su gár vé de lem 

A  dó zis ter he lés egyet len dol go zó ese té ben sem ér te el a ha tó sá gi dó zis kor lá to kat.

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben

6

OGYJEL2011:OGYJEL2011.qxd  5/30/2011  2:37 PM  Page 6



A BIZ TON SÁG ÁL LA MI BÁ ZI SAA BIZ TON SÁG ÁL LA MI BÁ ZI SA

JO GAL KO TÁS ÉS SZA BÁ LYO ZÁS

Az atom ener gia al kal ma zá sát Ma gyar or szá gon tör vény sza bá lyoz za. Az Atom tör vény alap ve tõ
ren del te té se a la kos ság egész sé gé nek, biz ton sá gá nak és a kör nye zet nek a vé del me. Az atom -
ener gia al kal ma zá sa ki zá ró lag a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott mó don és rend sze res ha tó sá gi
el le nõr zés mel lett tör tén het, a biz ton ság nak min den más szem pont tal szem ben el sõbb sé ge van.
A tör vény vég re haj tá sát szá mos kor mány ren de let és mi nisz te ri ren de let szol gál ja, a biz ton ság gal
kap cso la tos ha tó sá gi kö ve tel mény rend szert rész le tes nuk le áris biz ton sá gi sza bály za tok tar tal -
maz zák.

Az Atom tör vény elõ í rá sai kö te le zõ vé te szik a jog sza bá lyok és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek rend sze -
res fe lül vizs gá la tát és kor szerû sí té sét, a tu do mány és tech ni ka le gú jabb ered mé nyei és a nem -
zet kö zi ta pasz ta la tok fi gye lem be vé te lé vel.

HA TÓ SÁ GI REND SZER

Az Atom tör vény ren del ke zé sei sze rint az atom ener gia biz ton sá gos al kal ma zá sá nak irá nyí tá sa és
fe lü gye le te a Kor mány fe la da ta. A tör vény ben fog lalt kor mány za ti fe la da tok vég re haj tá sá ról a
Kor mány az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal (OAH), va la mint az érin tett mi nisz te rek út ján gon dos -
ko dik. Su gár vé del mi ügyek ben az alap ve tõ ha tó ság az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, a nuk le áris lé -
te sít mé nyek kel és a su gár ve szé lyes mun ka he lyek kel kap cso la tos ha tó sá gi fe la da tok meg osz tot -
tak az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fõ igaz ga tó ja és az egész ség ügyi mi nisz ter kö zött. 

A ha tó sá gi fe la da tok el lá tá sá ban sa ját szak te rü le tük nek meg fe le lõ en vesz nek részt az érin tett
mi nisz té riu mok és köz pon ti kö zi gaz ga tá si szer vek: a Be lügy mi nisz té ri um (ko ráb ban az Ön kor -
mány za ti Mi nisz té ri um), a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um (ko ráb ban az Egész ség ügyi Mi nisz té -
ri um), a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (ko ráb ban a Föld mû ve lé sü gyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
ri um és a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um), a Kö zi gaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri -
um (ko ráb ban az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um) és a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um
(ko ráb ban a Köz le ke dé si Hír köz lé si és Ener gia ü gyi Mi nisz té ri um). A Hon vé del mi Mi nisz té ri um kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don lát ja el a hon vé del mi ága za ton be lül az atom ener gia al -
kal ma zá sá val kap cso la tos en ge délye zé si és el le nõr zé si fe la da to kat.

Az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal

Az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal, mint kor mány hi va tal fe la da ta az atom ener gia biz ton sá gos al -
kal ma zá sá val, kü lö nö sen a nuk le áris biz ton ság gal, va la mint a nuk le áris lé te sít mé nyek és anya -
gok biz ton sá gá val össze füg gõ ha tó sá gi fe la da tok el lá tá sa. A nuk le áris fegy ve rek el ter je dé sé nek
meg aka dá lyo zá sá ról szó ló nem zet kö zi szer zõ dé sek be tar tá sá nak el le nõr zé sé re lét re jött rend -
sze rek ma gyar or szá gi te vé keny sé gét is az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fog ja össze.

Az atom ener gia biz ton sá gos al kal ma zá sá val kap cso la tos egyik leg fon to sabb nem zet kö zi elvá rás,
hogy a nuk le áris biz ton sá gért fe le lõs ha tó ság füg get len le gyen a ter me lõi, tu laj do no si, szol gál ta tói
ér de kek tõl és az atom ener gia al kal ma zá sá ban ér de kelt ál la mi gaz ga tá si szer vek tõl. Ma gyar or szá -
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gon az Atom tör vény és a vég re haj tá si
ren de le tek több ren del ke zé se ga ran -
tál ja a füg get len ség re vo nat ko zó nem -
zet kö zi elvá rá sok ér vé nye sü lé sét. Így
töb bek kö zött az Or szá gos Atom ener -
gia Hi va tal a Kor mány irá nyí tá sá val
mû kö dik, fe lü gye le tét a mi nisz te rel -
nök ál tal ki je lölt mi nisz ter  tár ca fe le -
lõs sé gé tõl füg get le nül lát ja el. 

Az OAH mun ka tár sai nak 87%-a fel sõ -
fo kú vég zett sé gû sza kem ber, akik nek
45%-a két vagy há rom di plo má val
ren del ke zik, 25%-nak van tu do má -
nyos fo ko za ta vagy egye te mi dok to ri
cí me. 

Az Atom tör vény ren del ke zé sei sze rint
az OAH mun ká ját Tu do má nyos Ta nács
se gí ti. A Tu do má nyos Ta nács az atom -
ener gia al kal ma zá sa te rü le tén or szá -
go san elis mert sza kem be rek bõl ál ló,
leg fel jebb 12 ta gú tes tü let, amely nek
el nö két és tag jait az OAH-t fe lü gye lõ
mi nisz ter ne ve zi ki.  2010-ben dr. Fel -
le gi Ta más mi nisz ter öt ta got men tett
fel és öt új ta got ne ve zett ki.

Az OAH Tu do má nyos Ta ná csa 2010-
ben há rom ülés tar tott: az el sõ ülé sen
az új hul la dék ke ze lé si pro gram meg -
ala po zá sát is mer tet te a Ra dio ak tív Hul la dé ko kat Ke ze lõ Köz hasz nú Non pro fit Kft. mû sza ki és tu -
do má nyos igaz ga tó ja; a má so dik ülé sen a Ta nács a ha zai nuk le áris pro gram jö võ ké pét vi tat ta
meg, a har ma dik ülé sen meg ala kult az új össze té te lû tes tü let, és a Ta nács meg hall gat ta a Fenn -
tart ha tó Atom ener gia Tech no ló giai Plat form meg ala ku lá sá ról szó ló tá jé koz ta tót.

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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A NUK LE ÁRIS BIZ TON SÁGA NUK LE ÁRIS BIZ TON SÁG

A  NUK LE ÁRIS BIZ TON SÁ GI HA TÓ SÁG TE VÉ KENY SÉ GE

A nuk le áris biz ton ság gal össze füg gõ ha tó sá gi fe la da tok el lá tá sa az Or szá gos Atom ener gia Hi va -
tal ha tás kö ré be tar to zik.

2010. leg je len tõ sebb ha tó sá gi te vé keny sé gei

• A Pak si Atom erõ mû sú lyos ba le set-ke ze lé sé nek be ve ze té sé vel kap cso la tos te vé keny sé gek:
A sú lyos ba le se tek ke ze lé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek az 1997-ben ki adott Nuk le áris Biz -
ton sá gi Sza bály za tok ban je len tek meg. A sú lyos ba le set-ke ze lés le he tõ sé gé nek meg te rem -
té sé hez szük sé ges mû sza ki át ala kí tá so kat és a te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges uta sí -
tás rend szer ké szí té sét az en ge délyes a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott ütem terv sze rint fo lya ma -
to san vég zi. 2010-ben az OAH elvi át ala kí tá si en ge délyt adott a re ak tor tar tály ép sé gé nek
meg tar tá sá hoz szük sé ges hû tés meg va ló sí tá sá ra szol gá ló mó do sí tá so kra.

• A Pak si Atom erõ mû 3. és 4. blokk üze mel te té si en ge délyé nek meg hosszab bí tá sa a ter ve zett
üze mi dõ vé gé ig:  
A Pak si Atom erõ mû blokk jai nak ter ve zett üze mi de je 30 év, ami az 1. blokk ese té ben 2012-ben,
a 2. blokk ese té ben 2014-ben jár le. A 3. és 4. blok kok – egy ko ráb bi fe lül vizs gá lat ér té ke lé se
alap ján – 2010. de cem ber 31-i ér vé nyes sé gû üze mel te té si en ge déllyel ren del kez tek. A Pak si
Atom erõ mû Zrt. ké rel mé re in dí tott el já rás le zá rá sa ként az OAH a 3. és a 4. blok kra is ki ad ta a
ter ve zett üze mi dõ vé gé ig ér vé nyes új üze mel te té si en ge délye ket, így most va la mennyi blokk
egy sé ge sen, a ter ve zé si üze mi dõ vé gé ig ér vé nyes en ge déllyel ren del ke zik (az 1. blokk 2012, a
2. blokk 2014, a 3. blokk 2016, a ne gye dik blokk 2017. de cem ber 31-ig). Az OAH az el já rás ba
be von ta a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügy Fe lü gye lõ sé get és az
Or szá gos Ren dõr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti Fõ igaz ga tó ság Igaz ga tás ren dé sze ti Fõ osz tá lyát. 

• A fõ víz kör föl dren gés-ál ló sá gá nak nö ve lé se 
A gõz fej lesz tõk nél és a fõ ke ring te tõ szi vattyúk nál te le pí tett rez gés csil la pí tók biz to sít ják,
hogy a te lep hely re jel lem zõ, tí ze zer éves vissza té ré si gya ko ri sá gú föl dren gés ese tén se sé -
rül jön a fõ víz kör. A rez gés csil la pí tók op ti má lis és üzem sze rû mû kö dé se ér de ké ben bi zo nyos
rez gés csil la pí tók nál szük sé ges sé vált a csil la pí tó kö zeg cse ré je.  A Pak si Atom erõ mû Zrt. ké -
rel mé re 2010-ben az OAH a 3. és a 4. blok kra elvi át ala kí tá si és be szer zé si en ge délyt adott
a rez gés csil la pí tók kö zeg cse ré jé re.

En ge délye zés, El le nõr zés,  Ér té ke lés

A ha tó sá gi te vé keny ség fon tos te rü le te az en ge délye zés. En nek ered mé nye ként a ha tó ság – a
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ í rá sok fi gye lem be vé te lé vel – fel ha tal maz za az en ge délyest az atom -
ener gia al kal ma zá sá val kap cso la tos fe la dat elvég zé sé re. A 2010. év fo lya mán ki adott ha tó sá gi
dön té sek kel szem ben az en ge délye sek  ke re se ti ké rel met nem nyúj tot tak be. 

Az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal a nuk le áris lé te sít mé nyek kel össze füg gõ ha tó sá gi fe lü gye le ti
te vé keny sé ge so rán át fo gó-, cél-, rend sze res- és ese ti el le nõr zé se ket vé gez, ame lyek so rán el le -

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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nõr zi az ál ta la ki adott en ge délyek, va la mint a jog sza -
bá lyok és a nuk le áris biz ton sá gi sza bály za tok sze rin -
ti elõ í rá sok meg tar tá sát, a Hi va tal ál tal el ren delt in -
téz ke dé sek vég re haj tá sát, il le tõ leg az atom ener gia
al kal ma zá sá nak biz ton sá gos sá gát. Ha ren del le nes -
sé ge ket ész lel, an nak meg szün te té se ér de ké ben ha -
la dék ta la nul in téz ke dik, vagy in téz ke dést kez de mé -
nyez. 

A nuk le áris biz ton sá gi ha tó ság az en ge délye sek mû -
kö dé sét és a lé te sít mé nyek biz ton sá gi hely ze tét
rend sze res elem zé sek kel és ér té ke lé sek kel is fe lü -
gye li. Az elem zõ és ér té ke lõ te vé keny ség meg ha tá ro -

zó ré sze a nuk le áris lé te sít mé nyek ben be kö vet ke zett ese mé nyek vizs gá la ta. Az ese mé nyek vizs -
gá la ta elõ se gí ti a nuk le áris lé te sít mé nyek nuk le áris biz ton sá gi hely ze té nek meg fe le lõ ér té ke lé -
sét. Az ese mé nyek elem zé se és ér té ke lé se ré vén nyert ta pasz ta la tok vissza csa to lá sa le he tõ vé
te szi az üze mel te tés és a lé te sít mény biz ton sá -
gi szint jé nek nö ve lé sét.

A 2010. év so rán a ha tó ság a Pak si Atom erõ -
mû nél össze sen 42 ese ményt vett nyil ván tar -
tás ba. Ezek kö zül egyik ese mény sem ka pott a
la kos ság tá jé koz ta tá sá ra szol gá ló hét fo ko za tú
nem zet kö zi nuk le áris ese mény ská lán (In ter na -
tio nal Nuc le ar Event Sca le, INES) INES-1, vagy
an nál ma ga sabb be so ro lást. A Ki égett Ka zet ták
Át me ne ti Tá ro ló já nál, a Bu da pes ti Ku ta tó re ak -
tor nál és a BME NTI Ok ta tó re ak tor nál je len tés -
kö te les ese mény nem tör tént.

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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A NUK LE ÁRIS LÉ TE SÍT MÉ NYEK FI ZI KAI VÉ DEL ME

A ha zai nuk le áris lé te sít mé nyek és a ra dio ak tív hul la dék-tá ro ló vé del mi fe la da tait
fegy ve res biz ton sá gi õr sé gek, il let ve va gyon vé del mi fe la da to kat el lá tó szer vek vég -

zik, ame lyek mû kö dé sét a ren dõr ség fe lü gye li. A nuk le áris lé te sít mé nyek fegy ve -
res biz ton sá gi õr sé ge it a ren dõr ha tó ság il le té kes szer vei a 2010. év so rán rend -
sze re sen el le nõ riz ték. Az el le nõr zé sek alap ján meg ál la pít ha tó volt, hogy a lé te -
sít mé nyek vé del mi rend sze ri nek mû sza ki szín vo na la meg fe lel a ha tá lyos jog sza -
bá lyi elõ í rá sok nak, va la mennyi fegy ve res biz ton sá gi õr ség a vo nat ko zó ha zai és

nem zet kö zi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en, ese ten ként azt meg ha la dó mû sza ki
szín vo na lon lát ta el éves te vé keny sé gét.

A 2010. év so rán az Or szá gos Ren dõr-fõ ka pi tány ság öt eset ben en ge délyez te friss nuk le áris üze m-
a nyag Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re tör té nõ be szál lí tá sát, és egy eset ben friss nuk le áris fû tõ ele -
mek át szál lí tá sát Ma gyar or szá gon. A szál lí tá sok min den eset ben fo lya ma tos ren dõ ri fe lü gye let és
el le nõr zés mel lett zaj lot tak. A szál lí tá sok so rán nem me rült fel olyan hi á nyos ság, vagy az en ge -
délyek ben meg ha tá ro zott fel té te lek tõl va ló el té rés, mely ren dõr sé gi in téz ke dést igé nyelt vol na.

A ter ro riz mus el le ni fel ké szü lés

A ter ro riz mus el le ni fel ké szü lés so rán – az elõ zõ évek hez ha son ló an – ki emelt koc ká za ti té nye -
zõ ként, a köz biz ton sá gi és a bû nü gyi szak te rü le tek be vo ná sá val ke rült ér té ke lés re a nuk le áris lé -
te sít mé nyek ter ror feny ege tett sé ge és a vé del mi fel ké szült sé ge. Meg ál la pít ha tó, hogy Ma gyar or -
szág to vább ra sem köz vet len cél pont ja a nem zet kö zi ter ro riz mus nak, nem zet kö zi ter ror szer ve ze -
tek hez köt he tõ ak ció ké pes cso port je len lé té rõl ha zánk ban to vább ra sincs tu do má sunk. 

A NUK LE ÁRIS ÉS RA DIO AK TÍV ANYA GOK VÉ DETT SÉ GE ÉS BIZ TON SÁ GA

Atom so rom pó rend szer

A nuk le áris fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ról szó ló atom so rom pó-szer zõ dés vég re -
haj tá sá nak biz to sí té ka ként Ma gyar or szág nem zet kö zi el le nõr zés alá he lyez te nuk le áris te vé -
keny sé gét. Az Eu ró pai Unió ban a nuk le áris fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ról szó ló
szer zõ dés vég re haj tá sát úgy ne ve zett há ro mol da lú, az egyes ta gor szá gok, az Eu ró pai Bi zott ság
és a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség kö zött lét re jött biz to sí té ki egyez mé nyek és az azok hoz
kap cso ló dó ki egé szítõ jegy zõ köny vek ala poz zák meg. A nuk le áris anya gok ha zai fel hasz ná lá sát
és nyil ván tar tá sát a vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé gek nek meg fe le lõ en a Nem zet kö zi Atom ener -
gia Ügy nök ség és az Eu ró pai Unió Bi zott sá gá nak el le nõr ei is el le nõr zik. 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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A nuk le áris anya gok nyil ván tar tá sa és el le nõr zé se

A nem zet kö zi meg ál la po dások ban vál lalt kö te le zett sé gek nek meg fe le lõ en az Or -
szá gos Atom ener gia Hi va tal 2010-ben is el lát ta az or szá gos nuk le ári sa nyag-

nyil ván tar tá si rend szer mû köd te té sé vel kap cso la tos fe la da to kat, azaz fo lya -
ma to san nyil ván tar tás ba vet te a nuk le áris anya gok kész le té ben be kö vet -
ke zett vál to zá so kat, és en nek meg fe le lõ en adat szol gál ta tást nyúj tott az
Eu ró pai Bi zott ság nak, il let ve a  Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség nek.

A 2010-es év fo lya mán a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség 40, az Eu ró -
pai Bi zott ság 34 al ka lom mal tar tott el le nõr zést, eb bõl 32 volt kö zös el le nõr zés.  A nem zet kö zi el -
le nõ rök ré szé re le he tõ vé kell ten ni, hogy kör nye ze ti min tá kat ve gye nek, és a lé te sít mé nyek szé -
les kö ré be be jut has sa nak. Az ada tok he lyes sé gé nek és tel jes sé gé nek el le nõr zé sé re, il let ve az el -
lent mon dá sok fel tá rá sá ra a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség nyi tott in for má ci ós for rá so kat
(saj tó, tu do má nyos fór umok, pu bli ká ci ók) is fel hasz nál. 2010-ben két al ka lom mal ke rült sor kör -
nye ze ti min ta vé te le zés sel já ró ha zai hely szí nen vég zett el le nõr zés re a Pak si Atom erõ mû te rü le -
tén és a KFKI te lep he lyen. A ha zánk ál tal szol gál ta tott ada tok he lyes sé gét az Or szá gos Atom -
ener gia Hi va tal öt ön ál ló hely szí ni el le nõr zé sen erõ sí tet te meg.

2010-ben a há ro mol da lú biz to sí té ki meg ál la po dás alap ján két át fo gó je len tés ké szült. Az Eu -
ró pai Bi zott ság számá ra meg kül dött éves je len tés a nuk le áris anya go kat tar tal ma zó te lep he -
lyek leí rá sá ra, va la mint a plu tó niu mot, nagy dú sí tá sú uránt vagy U-233-at tar tal ma zó, kö ze pes
vagy nagy ak ti vi tá sú hul la dé ko kra vo nat ko zott. A Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség számá -
ra a nuk le áris anya got nem tar tal ma zó, de a nuk le áris üze ma nyag ci klus sal össze füg gõ ku ta -
tá si és gyár tá si te vé keny sé ge krõl, a nuk le áris be ren de zé sek és egyes nem nuk le áris anya gok
ex port já ról, va la mint ha zánk nak a nuk le áris üze ma nyag ci klus ra vo nat ko zó 10 éves ter vé rõl
ké szült je len tés. 

Ma gyar tá mo ga tó pro gram a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség számá ra 

Ma gyar or szág tá mo ga tást nyújt a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség biz to sí té ki rend sze ré -
nek meg erõ sí té sé re oly mó don, hogy elõ se gí ti az el le nõ rök kép zé sét, va la mint hoz zá já rul a
Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség biz to sí té ki rend sze ré hez szük sé ges mû sza ki hát tér fej -
lesz té sé hez. En nek ke re té ben Ma gyar or szág részt vesz a nem zet kö zi el le nõr zé si rend szer
fej lõ dé sét elõ se gí tõ mé rés tech ni kai esz kö zök ki fej lesz té sé ben, tesz te lé sé ben és új el le nõr -
zé si mód sze rek ki dol go zá sá ban. A mé ré si mód sze rek ki dol go zá sá ban az MTA Izo tóp ku ta tó
In té zet és a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Nuk le áris Tech ni kai In té ze -
te vesz részt. 

Szin tén a NAÜ-nek nyúj tan dó tá mo ga tó pro gram ke re té ben az OAH és az Izo tóp ku ta tó In té zet
sza kér tõi be kap cso lód tak ab ba a kö zös pro gram ba, amely elem zi egy adott or szág po ten ciá lis
nuk le áris fegy ver ké szí té si le he tõ sé ge it, va gyis azt, hogy me lyek azok a le het sé ges te vé keny sé -
gek, ame lyek so rán a bé kés cé lú nuk le áris anya go kat és tech no ló gi át ka to nai cél ra le het fel hasz -
nál ni. 

Ma gyar or szág 2010-ben is tar tott a NAÜ el le nõr ei ré szé re gya kor la ti ok ta tást a hely szí ni el le -
nõr zé sek ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re. A kép zés hely szí ne it ha zai nuk le áris lé te sít mé nyek,
az MTA Izo tóp ku ta tó In té ze te, a Nem ze ti Ra dio ak tív Hul la dék tá ro ló és a Me csek-Öko Zrt. és
ad ták. 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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Nuk le áris ex port és im port

Az atom so rom pó-rend szer rel kap cso la tos nem zet kö zi kö te le zett sé gek ér vé nye sí té se ér de ké ben
a nuk le áris ex port hoz és im port hoz elõ ze tes en ge dély szük sé ges. A nuk le áris anya go kon és be -
ren de zé se ken túl en ge dély kö te le sek a nuk le áris anya gok és be ren de zé sek elõ ál lí tá sá hoz is fel -
hasz nál ha tó, úgy ne ve zett ket tõs fel hasz ná lá sú be ren de zé sek, anya gok és is me re tek is. 2010-
ben 11 elõ ze tes im por ten ge dély és 12 ex por ten ge dély ki adá sá ra ke rült sor.

Ha zánk to vább ra is te vé ke nyen részt vesz a nem zet kö zi non-pro li fe rá ci ós (a nuk le áris fegy ve rek
el ter je dé sét meg aka dá lyo zó) rend szert erõ sí tõ re zsi mek; az atom so rom pó szer zõ dés vég re haj tá -
sá val kap cso lat ban ala kult Zang ger Bi zott ság, va la mint a nuk le áris ex port és im port sza bá lyo zá -
sá ra lét re jött Nuk le áris Szál lí tók Cso port já nak mun ká já ban. A Nuk le áris Szál lí tók Cso port ja el -
nök sé gi fe la da tait a 2009-2010-es idõ szak ban ha zánk lát ta el. 

A ra dio ak tív anya gok nyil ván tar tá sa, el le nõr zé se, cso ma go lá sa és szál lí tá sa

Nyil ván tar tás és el le nõr zés

Az Eu ra tom vo nat ko zó irá nyel ve i vel és a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség aján lá sai val össz -
hang ban, az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal szá mí tó gé pes rend szert mû köd tet a ra dio ak tív anya -
gok és ké szít mé nyek nyil ván tar tá sá ra. Az en ge délye sek nek olyan he lyi nyil ván tar tást kell ve zet -
ni ük, amely bõl bár mi kor meg ál la pít ha tó az en ge délyes bir to ká ban lé võ ra dio ak tív anya gok ak -
tuá lis kész le te, faj tá ja, ak ti vi tá sa, ren del te té se, tá ro lá si he lye és al kal ma zá sa (fel hasz ná lá sa). 

2010 fo lya mán az OAH sza kér tõi 150 eset ben a hely szí nen el le nõ riz ték a he lyi nyil ván tar tá sok
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ í rá sok nak meg fe le lõ ve ze té sét. A sza bá lyo zás to váb bi szi go rí tá sa ke re -
té ben meg tör tént a nyil ván tar tá si rend szer ki ter jesz té se a ra dio ak tív hul la dé ko kra is.

Cso ma go lás és szál lí tás

A ve szé lyes áruk szál lí tá sá ról szó ló nem zet kö zi egyez mé nyek ál tal elõ írt ese tek -
ben az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal ha tó sá gi fe la dat kö ré be tar to zik a ra dio ak -
tív anya gok cso ma go lás-min tái nak jó vá ha gyá sa, to váb bá a ra dio ak tív anya gok
kü lön en ge dély hez kö tött szál lí tá sá nak és fu va ro zá sá nak en ge délye zé se. A ra -
dio ak tív anya gok kö zú ti szál lí tá sát az Ál la mi Né pe gész ség ügyi és Tisz tior vo si

Szol gá lat, a kö zú ti, bel ví zi és lé gi fu va ro zá sát, va la mint a bel ví zi szál lí tá sát
a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság en ge délye zi.  

2010 fo lya mán az OAH ti ze negy al ka lom mal foly ta tott le ra dio ak tív anya gok szál lí tá sá val, il let ve
cso ma go lá sá val kap cso la tos en ge délye zé si el já rást és adott ki en ge délyo ki ra tot, két al ka lom mal
át fo gó el le nõr zés ke re té ben vizs gál ta a ko ráb bi en ge délyek ben fog lal tak tel je sí té sét. A ren dõr -
ség 2010-ben két eset ben adott ki en ge délyt a ve szé lyes áruk nem zet kö zi szál lí tá sá ról szó ló
meg ál la po dás sze rin ti, zárt ra dio ak tív su gár for rá sok Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét érin tõ kö zú ti

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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A nukleáris export és import engedélyezésének hazai rendszere 2010-ben is érvényesítet-
te a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi irányelveket.
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szál lí tá sá ra. A ki adott szál lí tá si en ge délyek ben meg ha tá ro zás ra ke rült a szál lít má nyok szál lí tá si
út vo na la, és több, a szál lí tás biz ton sá gos vég re haj tá sát sza va to ló in téz ke dés.

Az il le gá lis for gal ma zás meg aka dá lyo zá sa

Ha zánk részt vesz a ra dio ak tív és nuk le áris anya gok il le gá lis for gal ma zá sá nak meg aka dá lyo zá -
sá ra irá nyu ló nem zet kö zi együtt mû kö dés ben, amely nek egyik fon tos fór uma a Nem zet kö zi Atom -
ener gia Ügy nök ség. 

A ha tár át ke lõ he lyek for gal má nak su gár ka puk kal tör té nõ mo ni tor ozá sa a su gár vé del mi el le nõr zé sen
túl a nuk le áris anya gok és más ra dio ak tív for rá sok il le gá lis for gal ma el le ni fel lé pést is szol gál ja. 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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RA DIO AK TÍV HUL LA DÉ KOK EL HE LYE ZÉ SÉ NEK BIZ TON SÁ GA RA DIO AK TÍV HUL LA DÉ KOK EL HE LYE ZÉ SÉ NEK BIZ TON SÁ GA 

Az atom ener gia al kal ma zá sá nak utol só fá zi sa a
ra dio ak tív hul la dé kok ke ze lé se és biz ton sá gos
vég sõ el he lye zé se. A hul la dé ko kat a ra dio ak tív
anya gok ak ti vi tá sá tól füg gõ en kis, kö ze pes és
nagy ak ti vi tá sú ka te gó ri ák ba so rol ják. Kis és kö -
ze pes ak ti vi tá sú ka te gó riá ba so rol ha tók egyes
hul la dék ká vált ra dio ak tív izo tó pok, az el -
szennye zett vé dõr uhák, tisz tí tó esz kö zök, or vo si
fecs ken dõk, al kat ré szek, kar ban tar tó esz kö zök,
va la mint a víz tisz tí tás, szel lõz te tés, mo sás stb.
kö vet kez té ben ke let ke zett su gár zó hul la dé kok.
Nagy ak ti vi tá sú hul la dék el sõ sor ban a nuk le áris
üze ma nyag ci klus le zá rá sa kor, va la mint az
atom erõ mû le sze re lé se so rán ke let ke zik. Ezen
kí vül a sok fé le te vé keny ség bõl szár ma zó el hasz -
nált, zárt su gár for rá sok egy ré sze hosszú élet -
tar ta mú hul la dék ká vá lik, amely nek vég le ges el -
he lye zé se a nagy ak ti vi tá sú ra dio ak tív hul la dék -
ok kal azo nos kö rül mé nyek kö zött tör té nik. 

Az Atom tör vény ren del ke zé sei alap ján Köz pon ti
Nuk le áris Pén zügyi Alap jött lét re az atom ener gi -
át al kal ma zók be fi ze té se i nek fo ga dá sá ra,
amely nek ren del te té se a ra dio ak tív hul la dé kok
vég le ges el he lye zé sé re, va la mint a ki égett üze m-
a nyag át me ne ti és vég le ges el he lye zé sé re szol -
gá ló tá ro lók lé te sí té sé nek és üze mel te té sé nek,
il let ve a nuk le áris lé te sít mé nyek le sze re lé sé nek
fi nan szí ro zá sa. Az Alap te vé keny sé gi kö ré be tar -
to zó mun ká la to kat a Ra dio ak tív Hul la dé ko kat
Ke ze lõ Köz hasz nú Non pro fit Kor lá tolt Fe le lõs sé -
gû Tár sa ság vég zi. 

Kis és kö ze pes ak ti vi tá sú ra dio ak tív hul la dé kok el he lye zé se 

A püs pök szi lá gyi Ra dio ak tív Hul la dék Fel dol go zó és Tá ro ló

A ku ta tó- és ok ta tó re ak tor ban, to váb bá a ra dio ak tív izo tó pok elõ ál lí tá sa és al kal ma zá sa so rán
ke let ke zett hul la dé kok el he lye zé sé re a püs pök szi lá gyi Ra dio ak tív Hul la dék Fel dol go zó és Tá ro ló -
ban van le he tõ ség.

A Ra dio ak tív Hul la dék Fel dol go zó és Tá ro ló kor szerû sí té sé re és su gár biz ton sá gá nak nö ve lé sé re
biz ton ság nö ve lõ pro gram ke re té ben ke rült sor az el múlt évek ben. A biz ton ság nö ve lõ pro gram
má so dik üte mé ben bi zo nyos (hosszú élet tar ta mú és nagy ak ti vi tá sú) hul la dék faj ták vissza nye ré -
sé vel to váb bi hul la dé kok vég le ges el he lye zé sé re nyílt le he tõ ség, ami azért fon tos, mert a tá ro ló
me den cé i ben már nem volt sza bad ka pa ci tás. 2010-ben el ké szült a ja vas lat a Ra dio ak tív Hul la -

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
finanszírozott fő feladatok

· az atomerőművi kis és közepes akti-
vitású hulladék elhelyezésére alkal-
mas a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló engedélye-
zése és létesítése, 

· a működő püspökszilágyi kis és köze-
pes aktivitású hulladékokat befoga-
dó tároló korszerűsítése és biztonsá-
gának növelése, 

· a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának folyamatos bővítése, és 

· a nagy aktivitású radioaktív hulladé-
kok elhelyezésének előkészítése.
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dék Fel dol go zó és Tá ro ló biz ton ság nö ve lõ pro gram já nak foly ta tá sá ra, a tá ro ló to váb bi 44 me den -
cé jé re ki dol go zott biz ton ság nö ve lé si tech no ló giára. Ezen fe la da tok vég re haj tá sa vár ha tó an
2025-ig fog tar ta ni.  

Az atom erõ mû vi kis és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dé kok el he lye zé se

Az elõ ze tes fel mé rés és fel szí ni föld ta ni ku ta tá si mun kák ered mé nyei, majd az Or szág gyû lés elõ -
ze tes, elvi hoz zá já ru lá sa, és a Bá ta a pá ti ban szer ve zett nép sza va zás egyér tel mû en ked ve zõ ered -
mé nye alap ján 2006-ban meg kez dõ dött az atom erõ mû vi kis és kö ze pes ak ti vi tá sú ra dio ak tív
hul la dé kok el he lye zé sé re szol gá ló Nem ze ti Ra dio ak tív hul la dék-tá ro ló épí té se. 2008-ban át adás -
ra ke rült ek a Tá ro ló azon fel szí ni lé te sít mé nyei, ame lyek al kal ma sak a Pak si Atom erõ mû bõl szár -
ma zó kis ak ti vi tá sú ra dio ak tív hul la dé kot tar tal ma zó hor dók ide ig le nes tá ro lá sá ra. 2010 vé gé ig
2400 db hor dót szál lí tot tak a tá ro ló ba.

2009-ben el ké szült a fel szín rõl a föl da lat ti tá ro ló tér sé gé be ve ze tõ két (ke le ti és nyu ga ti) alap vá -
gat, az eze ket össze kö tõ va la mennyi vá gat és az alap vá ga tok hoz kap cso ló dó min den fel szín alat -
ti ob jek tum. El ké szül tek to váb bá azok a meg kö ze lí tõ vá ga tok is, ame lyek hu rok sze rû zárt rend -
sze re le he tõ vé te szi, hogy a hul la dé kok le szál lí tá sa mel lett, egy má sik úton za var ta la nul to vább
foly ta tód hat a kö vet ke zõ tá ro ló kam rák ki ala kí tá sa. 2010 de cem be ré ben ke rült sor az el sõ két
kam ra ki ala kí tá sá ra és a tech no ló giai rend sze rek ki vi te le zé sé re vo nat ko zó szer zõ dés meg kö té -
sé re.

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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SU GÁR VÉ DE LEM ÉS SU GÁR BIZ TON SÁG SU GÁR VÉ DE LEM ÉS SU GÁR BIZ TON SÁG 

Az io ni zá ló su gár zá sok al kal ma zá sa

A su gár vé de lem és su gár biz ton ság egy aránt je len ti az em be rek vé del mét az io ni zá ló su gár zás
vagy a ra dio ak tív anya gok okoz ta su gár ter he lés el len, és a su gár for rá sok biz ton sá gát. A su gár vé -
de lem mel és su gár biz ton ság gal kap cso la tos ha tó sá gi fe la da to kat az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi -
va tal és az Ál la mi Né pe gész ség ügyi és Tisz tior vo si Szol gá lat me gyei, il let ve fõ vá ro si in té ze tei lát -
ják el. A su gár ve szé lyes te vé keny ség gel kap cso la tos ren dé sze ti és fi zi kai vé del mi ha tó sá gi fe la -
da tok az Or szá gos Ren dõr-fõ ka pi tány ság ha tás kö ré be tar toz nak.

A fel hasz ná lá si te rü le tek kö zül, mind az egy -
sé gek számát, mind az ott fog lal koz ta tot tak
számát, mind a la kos ság mes ter sé ges for rá -
sok ból szár ma zó su gár ter he lé sét te kint ve vál -
to zat lanul az or vo si rönt gen-di ag nosz ti ka a
leg je len tõ sebb.

A nyil ván tar tás sze rint Ma gyar or szá gon 2010-
ben 6071 mun ka he lyi egy ség ben al kal maz -
tak ra dio ak tív anya got, il let ve io ni zá ló su gár -
zást. A nyil ván tar tott egy sé gek 21%-a az ipa ri
al kal ma zás te rü le tén mû kö dik, 79%-a pe dig
az io ni zá ló su gár zás or vo si al kal ma zá sa te rü -
le tén, ezek kö zül vál to zat lanul az or vo si rönt -
gen-di ag nosz ti ka do mi nál.

A vi lág biz ton sá gi hely ze té nek rom lá sá val
mind fon to sabb sze re pet ját szó be ren de zé -
sek: a rönt gen su ga ras biz ton sá gi cso mag vizs -
gá lók, a rob ba nó a nyag és ká bí tó szer fel de rí tõ
ra dio izo tó pos de tek to rok, su gár ka puk, kö zú ti
és va sú ti át vi lá gí tó be ren de zé sek száma
2010-ben is nö ve ke dett.

A nyi tott ra dio ak tív ké szít mé nyek di ag nosz ti -
kai cé lú fel hasz ná lá sa te rü le tén az izo tóp di -
ag nosz ti kai és ala csony szin tû ok ta tó és ku ta -
tó labo ra tó riu mok száma csök kent, ugya nak -
kor a ter ápi ás al kal ma zá sok (ra dio jód ter ápia,
pa le a tív ke ze lé sek stb.) to vább ra is fej lõ dést
mu tat tak.

Az ipa ri fel hasz ná lá sok te rü le tén em lí tés re ér -
de mes fej lesz tés re a 2010. év ben sem ke rült
sor. Az egyéb ként ki ter jedt és vál to za tos fel -
hasz ná lá si te rü le te ken a fel hasz ná lás mér té -
ke je len tõ sen nem vál to zott.

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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Az ionizáló sugárzás legfontosabb munka-
helyi felhasználási területei:

· orvosi alkalmazások: röntgen- és izotóp-
diagnosztika, szűrővizsgálatok, gyorsí-
tókkal és zárt radioizotópokkal végzett
sugárterápia, valamint a nyitott radioak-
tív készítményekkel végzett izotópterá-
pia;

· ipari alkalmazások: röntgen és izotópos
anyagvizsgálatok, radioaktív nyomjelzők
alkalmazása, zárt radioaktív sugárforrá-
sok alkalmazása technológiai folyama-
tok ellenőrzésére és szabályozására;

· besugárzástechnikai alkalmazások:
besugárzás alkalmazása élelmiszer tar-
tósításra, egyszer használatos orvosi
eszközök sterilizálására, anyagszerkezet
és felület átalakítására, kártevők elleni
védelemre;

· hidrológiai és geológiai alkalmazások:
vízforrások kutatása természetes és
mesterséges radioaktív izotópokkal,
kutatófúrások menti sűrűségszelvénye-
zés izotóptechnikai módszerekkel;

· biztonságtechnikai célú alkalmazások:
csomagvizsgáló röntgenberendezések,
jármű rakomány átvilágítók, hordozható
kézicsomag átvilágítók;

· kutatási célú alkalmazások: biológiai
kutatások, gyógyszerhatás kutatások,
nyomjelzéses, radioanalitikai, magfizi-
kai, magkémiai, reaktorfizikai és reak-
torkémiai kutatások.
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Az ÁNTSZ su gá re gész ség ügyi de cen tru mai nak te vé keny sé ge

Az io ni zá ló su gár zás mun ka he lyi fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el sõ fo kú su gá re gész ség ügyi ha tó -
sá gi fe la da to kat az ÁNTSZ Re gio ná lis In té ze tei ke re tén be lül mû kö dõ Su gá re gész ség ügyi De -
cen tru mok vég zik. A 16/2000. (VI. 8.) EüM ren de let a mun ka he lyek koc ká za ti be so ro lá sa, ka te -
go ri zá lá sa sze rint ál la pít ja meg a ha tó sá gi su gá re gész ség ügyi el le nõr zé sek kö te le zõ gya ko ri sá -
gát. En nek alap ján a ha tó sá gok az el múlt év ben 1570 egy ség ben 1733 el le nõr zést tar tot tak.
Mun ka he lyi su gár for rás tól szár ma zó su gár ba le set, sze mé lyek ba le se ti szin tû su gár ter he lé sé vel
já ró rend kí vü li ese mény 2010-ben nem kö vet ke zett be.

FOG LAL KO ZÁ SI SU GÁR TER HE LÉS

A „Fré dé ric-Jo li ot Cu rie” Or szá gos Su gár bio ló -
giai és Su gá re gész ség ügyi Ku ta tó In té zet ben
(OS SKI) mû kö dõ Or szá gos Sze mé lyi Do zi met -
riai Szol gá lat az io ni zá ló su gár zás sal hi va -
tássze rû en dol go zó mun ka vál la lók fog lal ko -
zá si su gár ter he lé sé nek köz pon ti ha tó sá gi el -
le nõr zé sét vég zi. 2010 vé gén az el le nõr zés
1169 mun ka he lyen fog lal koz ta tott 16057
mun ka vál la ló ra ter jedt ki. 

A Szol gá lat a fog lal ko zá si su gár ter he lés el le -
nõr zé se so rán 2010-ben 22 eset ben kez de -
mé nye zett ha tó sá gi szin tû, és 56 eset ben
mun ka he lyi szin tû ki vizs gá lást. Egyet len mun -
ka vál la ló nál sem for dult elõ az 50 mSv/év
fog lal ko zá si dó zis kor lát túl lé pé se.

LA KOS SÁ GI SU GÁR TER HE LÉS

A la kos sá gi su gár ter he lés egy részt a ter mé szet ben min den ütt elõ for du ló, koz mi kus és föl di ere -
de tû ter mé sze tes su gár ter he lés bõl, más részt az em ber al kot ta su gár for rá sok, ké szü lé kek, lé te -
sít mé nyek, ra dio ak tív anya gok al kal ma zá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos mes ter sé ges su gár ter -
he lés bõl, ezen be lül el sõ sor ban az or vo si rönt gen- és izo tóp di ag nosz ti kai te vé keny ség ha tá sá ból
te võ dik össze.

A ter mé sze tes kül sõ hát tér su gár zás ha zai szint jé nek el le nõr zé sé re az OS SKI do zi met riai há ló za -
tot mû köd tet. Az or szág te rü le tén eloszt va 115, a Pak si Atom erõ mû kö rül to váb bi 39 pon ton ne -
gye dé ves idõ sza kon ként vé gez nek mé ré se ket.

A mes ter sé ges ere de tû su gár ter he lés leg na gyobb ré szét az or vo si cé lú be su gár zá sok te szik ki.
Ma gyar or szá gon az or vo si su gár ter he lés egy fõ re esõ éves át la ga kö ze lí ti az 1 mSv-et, amely -
nek kb. 80%-a rönt gen di ag nosz ti kai su gár ter he lés. Az or vo si al kal ma zá sok ból szár ma zó su gár -
ter he lés fel mé ré se és op ti má lá sa ér de ké ben az OS SKI or szá gos pa ciens dó zis fel mé rõ pro gra -
mot mû köd tet. 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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A munkavállalók megoszlása a jelentő-
sebb foglalkozási területek szerint:

· egészségügy: 46%
· atomerőmű: 24%
· ipar és mezőgazdaság: 10%
· fejlesztés, kutatás, oktatás: 20%
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KÖR NYE ZE TI SU GÁR VÉ DEL MI EL LE NÕR ZÉS

Ága za ti El le nõr zõ Rend sze rek

A kör nye ze ti su gá re gész ség ügyi el le nõr zõ te vé keny sé get az ÁNTSZ ke re té ben mû kö dõ Egész ség -
ügyi Ra dio ló giai Mé rõ, és Adat szol gál ta tó Há ló zat vég zi.  A kör nye ze ti su gá re gész ség ügyi mé ré -
sek ered mé nye it éven te köz zé te szik az „Egész ség tu do mány” cí mû kö ze gész ség ügyi-jár vány ügyi
szak lap ban. A la kos ság mes ter sé ges kör nye ze ti for rá sok ból szár ma zó be csült bel sõ su gár ter he -
lé sé nek or szá gos át la ga 2010-ben is el ha nya gol ha tó an cse kély volt a ter mé sze tes for rá sok ból
szár ma zó la kos sá gi su gár ter he lés hez ké pest.

Az élel mi sze rek, ta kar má nyok és a me zõ gaz da sá gi ter me lés sel össze füg gõ kör nye ze ti min ták
vizs gá la tát a Ra dio a na li ti kai El le nõr zõ Há ló zat vég zi. A 2010. évi ra dio a na li ti kai vizs gá la tok a ko -
ráb bi évek hez ha son ló an át fog ták az élel mi szer ter me lés, fel dol go zás és ke res ke de lem egész fo -
lya ma tát a la kos ság biz ton sá gos táp lál ko zá sa és az élel mi szer ex port biz to sí tá sa ér de ké ben a
há ló zat ra dio a na li ti kai labo ra tó riu mai mint egy 30000 vizs gá la tot vé gez tek el. Az éves el le nõr zé -
sek so rán egész ség re ár tal mas, ki ug ró an ma gas ér té ket nem ta pasz tal tak. 

Ha tó sá gi Kör nye ze ti Su gár vé del mi El le nõr zõ Rend szer

Az atom erõ mû nor mál üze mi ra dio ak tí va nyag-ki bo csá tá sait szi go rú elõ í rá sok sza bá lyoz zák és fo -
lya ma to san mû kö dõ mé rõ rend sze rek el le nõr zik. A Pak si Atom erõ mû üze mi kör nye ze ti su gár vé -
del mi el le nõr zõ rend sze re mel lett jött lét re a Ha tó sá gi Kör nye ze ti Su gár vé del mi El le nõr zõ Rend -
szer, amely nek ke re té ben az il le té kes mi nisz té riu mok szak in téz mé nyei és te rü le ti labo ra tó riu mai
vé gez nek össze han golt mé ré se ket és el le nõr zé se ket az atom erõ mû 30 km sug arú kör nye ze té -
ben. A 2010. évi ada tok elõ ze tes ér té ke lé se so rán az elõ zõ évek hez vi szo nyí tott szig ni fi káns
emel ke dést nem ta lál tak. 

Or szá gos Kör nye ze ti Su gár vé del mi El le nõr zõ Rend szer

Az Or szá gos Kör nye ze ti Su gár vé del mi El le nõr zõ Rend szer fe la da ta a kü lön fé le há ló za tok ál tal
mért ada tok össze sí té se és rend sze re zé se. Az or szá gos rend szert az érin tett mi nisz té riu mok és
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia szak in téz mé nyei, ága za ti há ló za tai, to váb bá a Pak si Atom erõ -
mû Zrt. és a Ra dio ak tív Hul la dé ko kat Ke ze lõ Köz hasz nú Non pro fit Kft. rend sze rei al kot ják. A
2010. évi ada tok ér té ke lé se so rán ki ug ró an ma gas ér té ket nem ta lál tak. 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben

19

OGYJEL2011:OGYJEL2011.qxd  5/30/2011  2:38 PM  Page 19



NUK LE ÁRIS BA LE SET-EL HÁ RÍ TÁSNUK LE ÁRIS BA LE SET-EL HÁ RÍ TÁS

Az Or szá gos Nuk le áris ba le set-el há rí tá si Rend szer szer ve sen il lesz ke dik az ál ta lá nos ka ta sztró fa -
vé del mi rend szer hez. En nek köz pon ti irá nyí tá sát a Kor mány za ti Koor di ná ci ós Bi zott ság vég zi,
amely nek el nö ke a ka ta sztró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter,  tag jai az il le té kes mi nisz -
te rek, vagy az ál ta luk meg bí zott ál la mi ve ze tõk. 

A nuk le áris ba le set-el há rí tá si fe la da tok vég re haj tá sá ért a nuk le áris lé te sít mé nyen be lül an nak
ve ze tõ je, a me gyék ben és a fõ vá ros ban a me gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság el nö ke, or szá gos
szin ten a Kor mány za ti Koor di ná ci ós Bi zott ság el nö ke fe lel.

Nuk le áris ve szély hely zet ben a kor mány za ti, szak mai dön tés-elõ ké szí tés a Nuk le áris ba le set-el há -
rí tá si Vé de ke zé si Mun ka bi zott ság fe la da ta, mely nek ve ze tõ je az OAH fõ igaz ga tó ja. A mun ka bi -
zott ság ke re te in be lül sza kér tõi rész leg mû kö dik, amely ré szé re az ér té ke lést az OAH Ba le set-el -
há rí tá si Szer ve ze te, va la mint a Be lügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka ta sztró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
Nuk le áris Ba le se ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz pont ja ad ja.

A la kos ság su gár vé del mét biz to sí tó fe la da tok vég re haj tá sá nak or szá gos koor di ná lá sát a Kor -
mány za ti Koor di ná ci ós Bi zott ság Ope ra tív Törzs lát ja el. A törzs a Be lügy mi nisz té ri um Or szá gos
Ka ta sztró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság és az érin tett mi nisz té riu mok ál lo má nyá ból ki je lölt sza kem be -
rek bõl áll. 

A su gár zá si hely zet fo lya ma tos mo ni tor ozá sán ala pu ló ko rai elõ re jel zé si és riasz tá si fe la da to kat
a BM Or szá gos Ka ta sztró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság lát ja el. 

OR SZÁ GOS SU GÁR FI GYE LÕ, JEL ZÕ ÉS EL LE NÕR ZÕ REND SZER

Az or szá gos su gár zá si hely zet fo lya ma -
tos fi gye lé sé re, el le nõr zé sé re és – nuk -
le áris ve szély hely zet ben – a dön tés-
elõ ké szí tés és a la kos sá gi tá jé koz ta tás
szak mai meg ala po zá sá ra Or szá gos
Su gár fi gye lõ, Jel zõ és El le nõr zõ Rend -
szer mû kö dik. 

Az el múlt évek ben meg kez dõ dött és
2010-ben is foly ta tó dott a táv mé rõ ál -
lo má sok kor szerû sí té se és bõ ví té se.
En nek so rán a táv mé rõ há ló zat két új
üze mel te tõ ága zat tal, a Nem ze ti Erõ -
for rás Mi nisz té ri um, va la mint a Ra dio -
ak tív Hul la dé ko kat Ke ze lõ Köz hasz nú
Non pro fit Kft. össze sen 16 mé rõ ál lo -
má sá val bõ vült, to váb bá a BM Or szá -
gos Ka ta sztró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
ál tal üze mel tett ra dio ló giai mé rõ ál lo -
má sok száma 14-rõl 27-re nõtt. 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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Az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző
Rendszer rendszert több alrendszer alkotja:

· A Radiológiai Távmérő Hálózat 91 mérőállo-
másból áll, amelyek korai riasztási rendszer-
ként működnek, folyamatosan ellenőrzik a kör-
nyezeti sugárzás dózisteljesítményét és a fon-
tosabb meteorológiai paramétereket.  

· A Mobil Radiológiai Laboratóriumok hálózata a
sugárszennyezés felderítését, elemzését végzi
veszélyhelyzet esetén.

· A helyközi Laboratóriumok Hálózata a beszállí-
tott minták (élelmiszer, tej, talaj, víz, stb.)
radioaktivitásának mérését végzi. A mérések
teremtik meg a hosszú távú óvintézkedések
(legeltetési tilalom, élelmiszer és vízfogyasztás
korlátozása, stb.) bevezetésének az alapját.
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NEM ZET KÖ ZI GYORS-ÉR TE SÍ TÉ SI REND SZER

A Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség ke re té ben egyez mény jött lét re a nuk le áris ba le se te krõl
adan dó gyors ér te sí tés sza bá lyo zá sá ra. Az egyez mény ré szes or szá gai – köz tük Ma gyar or szág –
vál lal ták, hogy azon na li ér te sí tést ad nak a te rü le tü kön be kö vet ke zett olyan ba le se te krõl, ame -
lyek ra dio ak tív anya gok or szág ha tá ron túl ter je dõ ha tá sá val jár nak vagy jár hat nak, és más or szá -
gok számá ra su gá re gész ség ügyi je len tõ sé gû ek le het nek. 

Ha zánk az összes atom erõ mû vet üze mel te tõ szom szé dos or szág gal köz vet len kor mány kö zi kap -
cso la tok kal ren del ke zik az atom erõ mû vi ba le se trõl adan dó gyors-ér te sí tés re. Ma gyar or szág ré -
sze se az Eu ró pai Unió ál tal lét re ho zott ECU RIE gyors-ér te sí té si rend szer nek, amely nek ke re té ben
bár mely ba le se tet szen ve dett ta gor szág kö te les köz vet len ér te sí tést ad ni az Eu ró pai Bi zott ság és
az érin tett ta gor szá gok ré szé re. 

NEM ZET KÖ ZI SE GÍT SÉG NYÚJ TÁ SI REND SZER

A gyors-ér te sí té si egyez mény mel lett a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség ki ala kí tot ta a RA NET
nem zet kö zi se gít ség nyúj tá si há ló za tot, és eh hez kap cso ló dó an adat bá zist ho zott lét re, amely az

egyes or szá gok ál tal ren del ke zés re bo csát ha tó se gít ség nyúj tá si le he tõ sé ge ket
(pél dá ul el szennye zett te rü le tek fel de rí té se, su gár sé rült ek szak sze rû el lá tá -
sa, hely szí ni szak mai tá mo ga tás) tar tal maz za. Az adat bá zis ban az il le té kes

ha zai szer vek tõl ka pott ada tok alap ján ma gyar rész rõl nyúj tan dó se gít ség -
ként labo ra tó riu mok, mé rõ mû sze rek, to váb bá su gár vé del mi és nuk le áris
sza kem be rek fe la ján lá sa sze re pel. Az adat bá zis ban sze re plõ ada to kat rend -
sze re sen fris sí tik.

NUK LE ÁRIS BA LE SET-EL HÁ RÍ TÁ SI GYA KOR LA TOK

2010. jú li us 8-án az OAH Ba le -
set el há rí tá si Szer ve ze te az Eu ró -
pai Bi zott ság nuk le áris ba le set-
el há rí tá si ta ná csa dó szer ve ként
lé pett mû kö dés be. Az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal szer ve zett ECU -
RIE 3 szin tû gya kor lat fel té te le -
zett ese mé nye egy sú lyos ba le -
set volt a né me tor szá gi Brok dorf
atom erõ mû ben. A gya kor lat si -
ke re sen zá rult, az OAH Ba le set -
el há rí tá si Szer ve ze te meg fe le lõ
idõn be lül el lát ta ta ná csa dói fe -
la da tait és a nem zet kö zi szer ve -
ze tek kel va ló kom mu ni ká ci ót. Az
ér té ke lés so rán össze gyûj tött ta -
pasz ta la to kat az OAH vissza csa -
tol ja a ha zai és a nem zet kö zi ba -
le set-el há rí tá si fel ké szü lés be. 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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2010. de cem ber 1-én tar tot ta a Pak si Atom erõ mû szo ká sos éves tel jes kö rû nuk le áris ba le set-el -
há rí tá si gya kor la tát, amely hez idén az Or szá gos Nuk le áris ba le set-el há rí tá si Rend szer köz pon ti,
ága za ti és te rü le ti szer vei is csat la koz tak. A részt ve võk el sõ sor ban a riasz tás el ren de lé sét kö ve -
tõ ve szély hely ze ti mû kö dés be ál lást, a la kos ság vé del mi in téz ke dé sek re vo nat ko zó dön tés tá mo -
ga tó ja vas la tok meg adá sát gya ko rol ták. Az elõ ze te sen ki tû zött fõ cé lok alap ve tõ en tel je sül tek. A
gya kor lat si ke res volt, a ta pasz ta la tok vissza csa to lás ra ke rül nek az or szá gos nuk le áris ba le set-el -
há rí tá si rend szer be.

Az em lí tett gya kor la to kon kí vül az OAH rend sze re sen in dí tott bel sõ kom mu ni ká ci ós és riasz tá si
gya kor la to kat, va la mint részt vett a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség, az Eu ró pai Bi zott ság és
a szom szé dos or szá gok ál tal in dí tott nem zet kö zi kom mu ni ká ci ós pró bá kon.

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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NEM ZET KÖ ZI BIZ TON SÁ GI REND SZE REKNEM ZET KÖ ZI BIZ TON SÁ GI REND SZE REK

Az atom ener gia biz ton sá gos al kal ma zá sá val össze füg gõ kér dé se ket szá mos töb bol da lú ál lam kö -
zi egyez mény sza bá lyoz za. A biz ton ság fej lesz té sé vel kap cso la tos együtt mû kö dés sel több nem -
zet kö zi szer ve zet fog lal ko zik, a ké tol da lú egyez mé nyek pe dig je len tõs fór umai az e te rü le ten
elen ged he tet len nem zet kö zi ta pasz ta lat cse ré nek. Ma gyar or szág ak tív ré sze se az e te rü le ten fo -
lyó so kré tû együtt mû kö dés nek.

NEM ZET KÖ ZI SZER VE ZE TEK

Az atom ener gia biz ton sá gos al kal ma zá sa te rü le tén mû kö dõ fon to sabb nem zet kö zi szer ve ze tek
kö zül a leg je len tõ sebb a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség és az OECD Nuk le áris Ener gia Ügy -
nök sé ge. 

Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség

A bé csi szék he lyû Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség kü lön le ges he lyet
fog lal el az ENSZ szer ve ze tek csa lád já ba tar to zó kor mány kö zi szer vek kö -
zött. Fe la da ta egy részt az atom ener gia bé kés és biz ton sá gos al kal ma zá sá -
nak elõ se gí té se, más részt a nuk le áris fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ról szó ló szer zõ dés vég re haj tá sá nak el le nõr zé se. A Nem zet kö zi
Atom ener gia Ügy nök ség fõ igaz ga tó ja köz vet le nül az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná -

csá hoz for dul hat, ha a szer zõ dés meg sér té sét ta pasz tal ja.

A ma gyar sza kem be rek je len tõs sze re pet vál lal nak az ügy nök ség mun ká já ban, szak mai tes tü le -
te i ben. 2010-ben Ma gyar or szág a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség gel kö zö sen 12 nem zet -
kö zi ren dez vényt szer ve zett ha zánk ban és 44 kül föl di ösz töndí jast, il let ve tu do má nyos lá to ga tót
fo gad tak a ha zai in téz mé nyek. Egy ma gyar sza kem ber számá ra nyílt le he tõ ség ösz töndíj igény -
be vé te lé re. 

Az ügy nök ség kez de mé nye zé sé re új or szág pro fil ké szült Ma gyar or szág és a Nem zet kö zi Atom -
ener gia Ügy nök ség kö zöt ti együtt mû kö dés kö zép tá vú elõ re jel zé sé re. Az új do ku men tum fel so rol -
ja azo kat a te rü le te ket, ame lyek ben Ma gyar or szág fon tos nak tart ja az együtt mû kö dést.

Az OECD Nuk le áris Ener gia Ügy nök sé ge

A Nuk le áris Ener gia Ügy nök ség az OECD egyik fé lau to nóm kor mány kö zi
szer ve ze te. Cél ki tû zé se a ta gor szá gok kö zöt ti együtt mû kö dés, tu do má -
nyos és mû sza ki in for má ció cse re elõ se gí té se, a jo gi sza bá lyo zás össze -
han go lá sa a nuk le áris biz ton ság, a su gár vé de lem, a ra dio ak tív hul la dék -

ke ze lés és a nuk le áris kár fe le lõs ség te rén. Ma gyar or szág 1996 óta tag ja az OECD Nuk le áris
Ener gia Ügy nök ség nek.

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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TÖB BOL DA LÚ NEM ZET KÖ ZI EGYEZ MÉ NYEK

Az atom ener gia biz ton sá gos al kal ma zá sa te rü le tén Ma gyar or szág rész vé te lé vel 12 ha tá lyos töb b-
ol da lú ál lam kö zi, vagy kor mány kö zi van ér vény ben. Az át fo góbb jel le gû nem zet kö zi szer ve ze tek
mel lett szá mos szak mai te rü le ten ala kult ki szer ve zett for má ban nem zet kö zi együtt mû kö dés az
atom ener gia al kal ma zá sá nak biz ton sá ga te rü le tén.

Az 1996-ban ha tály ba lé pett Nuk le áris Biz ton sá gi Egyez mény ré szes or szá gai kö te le zett sé get
vál lal tak a nuk le áris biz ton ság nem zet kö zi leg el fo ga dott szint jé nek fenn tar tá sá ra, il let ve nö ve lé -
sé re és ar ra, hogy er rõl há ro mé ven ként nem ze ti je len tést ké szí te nek. Az Egyez mény ré sze sei a
nem ze ti je len té se ket fe lül vizs gá la ti kon fe ren ci án vi tat ják meg. Az egyez mény ke re té ben az OAH
– az érin tett szer ve ze tek be vo ná sá val – el ké szí tet te az ötö dik Nem ze ti Je len tést, amit a tár ca kö -
zi egyez te tés le foly ta tá sa után a ma gyar kor mány ha gyott jóvá.

KÉ TOL DA LÚ KAP CSO LA TOK

A szom szé dos or szá gok nuk le áris biz ton sá gért fe le lõs ha tó sá gai val, atom erõ mû ve i vel és ku ta tó -
in té ze te i vel szé les kö rû együtt mû kö dés ala kult ki a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség és az
Eu ró pai Unió ál tal szer ve zett re gio ná lis pro gra mok ke re té ben. Az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
szo ros szak mai kap cso la tot tart fenn a VVER re ak to ro kat üze mel te tõ or szá gok (Cse hor szág, Fin n-
or szág, Szlo vá kia és Oro szor szág) társ ha tó sá gai val. 

Köl csö nös in for má ció cse re egyez mény jött lét re Ka na da, az Egye sült Ki rály ság, az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok, Ro má nia és Fran cia or szág ha tó sá gai val. Né me tor szág Szö vet sé gi Kör nye zet vé del -
mi Mi nisz té riu má val tu do má nyos-mû sza ki együtt mû kö dés ke re té ben ala kult ki köz vet len kap -
cso lat. To váb bi ké tol da lú kap cso la tot je len te nek az atom ener gia biz ton sá gos al kal ma zá sa te rü -
le tén lét re jött ké tol da lú kor mány kö zi egyez mé nyek.

A cseh, ma gyar, szlo vák és szlo vén nuk le áris biz ton sá gi ha tó sá gok éven te né gyol da lú meg be szé -
lé se ken vi tat ják meg az ak tuá lis, kö zös ér dek lõ dés re szá mot tar tó kér dé se ket. A ta lál ko zót
2010-ben Ma gyar or szá gon tar tot ták.

No vem ber ben ke rült sor az ausz triai Hernste in ben a nuk le áris biz ton ság és su gár vé de lem te -
rü le tén kö tött oszt rák-ma gyar ké tol da lú egyez mény ke re té ben ren de zett, 2010. évi ta lál ko zó -
ra. Az oszt rák part ne rek nagy ér dek lõ dés sel fo gad ták a Pak si Atom erõ mû Zrt. sza kér tõ i nek
elõ adá sát a tel je sít mény nö ve lés ha tá sai ról és a föl dren gés biz ton ság nö ve lé sé vel kap cso la tos
ta pasz ta la to król. 

SZE RE PÜNK AZ EU RÓ PAI UNIÓ BAN

Ma gyar or szág az Eu ró pai Unió tel jes jo gú tag ál la ma ként au to ma ti ku san tag ja
az Eu ró pai Atom ener gia Kö zös ség nek, az Eu ra tom nak is. Az Eu ra tom Szer zõ -
dés nek tag ja az Eu ró pai Unió mind a 27 tag ál la ma, füg get le nül at tól, hogy
van-e atom erõ mû ve.  Az Eu ra tom ke re té ben foly ta tott ha té kony mû kö dés
2010-ben is zök ke nõ men te sen folyt. Ezt meg könnyí tet te, hogy a meg elõ zõ
évek ben ki ala kul tak azok a me cha niz mu sok és el já rá sok, ame lyek kel si ke re -
sen le he tett kép vi sel ni a ma gyar ér de ke ket.

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága Magyarországon 2010-ben
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A ma gyar sza kér tõk részt vesz nek az Eu ró pai Unió bi zott sá ga inak és mun ka cso port ja i nak a mun -
ká já ban. Nuk le áris te rü le ten a leg fon to sabb dön tés-elõ ké szí tõ mun ka cso port a Ta nács mel lett
mû kö dõ Nuk le áris Kér dé sek Mun ka cso port ja, amely nek ke re té ben a 2010. év ben több fon tos
kér dést tár gyal tak meg.

2011. ja nu ár 1. és jú ni us 30. kö zött Ma gyar or szág elõ ször lát ja el az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak
so ros el nök sé gét, szo ros együtt mû kö dés ben a meg elõ zõ két el nök sé get adó Spa nyo lor szág gal
és Bel gi um mal. A ma gyar el nök sé gi stáb fe la da ta a nuk le áris kér dé sek kel fog la ko zó ta ná csi
mun ka cso port ve ze té se. A mun ka cso port ülé sei so rán  2010-ben több egyez te tés is tör tént az
el nök sé gi trió (Spa nyo lor szág, Bel gi um, Ma gyar or szág) tag jai és az Eu ró pai Bi zott ság kö zött a
ma gyar el nök ség ope ra tív pro gram já ról. A Ta nács Fõ tit kár sá gá val az év má so dik fe lé ben több
me net ben foly tak meg be szé lé sek. Az el nök sé gi nap tár a ter ve zett ülé sek idõ pont já ról, és a le het -
sé ges tár gya lan dó té mák dosszi éi no vem ber vé gé re ké szül tek el.   
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TÁ JÉ KOZ TA TÁ SI TE VÉ KENY SÉGTÁ JÉ KOZ TA TÁ SI TE VÉ KENY SÉG

Az atom ener gia biz ton sá gos al kal ma zá sá val össze füg gõ tá jé koz ta tá si te vé keny ség el lá tá sa, il let -
ve össze han go lá sa fon tos fe la dat.

LÉ TE SÍT MÉ NYI TÁ JÉ KOZ TA TÁS

A Pak si Atom erõ mû Zrt. Tá jé koz ta tó és Lá to ga tó köz pont já ban a lá to ga tók száma 2010-ben
27 910 fõ volt. 

Az atom erõ mû ben tör tént ese mé nyek rõl saj tó köz le mé nyek út ján rend sze re sen tá jé koz tat ták a
köz vé le ményt. A saj tó köz le mé nyek a töb bi tá jé koz ta tó anyag gal együtt fel ke rült ek az atom erõ mû
hon lap já ra is. (www.atom ero mu.hu). 

A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en az atom erõ mû 2010 szep tem be ré ben is mét meg tar tot ta Nyílt
Nap ját, amely nek ke re té ben ezút tal Paks vá ros kül dött sé ge ér ke zett a lá to ga tó köz pont hoz.

Az atom erõ mû fo lya ma tos kap cso la tot tart a tár sa dal mi szer ve ze tek kel. Kép vi se lõi részt vesz nek az
atom erõ mû kö rü li te le pü lé se ket tö mö rí tõ Tár sa dal mi El le nõr zõ és In for má ci ós Tár su lás (TE IT) ülé -
se in, ahol le he tõ ség nyí lik ar ra, hogy a te le pü lé sek ve ze tõi vá laszt kap ja nak kér dé se ik re. A TE IT rend -
sze re sen tá jé koz tat ta az atom erõ mû kö rü li la kos sá got a nyom ta tott és elek tro ni kus mé di án ke resz -
tül az ak tuá lis hát tér su gár zá si ér té ke krõl, va la mint az atom erõ mû vel kap cso la tos ak tuá lis hí re krõl. 

A Ra dio ak tív Hul la dé ko kat Ke ze -
lõ Köz hasz nú Non pro fit Kft
(www.rhk.hu) so kré tû tá jé koz ta -
tá si te vé keny sé get foly tat a ra dio -
ak tív hul la dé kok el he lye zé se té -
ma kö ré ben. Az or szág négy tér sé -
gé ben mû kö dõ ön kor mány za ti
tár su lá sok kal tar ta nak fenn kap -
cso la tot an nak ér de ké ben, hogy
a te le pü lé sek kép vi se lõ i nek, va -
la mint a la kos ság nak hi te les, na -
pra kész in for má ció kat nyújt sa -
nak. A tár su lá sok 36 ön kor mány -
zat ér de ke it je le ní tik meg. A Tár -
sa ság be mu ta tó ter met mû köd tet
Pak son, Kõ vá gó szõ lõ sön, Kis né -
me di ben és Püs pök szi lá gyon, in -

for má ci ós par kot Bo dán, Vác kis új fa lun és Õr bottyán ban. Bá ta a pá ti ban, az Esz ter-ak ná ban lé te -
sí tett  ki ál lí tá son a lá to ga tók száma az év vé gé re meg ha lad ta a 45 000 fõt.

Az éves je len tés mel lett hat al ka lom mal je len tet tek meg hír le ve let, köz re ad ták a Tár sa ság im már
tí ze dik kö zép- és hosszú tá vú ter vét. He lyi, re gio ná lis és or szá gos szin tû saj tó tá jé koz ta tó kon ad -
nak hírt mun ká ju król, pro gram jai król.
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A Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Nuk le áris Tech ni kai In té ze te (www.re -
ak.bme.hu) 2010-ben 108 lá to ga tó cso por tot fo ga dott, ez több, mint 2000 lá to ga tót je lent. A
lá to ga tók több sé ge ma gyar or szá gi kö zé pis ko lák ból ér ke zett, de je len tõs szám ban volt kö zöt -
tük ha zai fel sõ ok ta tá si lé te sít mé nyek bõl és kül föl drõl ér ke zõ cso port is. A Ku ta tók Éj sza ká ja
pro gram ban 85 lá to ga tó, a kö zé pis ko lák számá ra tar tott nyílt na pon pe dig 60 di ák tett lá to -
ga tást az In té zet ben. Az In té zet igaz ga tó ja 2010-ben is szá mos TV, rá dió és új ság in ter jút
adott a nuk le áris ener gia ter me lés ha zai és nem zet kö zi ak tuá lis kér dé se i vel kap cso lat ban.
En nek kap csán az ok ta tó re ak tor sok fel vé tel, in ter jú hely szí ne volt.

A Bu da pes ti Ku ta tó re ak tor (www.kfki.hu) 2010-ben az elõ zõ év hez ha son ló an mint egy 1000 lá -
to ga tót fo ga dott. To vább ra is fon tos sze re pet ját sza nak a hó nap utol só pén te kén szer ve zett nyílt
na pok, ame lyek ke re té ben elõ ze tes be je lent ke zés után bár ki meg te kint he ti a re ak tort.

HA TÓ SÁ GI TÁ JÉ KOZ TA TÁS

Az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal (www.oah.hu)  2010-ben is rend sze res kap cso la tot tar tott a saj tó
kép vi se lõ i vel. Há rom hír le vél je lent meg, és a Hi va tal ve ze tõi szá mos al ka lom mal ad tak in ter jút új -
sá gí rók nak. A meg ke re sé sek jór észt az atom ener gia ma gyar or szá gi hely ze té vel, a Pak si Atom erõ -
mû te lep he lyén lé te sí tés re ke rü lõ blok kok kal, va la mint a nem zet kö zi nuk le áris vo nat ko zá sú ese mé -
nyek kel vol tak kap cso la to sak. A szak mai köz vé le mény tá jé koz ta tá sá ra az OAH éves je len tést ké szí -
tett 2010. évi te vé keny sé gé rõl.

A Kul tu rá lis Örök ség Nap jai ren dez vény sor ozat ke re té ben 2010-ben ha to dik al ka lom mal tar tott
az OAH nyílt na pot. A ren dez vé nyen kö zel 180 lá to ga tó vett részt. 

A Ma gyar Sza kúj sá gí rók Egye sü -
le te az Or szá gos Atom ener gia Hi -
va tal lal együtt mû köd ve má sod -
szor szer ve zi meg a Nuk le áris Új -
sá gí ró Aka dé mi át, hogy a részt ve -
võ új sá gí rók ob jek tív és szak mai -
lag meg ala po zott tá jé koz ta tást
tud ja nak ad ni az atom ener gia bé -
kés cé lú fel hasz ná lá sá ról. A ké té -
ves kép zés ke re té ben a részt ve -
võk az atom ener gia fel hasz ná lá -
sá hoz kap cso ló dó szer ve ze tek -
hez és nuk le áris lé te sít mé nyek -
hez lá to gat nak el. 2010-ben az
új sá gí rók meg is mer ték az OAH
te vé keny sé gét, el lá to gat tak az Or szá gos „Fré dé ric Jo li ot-Cu rie” Su gár bio ló giai és Su gá re gész ség -
ügyi Ku ta tó In té zet be, a Pak si Atom erõ mû be, az Or szá gos On ko ló giai In té zet be, a bá ta a pá ti
Nem ze ti Hul la dék tá ro ló ba, a Mo hi Atom erõ mû be és a MA VIR köz pont ba.

Az OAH meg bíz ta a TNS köz vé le mény-ku ta tó cé get, hogy ké szít sen fel mé rést az OAH te vé keny sé -
gé nek is mert sé gé rõl és elis mert sé gé rõl. A meg kér de zet tek há rom ne gye de tisz tá ban van az OAH
alap ve tõ fe la dat ai val, a la kos ság kö zel 2/3-a (65%-a) vé li úgy, hogy az OAH meg bíz ha tó an fe lü -
gye li az atom erõ mû vek és egyéb nuk le áris lé te sít mé nyek mû kö dé sét. 
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2009 ok tó be ré tõl kezdve az OAH rend sze re sen is mer te ti a nuk le áris biz ton sá gi ha tó ság ál tal ho -
zott ha tá ro za to kat, meg je löl ve a ha tá ro zat ki adá sá nak dá tu mát, tár gyá nak rö vid, ért he tõ össze -
fog la lá sát és ha tá lyát. A ha tá ro za to król ké szült lis ta az OAH hon lap ján meg ta lál ha tó.

A nem zet kö zi köz vé le mény tá jé koz ta tá sá ra az OAH 2010 má ju sá ban és no vem be ré ben an gol
nyel vû össze fog la lót ké szí tett a ma gyar or szá gi nuk le áris biz ton ság gal kap cso la tos le gú jabb fej -
le mé nyek rõl. Az össze fog la ló az OAH  hon lap ján ol vas ha tó.

REN DEZ VÉ NYEK

Az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal a TIT Stú dió Egye sü let tel és az Esz ter házy Ká roly Fõ is ko lá val,
il let ve az ATOM KI-val együtt is me ret ter jesz tõ kon fe ren ci át ren de zett „Atom ener gi áról – min den -
ki nek” cím mel má jus 20-án Eger ben és no vem ber 17-én Deb re cen ben. A két kon fe ren ci án mint -
egy 600 fõ vett részt. 

2010. fe bru ár 15-17. kö zött Bu da pes ten ren dez ték a nuk le áris ipar leg na gyobb kom mu ni ká ci ós
kon fe ren ciá ját, a PI ME-ot. A ren dez vé nyen kö zel 200 sza kem ber vett részt, össze sen 32 or szág ból.
A kon fe ren cia cél ja a nuk le áris in téz mé nyek kom mu ni ká ció já nak ja ví tá sa és a ta pasz ta lok cse ré je
volt. A kon fe ren cia részt ve või lá to ga tást te het tek a Pak si Atom erõ mû ben, a bá ta a pá ti Nem ze ti Ra -
dio ak tív Hul la dék Tá ro ló ban, a Bu da pes ti Ku ta tó re ak tor ban, il let ve a BME ok ta tó re ak to rá ban.

A Ma gyar Nuk le áris Tár sa ság 2010 de cem be ré ben ki len ce dik al ka lom mal ren dez te meg a Nuk le áris
Tech ni kai Szim pó ziu mot, ezút tal Pak son. A ren dez vény cél ja a ha zai tu do má nyos esz me cse re elõ se -
gí té se, fór umot biz to sít va a ha zai sza kem be rek, ku ta tók, va la mint a szak ma fia tal mû ve lõi kö zöt ti
kap cso lat épí tés re és in for má ció cse ré re. A két na pos ren dez vé nyen össze sen 51 elõ adás hang zott el. 
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