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50 év telt el azóta, hogy életbe lépett a Magyaror-
szág és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
(NAÜ) között megkötött ún. Biztosítéki Egyezmény, 
amelyet az 1972. évi 9. törvényerejű rendelet hir-
detett ki. A kiadvány célja, hogy betekintést adjon 
az 50 évvel ezelőtt történtekbe nemzetközi és hazai 
szinten, valamint képet adjon a jelenlegi helyzetről. 

A Biztosítéki Egyezmény aláírása óta eltelt 50 
évben a világ szemtanúja volt a nukleáris fegyve-
rek elterjedésének megakadályozását szolgáló in-
tézményi rendszerek kialakulásának és működ-
tetésének, valamint a nukleáris anyagok és 
technológiák egyre szélesebb körű energetikai, 
orvosi és ipari célú felhasználásának.  

1957-ben alapították meg a NAÜ-t; 1970-ben lé-
pett hatályba a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról szóló ún. Atomsorompó-szer-
ződés (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons – NPT), amely egyike a világ legtöbb ál-
lama által ratifikált nemzetközi szerződésnek; és 
1972-ben fogadták el a NAÜ által kidolgozott Modell 
Biztosítéki Egyezményt, amely alapján a NAÜ két-
oldalú egyezményeket kötött a tagállamokkal az 
Atomsorompó-szerződésből eredő kötelezettség-
vállalásaik végrehajtására.  

Bár kiadványunkban főként az előbb említett 
szerződések nemzetközi és hazai vonatkozásairól, 
azon belül is a 2022-ben 50. évfordulóját ünneplő 
Biztosítéki Egyezményről írunk, fontos megemlí-
teni még az e terület erősítését szolgáló nukleáris 
termékek és technológiák szállítási feltételeit sza-
bályozó export-ellenőrzési rezsimeket: a Zangger 
Bizottságot1  1971-ben, a Nukleáris Szállítók Cso-
portját2 pedig 1974-ben hozták létre. Ez utóbbi 
nemcsak a nukleáris, de a nukleáris kettős fel-
használású anyagok, termékek és technológiák 
exportjára vonatkozó termékellenőrzési listák 

1. BEVEZETŐ

1 Zangger Commitee - Zangger Commitee (zanggercommittee.org) 
2 Nuclear Suppliers Group - About the NSG 

meghatározásával is foglalkozik, és azok szállítási 
feltételeire irányelveket dolgoz ki. Ezek az export-
ellenőrzési rendszerek nem sokkal az Atomso-
rompó-szerződés hatálybalépése után alakultak 
ki, nem nemzetközi szerződéseken alapulnak, ha-
nem konszenzusos alapon működő megállapo-
dások.  

Fontos szerepet játszik még a non-proliferációs 
rendszer megerősítésében az ENSZ Biztonsági Ta-
nács 1540 (2004) számú határozata a tömegpusz-
tító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének 
megakadályozásáról, amely előírja az államok szá-
mára, hogy hatékony nemzeti export- és tranzitel-
lenőrzéseket vezessenek be a nukleáris, vegyi és 
biológiai fegyverek, hordozóeszközeik és a kapcso-
lódó anyagok tekintetében.  

Hazánk a Zangger Bizottsághoz 1974-ben, a 
Nukleáris Szállítók Csoportjához pedig 1985-ben 
csatlakozott, részt vettünk létrehozásukban, vala-
mint későbbi tevékenységeikben, irányelveiket év-
tizedek óta betartjuk mind politikai, nemzeti ha-
tósági, mind pedig a hazai nukleáris létesítmények, 
kisfelhasználók, gyártók és kereskedők szintjén.   

Az Atomsorompó-szerződésben vállalt kötele-
zettségek maradéktalan hazai végrehajtására az 
50 évvel ezelőtt a NAÜ és Magyarország közötti 
kétoldalú Biztosítéki Egyezmény keretében vég-
zett nemzetközi ellenőrzések adnak hiteles ga-
ranciákat. E nemzetközi garanciák elengedhetet-
len feltételei annak, hogy a békés célú nukleáris 
technológia a magyar energetika, és a gazdaság 
más ágazatai részére, valamint tudományos ku-
tatásokhoz hozzáférhető legyen. Magyarország 
tehát továbbra is érdekelt a nukleáris biztosítéki 
rendszer és az azt támogató non-proliferációs 
rendszerek hosszú távú, kiszámítható működte-
tésében.  
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2.1. A békés célú felhasználást garantáló  
hatékony ellenőrzési rendszerek  
keresése  

 
Az Amerikai Egyesült Államokat és a volt Szovje-
tuniót követve, 1952. októberében Nagy-Britannia 
a világ harmadik atomhatalmává vált. Mivel mind 
az előállítási technológiáról, mind a nukleáris 
anyagokról szóló információk hozzáférhetővé vál-
tak, aggasztónak tűnt, hogy hamarosan több ál-
lam is nukleáris fegyverkezési képességre tehet 
szert. 

Bár Dwight D. Eisenhower amerikai elnök 1953-
as, alább részletezett, „Atomok a békéért” (Atoms 
for Peace) beszédéhez kötjük a NAÜ létrehozá-
sának megalapozását, a békés célú felhasználást 
garantáló ellenőrzési rendszer kialakítására irá-
nyuló erőfeszítések már ezt megelőzően elkez-
dődtek.   

1945. novemberében az Amerikai Egyesült Ál-
lamok, Nagy-Britannia és Kanada közös straté-
giát mutatott be, amikor bejelentették a „Három 
Nemzet Nyilatkozatát az Atomenergiáról”, amely 
kimondta, hogy az újonnan megalakuló nemze-
tek feletti ENSZ-szervezetet kell megbízni az 
atomenergia globális felhasználásának felügye-
letével és ellenőrzésével, annak érdekében, hogy 
elősegítsék annak kizárólag békés célú felhasz-
nálását.  

Nem sokkal később egy moszkvai ülésen – a 
fent említett Nyilatkozattal összhangban – az 
Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia egy 
új hatóság, az ENSZ Atomenergia Bizottság 
(UNAEC) felállítását javasolta. A Szovjetunió elfo-
gadta a javaslatot, de fenntartotta, hogy az UNAEC 
munkáját a Biztonsági Tanácsnak kell ellenőriznie 
beépített vétó mechanizmussal, amivel az ameri-
kaiak és a britek egyetértettek.  

1946. januárjában megalakult az UNAEC és a 

következő években különböző elképzelések szü-
lettek arra vonatkozóan, hogy miként lehetne az 
atomfegyvereket felszámolni és az atomenergia 
békés célú felhasználását hatékonyan ellen-
őrizni.  

1946. júniusában Bernard Baruch előterjesz-
tette az Egyesült Államok javaslatát az UNAEC 
tagjaihoz és a világ polgáraihoz egy olyan mecha-
nizmusra vonatkozóan, amelynek célja annak biz-
tosítása, hogy ne legyenek további nukleáris fegy-
verek. A Baruch-terv egy olyan nemzetek feletti 
szervezet létrehozására irányult, amely globális 
monopóliummal rendelkezett volna az atomener-
gia területén. A szervezet birtokolta, ellenőrizte 
és kezelte volna a nukleáris anyagokat és tech-
nológiákat és engedélyezte volna a nukleáris te-
vékenységeket, amiért cserébe az Egyesült Álla-
mok lemondott volna nukleáris fegyvereiről. A 
javaslat ragaszkodott ahhoz, hogy a nemzetek fe-
letti szervezet szankciókat szabhasson ki azokra 
az államokra, amelyek nem csatlakoznak a nem-
zetközi szerződésekhez, valamint, hogy döntései 
ne képezhessék egyetlen hatalom vétójának tár-
gyát sem. 

A Baruch-terv tehát jelentős hatalomátruházás-
sal járt volna együtt egy nemzetközi testület szá-
mára, de más javaslatai is radikálisak voltak, ame-
lyeket a szuperhatalmak hidegháborús manőverei 
hamar eltiportak. 

2. NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ELŐZMÉNYEK

(Kép forrása https//www.abbreviations.com/UNAEC) 
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2.2. Atomok a békéért 
 
1953-ban Eisenhower elnök az ENSZ Közgyűlé-
séhez intézett „Atomok a békéért” című beszé-
dében már konkrétan szólt a nukleáris dilemmá-
ról: miként lehet biztosítani azt, hogy az 
atomenergia békés célú felhasználása során ke-

letkezett anyagok és a közben szerzett ismeretek 
ne szolgáljanak katonai célokat. Az elnök egy nem-
zetközi szervezet létrehozását javasolta az atom-
energia békés célú felhasználásának szabályozá-
sára és előmozdítására. Ez volt az első lépés az 
atomenergia globálisan átfogó ellenőrzésének 
megteremtése felé. 

Atomok a békéért beszéd, 1953 
Kép forrása: Atoms for peace speech 1953 - Bing images

Eisenhower politikájának célja az volt, hogy 
szélesebb körű együttműködést valósítson meg 
a nukleáris kutatás és fejlesztés terén. Innentől 
kezdve engedélyezték a nukleáris anyagok más 
államoknak történő átadását – magas dúsítású 
urán és plutónium-239 izotóp formájában is – 
feltéve, hogy a fogadó ország kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a megszerzett nukleáris anya-
got nem használja fel nukleáris fegyverek elő-
állítására. 

Az „Atomok a békéért” program a szuperhatal-
mak közötti hidegháború részévé vált. Kezdetben 
a Szovjetunió szkeptikusan állt az amerikai ter-
vekhez, úgy vélték, ha Eisenhower elképzelése a 
hasadóanyagok globális készletének létrehozá-
sáról megvalósulna, akkor ez a hasadóanyag el-
terjedésének fokozott kockázatát jelentené, mivel 
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egy ilyen rendszert sebezhetőnek és manipu-
lálhatónak tartottak.   

Új javaslatot dolgoztak ki, mely szerint a nem-
zetek feletti szervezet nem lenne sem tulajdo-
nosa, sem kezelője a hasadóanyagoknak, ha-
nem inkább ellenőrként működne. 1955-ben 
nyolc állam kezdte meg az alapító okirat kidol-
gozását, majd három évvel később létrejött a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az ala-
pító államok csoportjába tartozott az Egyesült 
Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Ka-
nada, Dél-Afrika, Ausztrália, Belgium és később 
Portugália. A cél az volt, hogy miután a nyolc 
nemzetből álló tárgyalócsoport megállapodik 
egy közös szerződésszövegben – létrehozzák 
a szervezetet, majd megnyitják más nemzetek 
felé is a csatlakozást. Ugyanebben az évben a 
Szovjetunió tárgyalásokat kezdeményezett a 
NAÜ szervezetében való részvételről, ami 
aligha lett volna lehetséges, ha Sztálin még 
mindig hatalmon van (Sztálin 1953-ban halt 
meg). 
 
2.3. Nemzetközi konferencia az atomenergia 

békés célú felhasználásáról 
 
1955 augusztusában, Genfben fontos ENSZ-
konferenciát tartottak az atomenergia békés 
célú felhasználásáról. A konferencián megha-
tározták a nemzetközi együttműködés alapel-
veit. Ez volt addig a világ legnagyobb tudomá-
nyos konferenciája ebben a témában, több 
mint 1500 küldött vett részt rajta, és több mint 
1000 tudományos előadást mutattak be. Ez a 
konferencia volt az első olyan alkalom, ahol tu-
dományos rendezvényen nagy számban vettek 
részt szovjet kutatók nyugati tudósokkal együtt. 
A konferencia a titoktartás feloldásához veze-
tett számos területen. Franciaország odáig 
ment, hogy felfedte a használt nukleáris fűtőe-
lemek újrafeldolgozásának technológiáját a plu-

tónium előállításához. A konferencia után 
mindössze a nukleáris fegyverek előállításának 
és az urándúsításnak a technikái maradtak ti-
tokban. 
 
2.4. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

(NAÜ) létrehozása  
 
Bár Eisenhower javaslatát nem fogadták el teljes 
egészében, ez volt az alapja a NAÜ alapító okira-
tának, amely 1957-ben hatályba lépett. 

A NAÜ azzal a fő célkitűzéssel jött lére, hogy 
előmozdítsa a békés célú nukleáris technológia 
és „know-how” globális terjesztését, valamint fel-
ügyelje és ellenőrizze a technológiát és szakér-
telmet a nukleáris fegyverek elterjedésének meg-
akadályozása érdekében. A szervezetnek jelenleg 
175 tagállama van (2022. március 2.).3  

Tekintettel arra, hogy a NAÜ kiemelkedően fon-
tos feladata, hogy ellenőrzési tevékenységével 
megakadályozza a nukleáris fegyverrel rendelkező 
országok számának növekedését, megbízást ka-
pott az Atomsorompó-szerződés betartásának 
ellenőrzésére is.  

A NAÜ különleges helyet foglal el az ENSZ-
szervezetek családjában, a többi szervezettől el-
térően nincs közvetlenül alárendelve az ENSZ-
nek. A NAÜ munkája és célkitűzései politikai és 

(Kép forrása: international conference on peaceful 
uses atomic energy 1955 - Bing images)

3 Member States of the IAEA and dates of membership | IAEA (https://www.iaea.org/about/governance/list-of-member-states)
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gazdasági jellegűek, ezért született az a döntés, 
hogy a szervezetet az ENSZ Közgyűlésének fel-
ügyelete alá helyezik. A NAÜ évente tesz jelentés 
az ENSZ Közgyűlésének és amennyiben az atom-
energia nem békés célú felhasználását tapasz-
talja, közvetlenül az ENSZ Biztonsági Tanácsához 
fordulhat.  

Alapokmánya szerint a NAÜ kettős feladatot lát 
el: a nukleáris anyagok békés célú alkalmazásának 
előmozdítását és ellenőrzését. Ennek megfele-
lően bátorítja és támogatja az atomenergia békés 
célú hasznosításának kutatását, fejlesztését és 
gyakorlati alkalmazását. A NAÜ a kapott felhatal-
mazás alapján felkérésre közvetítőként szerepel 
a tagállamok között: pl.: szolgáltatások teljesítése, 
anyagokkal, felszerelésekkel, berendezésekkel 

való ellátás terén, és műszaki segítséget nyújt 
ezek létrehozásához, beszerzéséhez. 

A nukleáris biztosítékok olyan intézkedések, 
amelyek révén a NAÜ ellenőrizni tudja, hogy egy 
állam betartja-e a nemzetközi kötelezettségválla-
lásait arra vonatkozóan, hogy a nukleáris progra-
mokat csak békés célra használja fel. A biztosítéki 
rendszer fejlődésével ezek az intézkedések folya-
matosan bővültek. 

A biztosítéki intézkedések alatt a jogi, szervezeti 
és technikai intézkedések azon rendszerét értjük, 
amelyet az államok által – elsősorban az Atom-
sorompó-szerződés értelmében – tett politikai 
kötelezettségvállalások ellenőrzésére alkalmaz-
nak, miszerint az atomenergiát nem használják 
fel nukleáris fegyverek előállítására.  

A NAÜ székháza megalakulásakor

A NAÜ székháza napjainkban
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Technikai szinten a biztosítékok olyan intézke-
déseket foglalnak magukban, amelyek célja a nuk-
leáris anyagok felderítése, azonosítása, jellemzése 
és mennyiségi meghatározása, valamint a nukle-
áris tevékenységek békés célú jellegének értéke-
lése. A NAÜ biztosítékai esetében ezeket az in-
tézkedéseket a NAÜ a nemzeti hatóságokkal 
együttműködve alkalmazza. 

A NAÜ legfőbb döntéshozatali szerve a tagálla-
mok évente ülésező Közgyűlése. A szervezet ope-
ratív irányítótestülete az évente 5 ülést tartó és 
35 tagállamból álló Kormányzótanács. A Kor-
mányzótanács hozza a biztosítéki intézkedésekkel 
kapcsolatos döntések többségét: megtervezi és 
jóváhagyja a biztosítéki rendszereket, ellenőröket 
nevez ki és jóváhagyja a biztosítéki egyezménye-
ket, megállapítja, hogy egy állam teljesíti-e a biz-
tosítéki intézkedésekkel kapcsolatban vállalt kö-
telezettségeit. Azokban az esetekben, amikor az 
államok nem teljesítik kötelezettségeiket, a Kor-
mányzótanács jelentést tesz a Biztonsági Tanács-
nak és a Közgyűlésnek.  

A Kormányzótanács állandó tagjai a nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén legfejlet-
tebb 13 tagállam, míg további 22 tagját a földrajzi 
felosztás alapján kialakított regionális csoportok 
képviseletében választják meg kétéves időtar-
tamra.  

 
2.5. Hazánk NAÜ-tagsága 
 
Miközben a magyarok 1956. őszén történelem-
formáló napokat éltek, ezzel egyidőben egy ma-
gyar küldöttség több, mint egy hónapos egyesült 
államokbeli tartózkodás után 1956. október 26-
án utólagos jóváhagyás fenntartásával aláírta a 
NAÜ alapszabályát.  

A Kormány a nemzetközi egyezmény meg-
erősítéséről csak 1957. június 21-én intézke-
dett, ekkor nyújtották be a megerősítés tárgyá-
ban az előterjesztést a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsához, amelyet 1957. június 6-án fogad-
tak el.  

A NAÜ-vel való kapcsolattartásra, továbbá az 
atomenergia békés célú alkalmazásával össze-
függő hatósági és engedélyezési feladatok ellá-
tására az 1955-ben alapított Országos Atomener-
gia Bizottság (OAB) kapott felhatalmazást.    

Az Atomsorompó-szerződés keretében a nuk-
leáris fegyverrel nem rendelkező államok, köztük 
hazánk is, vállalták, hogy lemondanak a nukleá-
risfegyver-programok kialakításáról. Az alku fon-
tos része volt azonban, hogy ezért cserébe ezek 
az országok segítséget és támogatást kapnak – 
a biztosítéki intézkedések betartása mellett – a 
békés célú nukleáris programok folytatásához. 

Ennek korai eredményeit tükrözi az OAB tá-
jékoztatása az 1980-1982-es időszakról, amely 
leírja, hogy Magyarország a NAÜ segélyalap-
jához nyújtott pénzügyi hozzájárulás mérté-
kénél 13-szor nagyobb értékben kapott nagy-
értékű berendezéseket a NAÜ műszaki se-
gélyprogramjainak keretében. Ezek között volt 
pl. a debreceni MTA Atommagkutató Intéze-
tében létesült ciklotron, valamint az MTA Izotóp 
Intézetének támogatása környezetvédelmi mé-
rőműszerekkel.   

Számos magyarországi létesítmény (többek kö-
zött a Paksi Atomerőmű) profitál azóta is a NAÜ 
biztosította forrásokból. A legnagyobb segítséget 
az a folyamatos szakemberképzés, valamint an-
nak az infrastruktúrának a létrehozásához való 
hozzájárulás jelentette, amely nélkül a magyar 
atomenergia-ipar ma nem működhetne.  

 
2.6. A nemzetközi szerződések végrehajtását 

végző hazai intézményi rendszer  
 

 
2.6.1. Országos Atomenergia Bizottság 
 
Az OAB 1955-ös alapításáról rendelkező kormány-
határozat szerint az OAB az atomenergia békés 
célú felhasználása, a hasadóanyagok és a radio-
aktív izotópok alkalmazásának engedélyezése te-
kintetében kizárólagos joggal rendelkezett.  
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A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4621/XII.15/1955 sz. határozata  
az Országos Atomenergia Bizottság létesítéséről
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1959-ben a Kormány kiegészítette és módosí-
totta az alapítóhatározatot. Eszerint az OAB „a 
Kormány tanácsadó és véleményező szerve az 
atomenergia békés célú felhasználásával kapcso-
latos valamennyi kérdésben, összehangolja és el-
lenőrzi az országban e téren folyó munkát”.  

Később, már nyílt jogszabályi szinten (nem kor-
mányhatározatban), a 10/1964. (V.7.) Kormány-
rendelet megerősítette, hogy az OAB a Minisz-
tertanács tanácsadó és véleményező szerve; 
feladata az országban az atomenergia békés célú 
alkalmazásával kapcsolatos munka irányítása, ösz-
szehangolása és ellenőrzése.  

A kormányrendelet alábbi rendelkezései segítet-
ték később a gyors felkészülést a NAÜ és Magyar-
ország közötti kétoldalú Biztosítéki Egyezményhez: 
• Előírta a készletek egyszeri bejelentési kötele-

zettségét a nyilvántartások bevezetésének ér-
dekében.  

• Kötelezővé tette a radioaktív anyagok és készít-
mények országos központi nyilvántartását, vala-
mint a felhasználónál vezetett helyi nyilvántartást. 
E nyilvántartások később a Biztosítéki Egyez-

ményt szolgáló nukleárisanyag-nyilvántartási és 
jelentéstételi rendszer kiindulópontjai voltak.  

Az OAB statútumáról szóló 2015/1968. (VI.4.) 
kormányhatározat később úgy rendelkezett, 
hogy az OAB elnöke hivatalból az Országos Mű-
szaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) elnöke le-
gyen, aki kiadja az OAB feladatkörébe tartozó 
jogszabályokat is. E kormányhatározat alapján 
az OMFB elnöke két OAB-feladatkörbe tartozó 
rendeletet bocsátott ki: a nukleáris anyagok 
nyilvántartásáról szóló 1/1971. (VII. 14.) OMFB 
rendeletet és a nukleáris anyagok nemzetközi 
ellenőrzéséről szóló 1/1972. (V. 27.) OMFB ren-
deletet. E két OMFB rendelet kiegészítésére 
született meg az 1/1973. (A.K.5.) OMFB-MTA-F 
együttes utasítás, amely a nemzetközi ellenőr-

zés alá tartozó nukleáris anyagok központi nyil-
vántartási rendszerére vonatkozott. Ez utóbbi 
részletesen rögzítette az akkoriban az Izotóp 
Intézetben vezetett központi nukleáris anyag 
nyilvántartás működési szabályait is. 

 
 2.6.2. Országos Atomenergia Hivatal 
 
A későbbiekben a 104/1990. (XII. 15.) Korm. ren-
delettel megalakult az Országos Atomenergia Hi-
vatal (OAH), amely hivatal az idők folyamán szá-
mos változáson ment keresztül, de a mai napig 
hatáskörébe tartozik az Atomsorompó-szerződés 
végrehajtását szolgáló nemzetközi biztosítéki 
rendszer követelményeinek hazai teljesítése.  
 
2.7. Az Atomsorompó-szerződés 
 
Az Atomsorompó-szerződés rendelkezései alap-
ján minden részes államnak joga van részt venni 
az atomenergia békés célú alkalmazására, kuta-
tására és termelésére irányuló tevékenységben.  
Az Atomsorompó-szerződés rendelkezései más-
felől a nukleáris fegyverkezési verseny megszün-
tetésére és nukleáris leszerelésre is irányulnak. A 
Szerződés bevezetője különösen fontos vállalá-
sokra utal, mely szerint „a szerződő felek haté-
kony lépéseket tesznek a nukleáris leszerelés irá-
nyában; igyekeznek előmozdítani, hogy egy 
szigorú és hatékony nemzetközi ellenőrzés mel-
lett megvalósítandó általános és teljes leszerelési 
szerződés alapján megkönnyítsék a nukleáris 
fegyverek előállításának beszüntetését, sőt igye-
keznek megvalósítani az összes nukleáris fegy-
verkészleteik megsemmisítését, a nukleáris fegy-
verek, valamint a célba juttatásukat szolgáló 
eszközök kiiktatását a nemzeti fegyvertárakból”. 

A Szerződés mind a benne deklarált, nukleáris 
fegyverrel rendelkező államok4 (Amerikai Egyesült 

4 Az Atomsorompó-szerződés szerint „nukleáris fegyverrel rendelkező állam az, amely 1967. január 1-jét megelőzően nukleáris 
fegyvert vagy nukleáris robbanó szerkezetet előállított és felrobbantott;” az összes többi állam pedig nukleáris fegyverrel nem 
rendelkezőnek minősül. 
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Államok, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia és 
Oroszország), mind pedig az azzal nem rendel-
kező államok számára intézkedések megtételét 
írja elő.  

A Szerződésben a nukleáris fegyverrel rendel-
kező államok kötelezik magukat arra, hogy sem 
közvetlenül, sem közvetve senkinek nem adnak 
át nukleáris fegyvereket vagy egyéb nukleáris rob-
banószerkezeteket, illetve nem engedik át az el-
lenőrzést az ilyen fegyverek vagy robbanószerke-
zetek felett. Továbbá semmilyen módon nem 
segítenek, bátorítanak, vagy ösztönöznek nukle-
áris fegyverrel nem rendelkező államot nukleáris 
fegyver vagy egyéb nukleáris robbanószerkezet 
előállítására vagy más módon történő megszer-
zésére, sem pedig az ilyen fegyverek vagy robba-
nószerkezetek fölötti ellenőrzés megszerzésére. 

A nukleáris fegyverrel nem rendelkező államok 
kötelezik magukat arra, hogy sem közvetlenül, 
sem közvetve senkitől sem fogadnak el nukleáris 
fegyvereket vagy egyéb nukleáris robbanószer-
kezeteket, illetve nem vállalják ilyen fegyverek vagy 
robbanószerkezetek ellenőrzését; hogy nem állí-
tanak elő és más módon sem szereznek nukleáris 
fegyvereket vagy egyéb nukleáris robbanószer-
kezeteket, és hogy nem kérnek és nem fogadnak 
el semmiféle segítséget nukleáris fegyverek vagy 
más nukleáris robbanószerkezetek előállításához. 

A Szerződésben részes valamennyi állam köte-
lezi magát arra, hogy nukleáris fegyverrel nem 
rendelkező egyetlen államnak sem ad át olyan 
alap- vagy különleges hasadóanyagokat5, illetve 

olyan berendezést vagy anyagot, amelyeket kife-
jezetten arra szántak vagy készítettek, hogy se-
gítségével különleges hasadóanyagokat békés cé-
lokra feldolgozzanak, felhasználjanak vagy 
előállítsanak, ha erre az alap- vagy különleges ha-
sadóanyagra nem terjednek ki NAÜ-vel kötött 
egyezmény szerinti biztosítékok. 

Az Atomsorompó-szerződésben részes, nukle-
áris fegyverrel nem rendelkező valamennyi állam 
kötelezi magát arra, hogy elfogadja a NAÜ-vel kö-
tött Biztosítéki Egyezményben megállapított, alap-
üzemanyagokra és különleges hasadóanyagokra 
vonatkozó biztosítékokat. 

Az OAB egyik 1985-ös feljegyzésében beszámolt 
azokról a kritikákról, amelyek az Atomsorompó-
szerződést követő másfél évtizedet jellemezték.  

E szerint számos ország a biztosítékok fenntar-
tásának terhein túl a következőket kifogásolta: 
• a szerződés diszkriminatív jellegű: külön előnyö-

ket is biztosít az atomhatalmaknak, nekik van 
atomfegyverük, a többieknek nincs, ne is legyen  
így hát szerződéses jogalapot ad az egyenlőt-
lenség fenntartására; 

• nem halad a nukleáris leszerelés: az atomfegy-
verek horizontális6  terjedésének megakadályo-
zása nem biztosíthatja a nukleáris háború ve-
szélyének elhárítását, ha nem jár együtt első 
lépésként legalább ezen fegyverek vertikális7 
terjedésének megállításával, de még inkább a 
leszereléssel. Ezt írja elő a szerződés 4. cikke. 
Mivel ez nem teljesült, megkérdőjelezhető az 
egész szerződés - illetve lelepleződik, mint a 

5 Az alapüzemanyag és a különleges hasadóanyag definícióját a NAÜ Alapokmányának XX. cikke határozza meg: 
Az „alapüzemanyag” kifejezés jelentése a természetben előforduló izotópkeveréket tartalmazó urán; a 235-ös izotópban kime-
rített után; tórium; bármely az előzők közül fém, ötvözet, kémiai vegyület vagy koncentrátum formájában; bármely más anyag, 
ami az előzőekből egyet vagy többet olyan koncentrációban tartalmaz, amit a Kormányzótanács időről időre meghatároz; to-
vábbá más anyagok, amelyeket a Kormányzótanács időről időre meghatároz. 

  A „különleges hasadóanyag” kifejezés jelentése: plutónium-239; urán-233; -235 vagy -233 izotópokban dúsított urán; bármely 
anyag, ami az előzők közül egyet vagy többet tartalmaz; és olyan más hasadóanyag, amit a Kormányzótanács időről időre 
meghatároz; de a „különleges hasadóképes anyag” kifejezés nem foglalja magában az alapüzemanyagot. 

6 Horizontális proliferáció: A horizontális proliferáció során nukleáris fegyverrel nem rendelkező állam jut ilyen fegyverhez és 
ezzel az atomhatalmak száma növekszik. 

7 Vertikális proliferáció: A vertikális proliferáció esetében a nukleáris fegyverrel már rendelkező államok készleteiben következik 
be növekedés (az atomfegyverek számszerű és minőségi fejlesztése). 

 
 
 



fent említett egyenlőtlenség fenntartásának 
eszköze; 

• az atomfegyverrel nem rendelkező országok 
nem kapnak kellő támogatást az atomenergia 
békés célú felhasználásának fejlesztésében (ho-
lott az Atomsorompó-szerződés ezt előirá-
nyozza); 

• az Atomsorompó-szerződés a „nagyhatalmak 
összeesküvése”: sajnos, napjainkban a világbé-
két veszélyeztető, minden eddiginél pusztítóbb 
háború rémképeit elénk idéző jelenségek között 
az első helyek egyikén a vezető nagyhatalmak 
rossz viszonya áll. 
Az ellenérvek mellett azonban az OAB feljegy-

zése kiemelte az Atomsorompó-szerződés érté-
keit is: az eredmény az atomfegyverek horizontális 
terjedésének megakadályozása, valamint az, hogy 
az Atomsorompó-szerződés egy olyan terület, 
ahol megmaradt a két fő nagyhatalom együttmű-
ködése. 

Napjainkra az Atomsorompó-szerződést sokan 
a legsikeresebb többoldalú, jogilag kötelező erejű 
eszköznek tartják, amelyhez az államok legszéle-
sebb köre csatlakozott, és amely a nukleáris fegy-
verek elterjedésének megakadályozását, a nuk-
leáris leszerelést8 (a nukleáris fegyverek számának 
csökkentését) és az atomenergia békés célú fel-
használása terén folytatott együttműködést vagyis 
a szerződés „három pillérét” szabályozza. 

Egyes becslések szerint, ha nem jött volna létre 
az Atomsorompó-szerződés, akkor napjainkban 
már 30–40 nukleáris fegyverrel rendelkező állam 
lenne. Sajnos azonban a szerződés ellenére nö-
vekedett a bizonyítottan nukleáris fegyverrel ren-
delkező államok száma. Ezek közé tartozik India, 
Pakisztán és Izrael, amelyek közül egyik sem ré-
szese az Atomsorompó-szerződésnek, valamint 
Észak-Korea, amely bár 1985-ben csatlakozott az 

Atomsorompó-szerződést aláíró országokhoz, 
2003-ban példa nélküli módon kilépett és fel-
mondta a NAÜ-vel kötött ellenőrzési megállapo-
dást. 

Más államokról (Irán, Irak és Líbia) csak feltéte-
lezik, hogy titkos nukleáris fegyverprogramokon 
dolgoznak.  

 
2.8. Az Atomsorompó-szerződés hazai  

vonatkozásai 
 
Az 50-es évek második felében Magyarország nem 
támogatta a biztosítéki rendszer létrehozására irá-
nyuló törekvéseket a NAÜ keretében. Az akkori 
magyar álláspont szerint a NAÜ Alapokmánya sze-
rinti biztosítékok ugyanis túl széleskörűek voltak. 
Ezen felül kezdetben a biztosítékok mögött általá-
ban ott állt volna egy „kedvezményezett állam”, 
nemcsak a NAÜ tagállamainak közössége. Ehhez 
járult hozzá, hogy a Szovjetunió és az egész szo-
cialista tábor a kezdeti években még szemben állt 
mindennemű külső ellenőrzéssel, mert úgy tartot-
ták, hogy az „csak az imperialistáknak kedvez.”  

Magyarország álláspontja megváltozott a NAÜ 
biztosítéki rendszeréről szóló INFCIRC/26 (1961), 
illetve az azt felváltó INFCIRC/66 (1965) elfoga-
dása után (lsd. későbbi fejezetben). Ezek az ún. 
tételspecifikus biztosítéki egyezmények ugyanis 
a térben és időben korlátlan ellenőrzési jog he-
lyett („ellenőrzés bármikor, bárhol”) meghatá-
rozták, hogy a NAÜ mikor és mit ellenőrizhet. Az 
igazi változás azonban az Atomsorompó-szer-
ződés elfogadását követően következett be 
(1968). Az Atomsorompó-szerződést követően 
megkötött biztosítéki egyezmények alapján 
ugyanis a NAÜ az ellenőrzési jogait a szerződés-
hez csatlakozott országok egész közösségének 
nevében gyakorolja, nem ad külön előjogokat, a 
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8 A leszerelés – optimális esetben – egy (vagy több teljes fegyverkategória felszámolása, nemzetközi egyezménnyel, nemzetközi 
ellenőrzés mellett oly módon, hogy az adott fegyverkategóriának nemcsak a gyártását, előállítását, tárolását, használatát, ki-
fejlesztését, és azzal való kereskedelmet tiltják be, hanem az ilyen fegyverek megsemmisítését is előírják. (N. Rózsa & Péczeli 
A., 2013) 
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9 1968. július 1. - Az Atomsorompó-szerződést Londonban, Moszkvában és Washingtonban egyszerre nyitották meg aláírásra.  
1969. május 27. - A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa megerősítő okiratainak letétbe helyezése Moszkvában, Washing-
tonban és Londonban 
1970. március 5. - Az Atomsorompó-szerződés hatályba lépett  
1970. június 16. - Magyarország az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdette az Atomsorompó-szerződést

nukleáris anyagokat, berendezéseket szállító or-
szágoknak különösen nem olyan értelemben, 
hogy a NAÜ birtokába jutott információkat nekik 
adná tovább. 

Ehhez hozzájárult az a meggyőződés, hogy a 
nukleáris fegyverek horizontális terjedésének 
megakadályozása, bár nem teljes és nem elég-
séges, mégis fontos és szükséges eleme az atom-
háború veszélyének elhárítására irányuló politi-
kának. 

Magyarország teljes elkötelezettséggel, az el-
sők között csatlakozott az Atomsorompó-szer-
ződéshez.9  Az elsők között ratifikálta azt, a to-
vábbiakban pedig komoly szerepet játszott az 
Atomsorompó-szerződés által előírt biztosítéki 
egyezmények modellszövegének kidolgozásá-
ban. A modell biztosítéki egyezmény szövegé-
nek kidolgozására alakult bizottság munkájában 
a magyar küldöttség is nagyon aktívan részt 
vett. 
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A NAÜ biztosítéki rendszerének kialakítása akkor 
kezdődött, amikor aggasztóvá vált, hogy rövid 
időn belül nukleáris fegyverek fogják uralni a világ 
számos országának katonai arzenálját. Az, hogy 
ez nem következett be, a NAÜ biztosítéki rend-
szerének köszönhető.  

50 évvel ezelőtt, 1972-ben kötöttek az első or-
szágok, köztük hazánk is, kétoldalú biztosítéki 
egyezményeket a NAÜ-vel. Az egyezményekben 
– az Atomsorompó-szerződés végrehajtásaként 
– az országok vállalják, hogy valamennyi nukleáris 
anyagukat a NAÜ ellenőrzése alá helyezik, a békés 
célú felhasználás garanciájaként. 2021-ben a NAÜ 
3042 ellenőrzést hajtott végre 186 országban, 
több mint 1334 létesítményben és létesítményen 
kívüli helyszíneken.10 

A NAÜ által létrehozott biztosítéki rendszer 
rendkívül fontos – bár nem egyetlen – eleme a 
nukleáris fegyverek elterjedésének megállítására 
irányuló globális erőfeszítéseknek. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy mint az Atomsorompó-szer-
ződés végrehajtásának ellenőrzési eszköze, a NAÜ 
biztosítéki rendszere a non-proliferációs rendszer 
fontos intézményi és operatív támasza. 

A NAÜ biztosítéki rendszere azoknak a – nukle-
áris anyagokra és tevékenységekre alkalmazott – 
műszaki intézkedéseknek az összessége, amelyek 
révén a NAÜ ellenőrei független módon kívánnak 
bizonyosságot szerezni arról, hogy az országok-
ban nem történik visszaélés a nukleáris létesít-
ményekkel, a nukleáris anyagokat nem térítik el a 
békés célú felhasználástól, nem üzemeltetnek el-
titkolt létesítményt, nem folytatnak be nem jelen-
tett tevékenységet. Az országok ezeket az intéz-
kedéseket biztosítéki egyezmények megkötésével 

fogadják el. Az Alapokmány megbízza a NAÜ-t, 
hogy „olyan biztosítékokat hozzon létre és alkal-
mazzon, amelyek célja annak biztosítása, hogy a 
hasadóanyagokat és egyéb anyagokat, szolgálta-
tásokat, berendezéseket, létesítményeket és in-
formációkat” ne használják katonai célokra. A nuk-
leáris anyag fogalmát szintén a NAÜ Alapokmánya 
rögzíti.11   

A biztosítéki egyezményeknek három típusa 
van. 
 
3.1. Tételspecifikus biztosítéki egyezmények 
 
Egyes államokban a NAÜ nem átfogó, hanem ún. 
tételspecifikus egyezmények alapján alkalmaz biz-
tosítéki intézkedéseket. Ezek a biztosítéki egyez-
mények, amelyek a NAÜ INFCIRC/66/Rev.2 doku-
mentuma alapján kerültek elfogadásra, meghatá-
rozzák a biztosítéki intézkedések alá tartozó nuk-
leáris anyagokat, nem nukleáris anyagokat (pl. ne-
hézvíz, cirkóniumcsövek), létesítményeket és be-
rendezéseket. Az ilyen típusú egyezmények értel-
mében a NAÜ-nek biztosítania kell, hogy a nukleáris 
anyagokat és az egyezményben meghatározott 
tételeket ne használják fel olyan módon, hogy 
azok bármilyen katonai célt szolgáljanak.  
 
3.2. Önkéntes felajánlás szerinti biztosítéki 

egyezmények 
 
Az öt atomfegyverrel rendelkező állam felajánlotta 
néhány vagy valamennyi polgári célú nukleáris 
anyagát és/vagy létesítményét, amelyek közül a 
NAÜ kiválaszthatja azokat, amelyeket biztosítéki 
ellenőrzés alá von. Ezek az önkéntes biztosítéki 

3. A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA ÜGYNÖKSÉG  
BIZTOSÍTÉKI RENDSZERE

10 IAEA Annual Report, 2021, 112. oldal. gc66-4.pdf (iaea.org) 
11 Nukleáris anyag: az alapüzemanyagok és a különleges hasadóanyagok összessége 
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egyezmények általában az INFCIRC/153 (correc-
ted) típusú egyezmények formáját követik, de al-
kalmazási körük eltérő. 

Ezek az egyezmények a kiégett fűtőelemek új-
rafeldolgozása során nyert, nagy mennyiségű plu-
tóniumot helyezik a NAÜ biztosítéki ellenőrzése 
alá, amely nukleáris fegyver készítésére közvetle-
nül felhasználható lenne.  

 
3.3. Átfogó Biztosítéki Egyezmény 
 
Gyakorlatilag valamennyi átfogó biztosítéki egyez-
ményt a nukleáris fegyverrel nem rendelkező ál-
lamok kötötték a NAÜ-vel az Atomsorompó-szer-
ződés alapján. Az INFCIRC/153 (corrected) 
dokumentummal összhangban kötött kétoldalú 
egyezmények mindegyike előírja, hogy a részes 
állam köteles elfogadni a NAÜ biztosítéki intéz-
kedéseit minden alapüzemanyagra vagy különle-
ges hasadóanyagra az állam területén, jogható-
sága vagy ellenőrzése alatt végzett valamennyi 
békés célú nukleáris tevékenység során.  

A biztosítéki egyezmény rögzíti, hogy az egyez-
mény szerinti biztosítéki intézkedések célja, hogy 
időben észleljék, ha jelentős mennyiségű nukle-
áris anyagot nem békés célú nukleáris tevékeny-
ségre, hanem nukleáris fegyverek vagy más nuk-
leáris robbanószerkezetek gyártására vagy más, 
nem ismert célokra használnak, valamint hogy a 
korai felfedezés kockázata miatt elrettentsenek 
az ilyen tevékenységektől.  

A biztosítéki egyezmény előírja, hogy az állam-
nak létre kell hoznia és fenn kell tartania egy rend-
szert a biztosítéki intézkedések hatálya alá tartozó 
valamennyi nukleáris anyag nyilvántartására és 
ellenőrzésére.  

Számos olyan állam kötött átfogó biztosítéki 
egyezményt a NAÜ-vel, amely nem vagy csak kis 
mennyiségben rendelkezik bejelentett nukleáris 
anyaggal és/vagy nukleáris tevékenységgel. Ezek-
kel az államokkal ún. "kis mennyiségekről szóló 
jegyzőkönyvet"  (Small Quantities Protocols) kötött 
a NAÜ, amely az Átfogó Biztosítéki Egyezmény  

II. részének részletes rendelkezései közül többet 
felfüggeszt.  

Az átfogó biztosítéki egyezmények hatálya nem 
korlátozódik az államok által bejelentett nukleáris 
anyagokra, hanem kiterjed minden olyan nukleá-
ris anyagra, amelyet be kellett volna jelenteni. A 
kizárólag átfogó biztosítéki egyezménnyel rendel-
kező államok esetében azonban, bár a NAÜ-nek 
jogi felhatalmazása van arra, hogy "különleges el-
lenőrzések" révén ellenőrizze az esetleges be 
nem jelentett tevékenységeket, az ilyen tevékeny-
ségek feltárására csak korlátozott mértékben van 
lehetősége.  

Míg az 1971. évet megelőzően mintegy 15 éven 
keresztül a tételspecifikus biztosítéki egyezmé-
nyek voltak a normák, ma már csak három állam 
esetében hajtja végre a NAÜ a biztosítéki intéz-
kedéseket a tételspecifikus egyezmények alapján: 
India, Izrael és Pakisztán. Ezek az államok nem 
részesei az Atomsorompó-szerződésnek.  

 
3.4. Kiegészítő Jegyzőkönyv a biztosítéki 

egyezményhez 
 
A 90-es évek elején a nemzetközi ellenőrzés elől 
eltitkolt iraki és észak–koreai nukleáris programok 
felderítése szükségessé tette a nemzetközi biz-
tosítéki rendszer továbbfejlesztését. 1993-ban a 
Kormányzótanács felkérte a NAÜ főigazgatóját, 
hogy nyújtson be javaslatot a biztosítéki rendszer 
hatékonyságának növelésére és eredményessé-
gének javítására. A NAÜ Titkárságának javaslatait 
1995-ben terjesztették a Kormányzótanács elé. 
A javaslatok alapján az intézkedések egy része 
az Átfogó Biztosítéki Egyezmény alapján már ren-
delkezésre álló jogi felhatalmazás alapján is vég-
rehajtható volt, míg más intézkedésekhez a NAÜ 
további jogi felhatalmazására volt szükség.  

Erre alapozva a NAÜ a tagállamokkal konzultálva 
kidolgozta a Kiegészítő Jegyzőkönyv modellszö-
vegét, amelyet a Kormányzótanács 1997. május 
15-én hagyott jóvá, és ezt követően INFCIRC/540 
(corrected) néven tették közzé. Ez a dokumentum 
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A NAÜ-vel kötött biztosítéki egyezmények típusai 

adta az átfogó biztosítéki egyezményekkel ren-
delkező államokkal kötendő kiegészítő jegyző-
könyvek modell szövegét.  

A Modell Kiegészítő Jegyzőkönyv jelentősen 
megerősítette a NAÜ biztosítéki rendszerét. Az 
országok számára előírt bővebb adatszolgáltatás 
és további információkhoz és helyszínekhez való 
hozzáférés biztosítása a NAÜ számára az Átfogó 
Biztosítéki Egyezmény hiányosságainak pótlását 
szolgálják.  

Fontos, hogy a Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti 
„ellenőrzés” (ún. complementary access) nem 
azonos az Átfogó Biztosítéki Egyezmények kere-
tében végezhető biztosítéki ellenőrzésekkel. Ez a 
hozzáférés feljogosítja a NAÜ ellenőrét, hogy a 
Kiegészítő Jegyzőkönyvben meghatározott célok 
eléréséhez az általa kiválasztott további helyszí-
nekre is bejusson az adott államban. Az ilyen tí-
pusú ellenőrzés során a NAÜ nem törekszik me-

chanikusan vagy szisztematikusan a Kiegészítő 
Jegyzőkönyv keretében az államok által nyújtott 
információk ellenőrzésére. A NAÜ-nek azonban 
hozzáférést kell biztosítani a 3.7.2. pontokban fel-
sorolt célok bármelyike érdekében. A könnyebb 
érthetőség érdekében a kiadvány a „complemen-
tary access” kifejezésre a Kiegészítő Jegyzőkönyv 
szerinti ellenőrzést használja.  

A Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírói vállalták a ko-
rábbinál részletesebb adatszolgáltatást mind a 
jelenre, mind a jövőre vonatkozóan a nukleáris 
üzemanyagciklussal kapcsolatos tevékenységről, 
a nukleáris létesítmény területén található vala-
mennyi épület funkciójáról, az ott folytatott tevé-
kenységről, a nukleáris létesítmény közelében 
lévő egyéb, a nukleáris tevékenység szempontjá-
ból kiegészítő tevékenységről, az uránbányák vagy 
uránérc- és tóriumdúsító üzemek helyszínéről, 
működéséről, termelőkapacitásáról és meghatá-
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rozott nukleáris termékek exportjáról. Vállalták 
továbbá környezeti mintavételezésen alapuló el-
lenőrzési lehetőségek biztosítását létesítménye-
ikben és más, a NAÜ által kijelölt helyszíneken, 
valamint hozzáférési lehetőséget nyújtanak a NAÜ 
ellenőrei számára a létesítmények és helyszínek 
korábbinál lényegesen szélesebb köréhez.  

 
3.5. Biztosítéki célkitűzések  
 
A NAÜ a biztosítéki egyezmények minden egyes 
típusára célkitűzéseket állapított meg. Az átfogó 
biztosítéki egyezmények esetében a biztosítéki 
intézkedések műszaki célkitűzései a következők: 
a szignifikáns mennyiségű nukleáris anyag békés 
célú felhasználásról nukleáris fegyverek vagy más 
nukleáris robbanószerkezetek gyártására vagy is-
meretlen célokra történő átirányításának időben 

történő felderítése; valamint az ilyen átirányítá-
soktól való elrettentés a korai felderítés kockázata 
révén.  

A célkitűzések azon az elven alapulnak, hogy 
egy nukleáris robbanószerkezet előállításához bi-
zonyos mennyiségű hasadóanyagra, szignifikáns 
mennyiségre (SQ)12 , és meghatározott időre van 
szükség ahhoz, hogy azt az anyagot fegyverhasz-
nálatú anyaggá (lásd táblázat) konvertálják át. 
Ezek a célkitűzések magukban foglalják a közvet-
len felhasználású (direct-use) anyagok be nem 
jelentett előállításának vagy szétválasztásának fel-
derítését reaktorokban, újrafeldolgozó, forrókam-
rákkal rendelkező és dúsító létesítményekben.  

Az ellenőrzések gyakoriságát tehát attól füg-
gően állapítják meg, hogy az adott nukleáris 
anyagból mennyi idő alatt lehet robbanótöltetet 
készíteni, például: 

12 Szignifikáns mennyiség: biztosítéki szempontból nem zárható ki nukleáris robbanószerkezet készítése az alábbi mennyiségű 
anyagokból 
plutónium                                            8 kg 
U-233                                                     8 kg 
magas dúsítású urán                         25 kg 
alacsony dúsítású urán                      75 kg 
tórium                                                   20 t 
 

Anyag                                                                                                                                    Észlelési idő 
 
besugárzatlan közvetlen felhasználású anyag (unirradiated direct-use) 
• tiszta Pu 
• magas dúsítású urán (U-235 ≥ 20%)                                                                                  

1 hónap 

• U-233                                                                                                                                               
 
besugárzott közvetlen felhasználású anyag (irradiated direct-use)  
ez a kategória magában foglalja mindazon közvetlen felhasználású anyagokat,  
amelyek azonban jelentős hasadási terméket is tartalmaznak. Főként:                        3 hónap 
• besugárzott üzemanyag 
• a zónából kikerülő nukleáris anyag                                                                                            
 
nem közvetlen felhasználású anyag (indirect-use)  
• alacsony dúsítású urán 
• természetes urán 
• szegényített urán                                                                                                                      

1 év

 
• tórium                                                                                                                                            



Annak teljes körű ellenőrzése érdekében pedig, 
hogy egy állam teljesíti-e az átfogó biztosítéki 
megállapodásban vállalt kötelezettségeit, egy má-
sodik technikai célt is kitűznek: a be nem jelentett 
nukleáris anyagok és tevékenységek felderítését 
egy államban. A Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti 
intézkedések végrehajtása jelentősen megerősíti 
a NAÜ képességét e célkitűzés elérésére.  

 
3.6. Biztosítéki megközelítések,  

kritériumok és iránymutatások 
 
A NAÜ létesítményspecifikus biztosítéki megköze-
lítésekkel, ellenőrzési célokkal és technikai kritériu-
mokkal rendelkezik a nukleáris anyagok átfogó biz-
tosítéki egyezmények szerinti ellenőrzésének 
végrehajtására.  

A Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti tevékenységek 
végrehajtására, valamint a Kiegészítő Jegyzőkönyv 
szerinti ellenőrzések lebonyolítására szintén 
iránymutatások kerültek kidolgozásra.  

 
3.6.1. Létesítményspecifikus biztosítéki  

megközelítések 
 
A nukleáris létesítményre vonatkozó biztosítéki 
megközelítés az adott létesítményben techni-
kailag lehetséges összes eltérítési útvonal elem-
zésén és a biztosítéki egyezmény követelményein 
alapul. Az ilyen megközelítések meghatározásakor 
figyelembe vett tényezők között szerepelnek a 
létesítmény tervezési jellemzői, beleértve ezek 
alkalmasságát a körülhatárolási és megfigyelő-
rendszerek alkalmazására; a nukleáris anyag 
formája és hozzáférhetősége; valamint a NAÜ 
rendelkezésére álló mérési és elemzési mód-
szerek. Ez a megközelítés figyelembe veszi a 

közvetlen felhasználásra szánt anyagok titkos 
előállításának, szétválasztásának majd ezt kö-
vetően a létesítményből történő eltávolításának 
eszközeit is.  

A NAÜ az ellenőrzési tevékenységek végrehaj-
tása során szerzett tapasztalatait felhasználja a 
biztosítéki megközelítések szükség szerinti mó-
dosítására.  
 
3.6.2. Ellenőrzési célok 
 
Az ellenőrzési célok olyan teljesítménycélok, amelyek 
egyrészt az egyes létesítményben szükséges ellen-
őrzési tevékenységekre, másrészt az állam egész te-
rületén összehangolt ellenőrzési tevékenységekre 
vonatkoznak.  

A létesítményre vonatkozó ellenőrzési cél meny-
nyiségi (szignifikáns mennyiség) és időbeliségi (ti-
meliness) komponensből áll.  

A mennyiségi komponens azon ellenőrzési te-
vékenységek körére vonatkozik, amelyeket el kell 
végezni annak érdekében, hogy megállapítható 
legyen, hogy egy adott időszak alatt nem történt 
1 szignifikáns vagy annál nagyobb mennyiségű 
nukleáris anyag fokozatos eltérítése, és hogy nem 
történt közvetlen felhasználású anyag be nem je-
lentett előállítása vagy szétválasztása.  

Az időbeliségi komponens azokra a periodiku-
san végzett tevékenységekre vonatkozik, amelyek 
szükségesek annak megállapításához, hogy egy 
naptári év során nem történt 1 szignifikáns meny-
nyiségű anyag egy lépésben történő eltérítése. 
Az ellenőrzési cél összetevői akkor tekinthetők 
teljes mértékben teljesítettnek, ha a létesítmény-
ben képviselt anyagtípusokra13 és -kategóriákra14 
vonatkozó valamennyi kritérium teljesült, és az  
1 szignifikáns vagy annál nagyobb mennyiségű 
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13 Anyag típus: A nukleáris anyag besorolása az abban található elemek szerint és urán esetében a dúsítás mértéke szerint. A tí-
pusok a következők: plutónium, magas dúsítású urán (HEU), U-233, szegényített, természetes és alacsony dúsítású urán (LEU) 
és tórium. (IAEA Safeguards Glossary, 2022) 

14 Anyag-kategória: A nukleáris anyag besorolása annak besugárzott állapota és annak nukleáris robbanó szerkezetek alkotóelemei 
számára való alkalmasága szerint. A kategóriák a következők: nem besugárzott közvetlen felhasználású anyag, besugárzott 
közvetlen felhasználású anyag, valamint a közvetett felhasználású anyag. (IAEA Safeguards Glossary, 2022)  
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nukleáris anyagot érintő valamennyi rendellenes-
séget időben tisztázták.  

Az állam egész területén végzett koordinált el-
lenőrzési tevékenységek és a biztosítéki kritériumok 
által meghatározott ellenőrzési célok öt területre 
összpontosítanak: a) ellenőrzési lefedettség, b) nuk-
leáris anyagok lefedettsége, c) a nukleáris anyagok 
transzferéről szóló anyagnyilvántartási jelentések 
összevetése, d) a nem nukleáris anyagok és be-
rendezések transzferéről szóló jelentések egyez-
tetése, és e) nukleáris anyagok kölcsönzése.  

A NAÜ minden évben értékeli, hogy az adott lé-
tesítményekben, valamint az állam összes léte-
sítményében milyen mértékben valósultak meg 
az ellenőrzési célok. 

 
3.6.3. A biztosítéki kritériumok 
 
A biztosítéki kritériumok a biztosítéki intézkedések 
hatálya alá tartozó minden egyes létesítménytí-
pusra vonatkozóan meghatározzák a fentiekben 
leírt ellenőrzési célok eléréséhez szükséges el-
lenőrzési tevékenységek hatókörét, szokásos gya-
koriságát és mértékét. Ezeket a kritériumokat az 
ellenőrzési tevékenységek végrehajtásának meg-
tervezéséhez és az eredmények értékeléséhez 
használják. 
 
3.7. A biztosítéki intézkedések végrehajtása 
 
A NAÜ és az egyes tagállamok között megkötött 
különböző típusú biztosítéki egyezmények ese-
tében közös, hogy a biztosítéki intézkedések vég-
rehajtása az állam által nyújtott nyilvántartási je-
lentésekből, adatszolgáltatásokból, valamint a 
NAÜ által végzett ellenőrzésből és értékelésből 
áll, amelynek célja, hogy a NAÜ le tudja vonni 
biztosítéki szempontú következtetéseit. A Kiegé-
szítő Jegyzőkönyv nélküli, csak átfogó biztosítéki 
egyezménnyel rendelkező államok esetében az 
állami jelentések elsősorban a nukleáris anyagok 
nyilvántartási jelentéseit és a létesítmények ter-
vezésére vonatkozó információkat jelentik, a 

NAÜ ellenőrzési tevékenységei pedig elsősorban 
e jelentések ellenőrzésére összpontosítanak. A 
NAÜ értékeli az ellenőrzési tevékenységeinek 
eredményeit és az állam nukleáris és nukleáris 
vonatkozású tevékenységeiről rendelkezésre álló 
minden egyéb információt ("biztosítéki szem-
pontú országértékelés"), hogy következtetést 
vonjon le a bejelentett nukleáris anyagok átirá-
nyításának hiányáról (non-diversion).  

Azon államok esetében, ahol a Kiegészítő Jegyző-
könyv is hatályba lépett, a nukleáris anyagok ellen-
őrzésével kapcsolatos tevékenységeken túlmenően 
a végrehajtás magában foglalja az állam által a nuk-
leáris és nukleáris vonatkozású tevékenységeire vo-
natkozó sokkal szélesebb körű adatszolgáltatást, va-
lamint a NAÜ által a Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti 
ellenőrzések keretében végzett tevékenységeket. 
Ezek szükségesek annak garantálására, hogy sehol 
nem fordul elő be nem jelentett nukleáris anyag 
és/vagy tevékenység, illetve hogy az állam által szol-
gáltatott információkkal kapcsolatos kérdések vagy 
ellentmondások megoldódjanak, tisztázódjanak.  

Az állam biztosítéki szempontú értékelése tehát 
az átfogó biztosítéki egyezményben bejelentett te-
vékenységek értékelésén túl kiterjed a Kiegészítő 
Jegyzőkönyv alapján nyújtott szélesebb körű infor-
mációkra és ellenőrzések során végzett tevékeny-
ségek eredményeire is. Ez az értékelés (ún. broader 
conclusion) lehetővé teszi a NAÜ számára, hogy első 
alkalommal tegyen két fontos megállapítást az adott 
állam vonatkozásában: 1. a bejelentett nukleáris 
anyagokat nem térítik el katonai célokra, 2. nincse-
nek be nem jelentett nukleáris anyagok és tevékeny-
ségek az adott államban. Ezt követően a szélesebb 
körű végrehajtási és értékelési tevékenységek foly-
tatódnak annak érdekében, hogy a NAÜ évente 
megerősíthesse az előbbiekben megnevezett két 
fontos megállapítást az adott állam vonatkozásában.  
 
3.7.1. Nukleáris anyagok ellenőrzése 
 
A nukleáris anyagok ellenőrzésére irányuló tevé-
kenységeket a biztosítéki egyezmények alapján 



hajtják végre és a nukleáris anyagok nyilvántartá-
sának elvén alapulnak, amelyet a körülhatárolás 
eszközei (pl.: optikai és fém pecsétek, plombák) 
és a megfigyelési rendszer egészítenek ki. A nuk-
leáris anyagok nyilvántartását a készleten lévő 
összes nukleáris anyagról és a készletben bekö-
vetkezett változásokról az üzemeltetők vezetik a 
biztosítéki intézkedések hatálya alá tartozó min-
den egyes létesítményben. A létesítmények nuk-
leáris anyagokkal kapcsolatos nyilvántartási ada-
tait, valamint a biztosítéki szempontú létesítményi 
tervezési adatokat az állami hatóságokon (EU-
tagországokban az Euratomon) keresztül továb-
bítják a NAÜ-nek. Az államok adatszolgáltatása a 
létesítményekben lévő nukleáris anyagokról és a 
létesítmények működéséről képezik a NAÜ ellen-
őrzési tevékenységének alapját. A létesítmények 
szintjén elvégzendő ellenőrzési tevékenységek 
körét az adott állam biztosítéki egyezménye és 
az állammal kötött részletes kiegészítő megálla-
podások szabályozzák.  

Az ellenőrzési tevékenységeket az államok által 
tett nyitó leltárjelentések alapján végzik. Amikor az 
Átfogó Biztosítéki Egyezmény egy államban ha-
tályba lép, az INFCIRC/153 (corrected) dokumen-
tum előírja, hogy az államnak a NAÜ rendelkezésére 
kell bocsátania egy nyitójelentést az összes olyan 
nukleáris anyagról, amely a biztosítéki intézkedések 
hatálya alá tartozik. A jelentés alapján a NAÜ elké-
szíti az állam egységes nukleáris anyag leltárát és 
ezt ellenőrzéssel fenntartja. A NAÜ köteles ellen-
őrizni a nyitó leltárjelentésben foglaltak helyességét 
és teljességét, megerősítve, hogy a nyitójelentésben 
felsorolt összes anyag jelen van-e, és hogy a bizto-
sítéki intézkedések hatálya alá tartozó összes anya-
got valóban bejelentették-e. A Kiegészítő Jegyző-
könyvvel nem rendelkező államokban a NAÜ csak 
korlátozott mértékben képes a be nem jelentett 
nukleáris anyagok vagy tevékenységek felderítésére, 
amint azt a fentiekben kifejtettük.  

A NAÜ ellenőrei a helyszíni ellenőrzések során 
a következő ellenőrzési tevékenységeket végez-
hetik: 

• a létesítmény nyilvántartási és üzemeltetési fel-
jegyzéseinek vizsgálata, valamint e nyilvántartá-
sok összehasonlítása az állam által benyújtott 
nyilvántartási jelentésekkel; 

• körülhatárolási és megfigyelési intézkedések al-
kalmazása; 

• a bejelentett nukleáris anyagok és – bizonyos 
típusú megállapodások alapján – a nem nukle-
áris anyagok és berendezések készletének, va-
lamint a létesítményben bekövetkezett készlet-
változásoknak az ellenőrzése; 

• a bejelentett nukleáris anyag áramlásának el-
lenőrzése, beleértve a létesítmények és/vagy 
létesítményen kívüli helyszínek közötti, és bi-
zonyos esetekben a létesítményeken vagy lé-
tesítményen kívüli helyszíneken belüli szállítá-
sokat (pl.: két kiépítés közötti fűtőelem-moz-
gatás); és 

• annak megerősítése, hogy a reaktorokban, új-
rafeldolgozó létesítményekben, dúsítóüzemek-
ben és forró kamrákkal rendelkező létesítmé-
nyekben nem történt közvetlen felhasználású 
anyag be nem jelentett termelése vagy szétvá-
lasztása. 
A NAÜ – az állammal együttműködve – ellenőrö-

ket küldhet a létesítményekbe az adott létesítmé-
nyekkel kapcsolatban az állam által szolgáltatott 
tervezési adatok ellenőrzése céljából; ezt általában 
hatékonysági okokból más célból végzett ellenőr-
zéssel együtt teszik.  

Ha az ellenőrzés során eltérések vagy rendel-
lenességek merülnek fel (pl.: a hozzáférés meg-
tagadása vagy az üzemeltető nyilvántartása és az 
ellenőrök észrevételei közötti eltérések miatt), a 
NAÜ igyekszik ezeket tisztázni. Ez magában fog-
lalhatja az állammal folytatott konzultációkat 
és/vagy további ellenőrzéseket a nukleáris anyag 
újraellenőrzése érdekében. Azokban az esetek-
ben, amikor a helyzet nem oldódik meg az ellen-
őrzést követő további intézkedésekkel, a NAÜ fi-
gyelembe veszi a létesítmény biztosítéki kritérium 
alapú értékelésének megállapításait, valamint a 
NAÜ rendelkezésére álló, az államra vonatkozó 
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összes minőségi információ (köztük nyílt infor-
mációs források pl.: sajtó, tudományos fórumok, 
publikációk) értékeléséből származó megállapí-
tásokat.  

 
3.7.2. Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti ellenőrzés  
 
Kiegészítő Jegyzőkönyvvel rendelkező állam ese-
tében a NAÜ nem ellenőrzi mechanikusan vagy 
szisztematikusan az állam által benyújtott adat-
szolgáltatást, mint ahogyan azt az Átfogó Biztosí-
téki Egyezmény keretében teszi, kérhet azonban 
Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti ellenőrzést a kö-
vetkező célok bármelyike miatt: 

(a) annak bizonyítása céljából, hogy nincs be 
nem jelentett nukleáris anyag vagy tevé-
kenység a létesítmények telephelyein, il-
letve a létesítményen kívüli helyszíneken, 
vagy uránbányák, uránércdúsító üzemek, 
valamint tóriumdúsító üzemek helyszínein, 
vagy más helyszíneken, ahol a Kiegészítő 

Dörzsmintavétel és mérés gyakorlása  
a hazai támogatóprogram keretében  

végzett NAÜ-tanfolyamon.

Jegyzőkönyv alapján nukleáris anyagot je-
lentettek;  

b) a megadott információk helyességével és 
teljességével kapcsolatosan felmerült kér-
dés megoldására vagy a szerzett vagy ka-
pott információkkal kapcsolatos ellentmon-
dások feloldására; és  

c) az államnak egy olyan létesítmény vagy lé-
tesítményen kívüli helyszín biztosítéki szem-
pontból leszerelt státuszára vonatkozó nyi-
latkozatának megerősítésére, ahol nukleáris 
anyagot rendszeresen használtak.  

 
A Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti ellenőrzés során 

végzett tevékenységek magukban foglalhatják a 
nyilvántartások vizsgálatát, vizuális megfigyelést, 
környezeti mintavételt, sugárzásérzékelő és mérő-
eszközök használatát, valamint plombák és egyéb 
azonosító- és beavatkozást jelző eszközök alkalma-
zását. A Kormányzótanács jóváhagyása esetén 
egyéb objektív intézkedések is alkalmazhatók. 

 



3.7.3. A biztosítékok állami szintű értékelése 
 

A békés célú felhasználás ország szintű értéke-
lésének koncepcionális kerete az, hogy egy állam 
(múltbeli, jelenlegi és jövőbeli) nukleáris prog-
ramja olyan nukleáris és nukleáris vonatkozású 
tevékenységek egymással összefüggő rendszere, 
amelyekhez bizonyos berendezések, meghatá-
rozott infrastruktúra, környezetben fellelhető 
nyomok, nukleáris anyagok előre kiszámítható 
felhasználása szükséges, és/vagy amelyeket azok 
jelenléte jelez. Az e jellemzők által mutatott kép 
szolgáltatja az alapot egyrészt a NAÜ számára 
megküldött állami nyilatkozatok belső konzisz-
tenciájának értékeléséhez, másrészt pedig annak 
vizsgálatához, hogy az állam nyilatkozatai és a 
NAÜ rendelkezésére álló egyéb információk össz-
hangban állnak-e egymással. 
 
3.8. Integrált biztosítéki rendszer 

 
1998. év végén a NAÜ megkezdte programját az 
„integrált biztosítéki rendszer” kidolgozására és 
végrehajtására. A kifejezés az Átfogó Biztosítéki 
Egyezmény és a Kiegészítő Jegyzőkönyvek alapján 
a NAÜ rendelkezésére álló valamennyi biztosítéki 
célú intézkedés optimális kombinációjára utal, 
amely a rendelkezésre álló erőforrásokon belül 
a lehető legnagyobb hatékonyságot és eredmé-
nyességet biztosítja. Az intézkedések optimális 
kombinációjának meghatározására irányuló fo-
lyamatot megkülönböztetésmentes alapon dol-
gozták ki minden olyan állam számára, amely Át-
fogó Biztosítéki Egyezménnyel és Kiegészítő 
jegyzőkönyvvel rendelkezik. A kidolgozott kon-
cepció állami szintű megközelítést foglal magá-
ban, amelynél az információértékelés kulcssze-
repet játszik az elvégzendő biztosítéki 
intézkedések meghatározásában és tervezésé-
ben. Egy ilyen megközelítést az egyes államok 
számára úgy alakítanak ki, hogy az adott állam-
ban jelen lévő konkrét létesítménytípusokra vo-
natkozó biztosítéki megközelítéseket kombinálják 
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a Kiegészítő Jegyzőkönyvben foglalt intézkedések 
– különösen a Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti el-
lenőrzés – végrehajtásával. A megközelítés figye-
lembe veszi az állam tevékenységének értékelé-
sét, az állam nukleáris üzemanyagciklusát, a 
létesítmények közötti kölcsönhatást és egyéb, az 
államra jellemző sajátosságokat (például azt, 
hogy milyen hatékonysággal tud a NAÜ az adott 
államban előre be nem jelentett ellenőrzéseket 
végrehajtani, valamint mennyire hatékony az ál-
lam nukleáris anyagok nyilvántartási és ellenőr-
zési rendszere). Az intézkedéseket úgy kombi-
nálják, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal 
a lehető legnagyobb hatékonyságot és eredmé-
nyességet érjék el.  

  
3.9. Állami szintű koncepció  

 
Az integrált biztosítéki rendszer hatékonyságát 
tovább javította a békés célú felhasználást nem 
létesítményi, hanem állami szintű megközelítés-
sel alkalmazó biztosítéki rendszer. Az állami 
szintű koncepció (State Level Concept – SLC) 
arra az általános megközelítésre utal, hogy egy 
államban végzett biztosítéki intézkedéseket úgy 
hajtja végre a NAÜ, hogy az állam nukleáris és 
nukleáris vonatkozású tevékenységeit és képes-
ségeit teljes egészében figyelembe veszi az ál-
lammal megkötött biztosítéki egyezmény hatá-
lyán belül. Az állami színtű megközelítéseket ma 
már kiterjesztették az integrált biztosítéki intéz-
kedések hatálya alá nem tartozó, „csak” átfogó 
biztosítéki egyezményben részes államokra is. 
Ezt a megközelítést a NAÜ-nek nemcsak akkor 
kell alkalmaznia, amikor egy állam békés célú te-
vékenységét értékeli, hanem az adott államban 
egy adott évben végrehajtandó biztosítéki intéz-
kedések jellegének, hatályának és intenzitásának 
meghatározásakor is. 

A fentiek mutatják, hogy a NAÜ biztosítéki rend-
szere folyamatos fejlődésen megy keresztül an-
nak érdekében, hogy reagálni tudjon a non-proli-
ferációs rendszert érő kihívásokra. A biztosítéki 
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rendszer fejlesztése elősegítette továbbá azt is, 
hogy a NAÜ meglévő erőforrásait hatékonyan és 
eredményesen tudja koncentrálni azokra a terü-

letekre, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
küldetését a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozásában teljesíteni tudja.  



4.1. A biztosítéki egyezmény  
ratifikálásának hazai előzményei 

 
1970 áprilisában a NAÜ Kormányzótanácsának 
ülésén a magyar delegáció bejelentette, hogy kész 
a NAÜ-vel az Atomsorompó-szerződés által elő-
irányzott biztosítéki egyezmény és a kiegészítő 
megállapodások megkötésére irányuló tárgyalá-
sok megkezdésére, majd ezt a szándékát 1970 
augusztusában írásban is megerősítette.  

A magyar kormány egyetértett abban, hogy a 
modell biztosítéki egyezmény, amelynek szövege 
az INFCIRC/153 (corrected) dokumentumban je-
lent meg hivatalosan, tartalmilag és szövegezé-
sében is megfelel számára a ténylegesen kötendő 
egyezményeknek. A magyar kormány azt is hang-
súlyozta, hogy biztosítani kell, hogy a szerződést 
ratifikáló minden olyan állam, amely nem rendel-
kezik nukleáris fegyverekkel, egyforma mértékű 
és egyforma szigorúságú kötelezettségeket vál-
laljon magára a biztosítékok alkalmazása terén.  

Ennek megfelelően nagyon hamar elkezdődött 
a felkészülés az Atomsorompó-szerződés végre-
hajtását szolgáló modell biztosítéki egyezmény 
hazai feltételeinek megteremtésére és ezzel a Biz-
tosítéki Egyezmény aláírásának előkészítésére.    
 
4.2. A biztosítéki egyezmény aláírásával 

járó feladatok felmérése 
 

Az OAB 1970 áprilisi szakértői anyaga értelmezte 
a biztosítéki egyezmény modellszövegét Magyar-
ország szempontjából és meghatározta, hogy az 
egyezményre való felkészülésnél hazai szinten 
mivel kell számolni.  

A modell egyezmény-szöveg alapján hazánk 
nyilvánvaló kötelezettségvállalása volt, hogy a NAÜ 
ellenőrzése alá helyezi az összes olyan alapüzem-
anyagot vagy különleges hasadóanyagot, amely 
hazánk területén, joghatósága alatt vagy ellenőr-

zése mellett bárhol folytatott békés célú nukleáris 
tevékenységhez szükséges.  

A modell egyezmény szövegének elemzésénél 
az OAB azt is megállapította, hogy az egyezmény 
szerinti biztosítéki rendszer többet jelent egy nyil-
vántartási rendszernél, mivel magában foglalja a 
nyilvántartási adatok hitelesítésére és ellenőrzé-
sére szolgáló apparátust is (mind hazai, mind 
nemzetközi szinten). 

A modell egyezményben leírt állami adatszol-
gáltatási kötelezettség hármas jellegű: jelentések 
a nukleáris anyagok készleteiről és mozgatásáról, 
létesítményi adatok az ilyen anyagokat rendelte-
tésszerűen alkalmazó létesítményekről, valamint 
információ a létesítmények üzemeltetéséről. Nyil-
vánvaló volt, hogy a NAÜ a nukleáris fegyverek el-
terjedésének megakadályozására irányuló feladatát 
nem végezheti el fizikai vagy más kényszerítőesz-
közökkel, csak megfigyelést, ellenőrzést végez, 
adatokat vet össze és a korai felfedezés kockáza-
tával elrettenti az egyezményt megsérteni szán-
dékozó államokat.  

A modell egyezmény kimondta ugyanis, hogy a 
NAÜ biztosítéki rendszerének célja, hogy időben 
észleljék, ha jelentős mennyiségű nukleáris anya-
got nem békés célú nukleáris tevékenységre, ha-
nem nukleáris fegyverek vagy más nukleáris rob-
banószerkezetek gyártására vagy más, nem 
ismert célokra használnak, valamint hogy elret-
tentsenek az ilyen tevékenységtől a korai felfede-
zésének kockázata révén.  

A modell egyezmény lehetővé tette minden or-
szág számára bizonyos határ alatti mennyiségek 
mentesítését a biztosítékok hatálya alól. A men-
tesítendő nukleáris anyag mértéke azonban nem 
haladhatja meg az egyezményben meghatározott 
mértéket. Ahhoz, hogy ez a mentesítés megtör-
ténhessen, szükség volt az adott nukleáris anya-
gok előzetes azonosítására és nyilvántartásba vé-
telére. Egy fontos kötelezettség volt továbbá, hogy 
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a mentesített anyagoknál a jövőben is tudni kell 
bizonyítani, hogy az anyag mely nyilvántartási ka-
tegóriába tartozik és, hogy az összmennyiség a 
felső határt nem lépi túl. Valamilyen (bár egysze-
rűsített) nyilvántartást az országban tehát a men-
tesített anyagokról is kellett később vezetni. 

A modell egyezmény előírta a nukleáris anyagok 
készletének és áramlásának ún. anyagmérleg-kör-
zetenkénti15 nyilvántartását. Az anyagmérleg-kör-
zetek kialakításánál fontos szempont volt, hogy a 
„körzetek” határai nem minden esetben esnek 
egybe a létesítmények technikai vagy jogi határai-
val; előfordulhat, hogy egy nagy létesítményben 
több ilyen körzet létesül, vagy néhány kisebb la-
boratóriumot az anyagnyilvántartás szempontjá-
ból egy körzetnek tekintenek. A választóvonalakat 
ezen anyagmérleg-körzetek közt mindenképpen 
valamilyen jól követhető technológia mentén, vagy 
térbeli metszésvonalon kellett meghatározni, és 
erről meg kellett állapodni a NAÜ-vel.  

A modell egyezmény szerinti nukleáris anyagok 
nyitójelentését anyagmérleg-körzetenként kellett 
elkészíteni, amelyhez elengedhetetlen volt, hogy 
az anyagmérleg-körzetek már előre definiálva le-
gyenek (ezeket az egyezményhez kapcsolódó ki-
egészítő megállapodásban határozták meg). A 
nyilvántartási rendszerrel szemben elvárás volt, 
hogy képes legyen bármilyen időpontra napra-
kész adatokat kimutatni. 

A biztosítéki egyezményben előírt jelentések 
benyújtására hazánkban létre kellett hozni egy 
megfelelő apparátust.  

Az egyezmény alapján a következő hazai fel-
adatokat határozták meg: 

1. Fel kellett állítani a nukleáris anyagok helyi 
és központi nyilvántartásának rendszerét. 

2. El kellett készíteni a nukleáris anyagok nyi-
tóleltárát. 

3. El kellett készíteni a hazai létesítményi adat-
szolgáltatást. 

4. A NAÜ-nek kiküldendő, fentiekre vonatkozó 
jelentéseket, adatszolgáltatást meg kellett, 
hogy előzze a hazai adatszolgáltatás helyes-
ségének ellenőrzése, a helyi nyilvántartások 
revíziója az alapbizonylatok alapján.  

5. Lehetőséget kellett nyújtani a NAÜ-nek, hogy 
a békés célú nukleáris tevékenység terüle-
téről kivont anyagok tekintetében legalább 
általános mennyiségi képet kapjon. (Egyez-
mény 14. cikke) A nukleáris összetétel arról 
adott tájékoztatást, hogy az adott anyag köz-
vetlenül (tehát további izotópdúsítás nélkül) 
nukleáris robbanószerkezetek előállítására 
alkalmas-e. A nukleáris anyagok központi 
nyilvántartásában a Magyar Néphadsereget 
egy intézményként kívánták szerepeltetni. 
Az ott lévő anyagot nem tételszerűen kellett 
nyilvántartani, hanem csak anyagkategóriák 
szerint összegezve. (Az oda bekerülő anyag 
elveszítette adagszámát16, az onnan kikerülő 
anyag új adagszámot kapott.) 

Az egyezmény ratifikálását követően a hazai 
rendszernek arra is fel kellett készülnie, hogy a 
NAÜ ellenőrei rendszeres, eseti és rendkívüli 
helyszíni ellenőrzéseket is végezhetnek, amelyek-
nek gyakorisága, időtartama, időzítése és módja 
a nukleáris anyagtartalom vagy annak évi átbo-
csátásának függvénye.   

Az ellenőrzések kapcsán fontos volt tudni a kö-
vetkezőket: 

1. A NAÜ az ellenőrzést köteles előre bejelen-
teni, de indokolt esetben bejelentés nélkül 
is végezheti.  

2. Az ellenőrök listáját a NAÜ Kormányzóta-
nácsa hagyja jóvá, az ellenőröket az adott 
államokban akkreditálni kell. Az országnak 

15 Anyagmérleg-körzet: egy létesítményen belüli vagy azon kívüli terület, ahol: 
a) a nukleáris anyag mennyisége minden egyes anyagmérleg-körzeti ki- vagy beszállítás esetében meghatározható, 
b) a nukleáris anyag tényleges leltárát az előírt eljárások szerint, szükség esetén meg lehet határozni, annak érdekében, hogy 
az anyagmérleget meg lehessen állapítani a biztosítéki intézkedések céljára. 

16 A nukleáris anyagokat adagonként tartjuk nyilván. Az adagszám az adott adag egyedi azonosítója. 



jogában van egyes javasolt ellenőrök sze-
mélye ellen kifogást emelni, sorozatos el-
utasítás esetén azonban a kérdés a Kor-
mányzótanács elé kerül. 

3. Ezen túlmenően Magyarországnak csatla-
koznia kellett ahhoz az egyezményhez, amely 
diplomáciai jellegű mentességet biztosít a 
NAÜ tisztviselőinek, akik szolgálati kötele-
zettségük teljesítése során látogathatják meg 
az egyes országokat.  

 
4.3. A biztosítéki egyezmény hatálya alá  

tartozó nukleáris anyagok nyitóleltára 
 
A nyitóleltár alapját az Izotóp Intézet által 1954. 
óta folyamatosan regisztrált valamennyi külföld-
ről beérkező és a hazai intézmények között for-
galmazott radioaktívanyag-szállítmányok adták. 
Ezt kiegészítette a 10/1964 (V.7.) Korm. rendelet 
a sugárzó anyagokról és készítményekről, amely 
kötelezett minden természetes és jogi személyt 
az engedély nélkül birtokában levő sugárzó-
anyag bejelentésére.  

A nyitóleltár elkészítésével megbízott Izotóp In-
tézet a fenti alapokon nyugvó Országos Izotóp 
Nyilvántartásból gyűjtötte ki a nukleáris anyagokra 
vonatkozó információkat, amelyek a biztosítéki 
egyezmény hatálya alá helyezett nukleáris anya-
gok nyilvántartási rendszerének kiinduló adatait 
biztosították.  

Az Országos Izotóp Nyilvántartásból kigyűjtött 
adatokat követően az Intézet körlevél kiküldésé-
nek segítségével is felmérte az 1970. március 31-
i készletet. A körlevél alapján pontosították a nuk-
leáris anyagkészletet. Például az adatok további 
elemzése során kiderült, hogy tóriumból lénye-
gesen több érkezett be hazánkba, azonban annak 
mennyisége a folyamatos felhasználások során 
csökkent: az Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
Rt. különböző elektroncsövek gyártásához éven-
ként több 10 kg-ot használt fel. A plutóniumnál is 
eltérés mutatkozott, amelyet azzal magyaráztak, 
hogy a statikus töltést eltávolító zárt plutónium-

források néhány év alatt használhatatlanná váltak, 
mivel a zártsági követelményeknek nem tettek 
eleget és ezért el kellett őket temetni (A gyártó 
szovjet cég garanciája is csak két évre szólt). 

A kapott információk alapján az 1/1971. (VII.14.) 
OMFB elnöki rendeletnek megfelelően, egyéb, a 
rendeletben előírt nyilvántartási adatokkal kiegé-
szítve az Izotóp Intézet elvégezte a nukleáris-
anyag-készlet országos felmérését, mely szerint 
az 1971. szeptember 1-i állapotnak megfelelően 
az alábbi készletek álltak rendelkezésre: 

 
Hazai nukleárisanyag-készlet  
(1971.09.01-i állapot) 
Tórium                                         199 kg 
Természetes urán                      55 kg 
Dúsított urán                              165 000 g 
U-235                                          29 674 g 
U-233                                          4 g 
Plutónium                                   789 g 
 
Az egyezmény hatálybalépésekor hazánkban 

mindössze három nyilvántartási egységet (anyag-
mérleg-körzet) alakítottak ki: 

1. HU-A anyagmérleg-körzetet – KFKI 
2. HU-B anyagmérleg-körzetet – BME tanreak-

tora 
3. HU-C anyagmérleg-körzetet – Izotóp Intézet 
és létesítményen kívüli telephelyek 

Ezekre az előzményekre épült a jelenlegi ma-
gyar biztosítéki rendszer.  
  
4.4. A biztosítékok terén végzett magyar  

kutatás-fejlesztési tevékenység  
a kezdetektől 

 
Magyarország nemcsak a biztosítéki egyezmény 
szerinti nukleárisanyag-nyilvántartásra és adat-
szolgáltatásra helyezte a hangsúlyt az egyez-
mény végrehajtásánál, de már a kezdetektől 
fogva végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet 
a nukleáris anyagok biztosítéki szempontú veri-
fikálására is.  
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Az OAB 1985-ös beszámolója alapján Magyar-
országon széles körben folytak nukleáris kutatá-
sok, alkalmaztak sugárzó izotópokat, ezen belül 
plutónium tartalmú neutronforrásokat, volt már 
atomerőmű is, de nem foglalkoztak a nukleáris 
üzemanyagciklus egyéb részeivel. A nukleáris 
anyagok – csekély mennyiségek kivételével – egye-
dileg megkülönböztethető tárgyak formájában 
voltak jelen az országban. Így érthető, hogy szá-
mos más országgal ellentétben, hazánkban a ku-
tatás-fejlesztési munka nem a nukleáris anyagok 
adagjainak mérésére irányult, hanem inkább 
olyan módszerek és eszközök fejlesztésére, ame-
lyek révén a fűtőelemek, fűtőelem-kazetták, ne-
utronforrások vagy egyéb vonatkozó tételek köny-
nyebben azonosíthatók egyedileg. 

A 80-as évek elején hazánkban kifejlesztettek 
egy víz alatt tárolt kiégett fűtőelemek azonosítá-
sára alkalmas optikai rendszer. Ez nemcsak a 
megfigyelő optikát foglalta magában, hanem kü-
lönleges fényforrásokat, valamint kiegészítő sze-
relvényeket is. Több változat is elkészült; külföldi 
gyakorlati bemutatókon is igen jól bevált, több 
megrendelés is érkezett. Ez az eszköz jó példája 
annak, hogy a biztosítéki tevékenység olykor ki-
mondottan hasznos eredményeket nyújt az üze-
meltetők számára is: az eredetileg csak biztosítéki 
alkalmazások céljaira tervezett műszer iránt ab-
ban az időben az üzemeltetők részéről mutatko-
zott a legnagyobb igény. Ezzel párhuzamosan, a 
NAÜ ellenőrei is igényelték a használatát az ilyen 
műszerekkel ellátott magyar létesítményekben. 

Egy másik ígéretes fejlesztés is folyamatban 
volt már abban az időben, mégpedig a tomog-
ráfia alkalmazása reaktorok fűtőelemeinél. Az el-
járás a tárgyat mintegy keresztmetszetben mu-
tatta be a kívánt szelvényben ennek révén 
meghatározható volt például, hogy egy fűtőe-
lemben megvan-e minden fűtőelempálca, vagy 
néhányat kivettek-e belőle. Friss üzemanyag ese-
tében a tárgyon külső forrásból származó 
gamma-sugárzást kellett átbocsátani, kiégett 
üzemanyagok esetében erre nem volt szükség, 

a kazetta által kibocsátott sugárzás hozhatta 
létre a képet. A módszer célja az volt, hogy lehe-
tővé tegye olyan kiégett fűtőelemek ellenőrzését, 
amelyeket szivárgás miatt, vagy korrózió ellen 
hermetikus tokokba zártak. A tervek szerint ezzel 
lehetőség nyílt a fűtőelemek ellenőrzésére a to-
kok felnyitása nélkül. 

Ezen túlmenően már akkor foglalkoztak hazánk-
ban a nukleáris anyag kiégettségi szintjének mé-
résével is. A gamma-spektrometria egyik külön-
leges válfaját fejlesztették. 

Az OAB beszámolója végül, de nem utolsó sor-
ban említette a nukleáris anyagok országos nyil-
vántartásának gépesítése érdekében végzett fej-
lesztési munkákat. Elsőként nálunk alkalmaztak 
e feladat céljából személyi számítógépet, és 
ugyancsak elsőként valósítottuk meg a jelentések 
továbbítását a NAÜ felé hajlékony mágnesleme-
zen. Külön említésre méltó, hogy a rendszer első 
kifejlesztése olyan programozási nyelven történt, 
amelyet nem csak magasan képzett programozók 
értettek. Ez elősegítette mind az új program kez-
deti hibáinak felkutatását és kijavítását, mind a 
további fejlesztést. 

 
4.5. A biztosítéki rendszer bevezetésének  

néhány hiányossága és előnye 
 

A biztosítéki rendszer bevezetésének néhány hi-
ányossága és előnye – ahogy a bevezetést követő 
években látták: 

a) Az OAB összegző jelentése szerint a bizto-
sítéki rendszer akadályozta a jelentéktelenül 
kis mennyiségű nukleáris anyagok exportját, 
sőt ideiglenes kiszállítását is (pl.: kiállításra, 
mérések végzésére) olyan országokba, ame-
lyek nem csatlakoztak még (vagy nem is kí-
vántak csatlakozni) az Atomsorompó-szer-
ződéshez. Bár adott alkalommal a NAÜ 
készségesen felajánlotta segítségét, az eljá-
rás hosszadalmassága, bonyolultsága a már 
megkötött kereskedelmi szerződések meg-
valósulását akadályozta, vagy teljesen elri-



asztotta mindazokat, akik ilyen jellegű vál-
lalkozásokat akartak kezdeni. 

b) A kisebb tételek (pl.: mérési etalonok) nyil-
vántartása, az azokra vonatkozó jelentések 
elkészítése, illetőleg értékelése túl sok mun-
kát adott a hazai szerveknek éppen úgy, 
mint az ellenőröknek és a NAÜ-nek is. Ez 
csökkentette az OAB szerint a rendszer ha-
tékonyságát. Ez azzal függ össze, hogy az 
Atomsorompó-szerződés nem ismer alsó 
mennyiségi határt: elveiben és gyakorlatá-
ban is a nukleáris anyag minden mennyi-
ségére kiterjed, azonos módon.  

    Ennek érdekében az OAB azt javasolta, 
hogy a nukleáris anyagok minimális mennyi-
ségét határozzák meg, amennyiben az po-
litikai okokból az Atomsorompó-szerződés-
ben nem lehetséges, akkor a biztosítéki 
rendszer felülvizsgálata során. Ez azt jelen-
tette volna, hogy a jelentéktelenebb meny-
nyiségek nem lennének egyenértékűek a 
jelentős tételekkel.  

c) Az OAB 1975-ben, a biztosítéki rendszer ha-
zai kialakítását követő 3. évben, úgy ítélte 
meg, hogy – az Atomsorompó-szerződés 
politikai jelentőségén túlmenően – a bizto-
sítéki rendszer alapvetően helyesnek bizo-
nyult, különös tekintettel annak műszaki vo-
natkozásaiban. Az értékelés alapján az OAB 
a konkrét ellenőrzési tevékenység mellett a 
NAÜ biztosítékokat érintő fejlesztési és tu-
dományos-koordinatív tevékenységét is je-
lentősnek tekintette.  

 
4.6. Hazánk új lehetőségei a NAÜ biztosítéki 

rendszeréhez való csatlakozással   
 

Az Atomsorompó-szerződés részes államai vállal-
ták, hogy csak úgy adhatnak át nukleáris anyago-
kat és berendezéseket bármely állam számára, 
ha – többek között – azok békés célú felhasználá-
sát a NAÜ nemzetközi ellenőrzési tevékenysége 
garantálja. A nemzetközi exportellenőrzési rezsi-

mek (Zangger Bizottság, Nukleáris Szállítók Cso-
portja), amelyeknek hazánk is tagja a kezdetektől 
fogva, folyamatosan fejlesztik az e termékek szál-
lítási feltételeire vonatkozó irányelveket. Ezeket az 
irányelveket hazánk nukleáris és nukleáris kettős 
felhasználású termékekre vonatkozó exportelle-
nőrzési szabályozása is követi. Ezek az irányelvek 
írják elő szállítási feltételként – többek között – 
hogy a nukleáris terméket importáló ország min-
den békés célú nukleáris tevékenysége a NAÜ tel-
jes körű biztosítéki ellenőrzése alatt legyen. 

Ennek a kötelezettségvállalásnak a részeként, 
a NAÜ biztosítéki rendszerét kiegészítve, hazánk 
először 1986-ban adta ki a nukleáris anyagok 
és berendezések exportját külön engedélyhez 
kötő 2/1986. (I.19.) MT rendeletét.  

A hazai biztosítéki rendszer kialakítása és át-
láthatósága hozzásegítette Magyarországot ah-
hoz, hogy nukleáris technológiákhoz juthasson. 
Az Átfogó Biztosítéki Egyezmény végrehajtása, 
ennek megerősítése a NAÜ-ellenőrök hazai hely-
színeken végzett ellenőrzése által, bizalmi keretet 
adott az országnak a nukleáris együttműködé-
sekben és a nukleáris kereskedelemben való sza-
bad, hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
részvételhez is. Ez segítette hazánkat ahhoz is, 
hogy 1992-ben véglegesen lekerülhettünk a 
csúcstechnológiai termékeket tartalmazó feke-
telistáról (COCOM-lista), amely annak idején az 
ún. „keleti blokk” országait sújtó multilaterális ke-
reskedelmi embargó volt. Egy 1992-es levél, ame-
lyet a Külgazdasági Kapcsolatok Minisztériuma 
címzett az Amerikai Egyesült Államok Külügymi-
nisztériumának, jogi alapként hivatkozik hazánk 
és a NAÜ közötti átfogó biztosítéki egyezményre 
és annak végrehajtására Magyarországnak a CO-
COM tiltott célországok listájáról való törléséhez. 
A levél kitért továbbá hazánk hatályos nukleáris 
export-ellenőrzési rendszerére is, amely előírta, 
hogy „export esetében az előzetes engedély 
megadásának feltétele, hogy a nemzetközi ex-
portellenőrzési feltételek a célországban telje-
süljenek.” Azzal, hogy a hazai szabályozás szerint 

30 50 éves a hazai nukleáris biztosítéki rendszer  



50 éves a hazai nukleáris biztosítéki rendszer  31

nukleáris import is engedélyköteles lett, lehetővé 
vált, hogy figyelemmel lehessen kísérni, milyen 
berendezés vagy technológia kerül be az or-
szágba. Ezek felhasználását az OAH azóta is rend-
szeresen ellenőrzi.  

A későbbiekben megkötött kétoldalú kormány-
közi keretegyezmények az atomenergia békés cé-
lokra való felhasználása területén folytatandó 
együttműködésekről (így pl.: a Magyar Népköztár-
saság Kormánya és Kanada Kormánya között 
1988-ban, vagy a Magyar Köztársaság és az Ame-
rikai Egyesült Államok között 1992-ben kötött 
egyezmény) a nukleáris anyag, berendezés és tech-
nológia hazánkba való szállításának feltételéhez 
kötötték az importált termék NAÜ szerinti vagy az-
zal egyenértékű biztosítéki rendszer alá helyezését. 
Ezen egyezmények keretében tudott korszerű 
technológiához jutni a magyar nukleáris ipar.  

A NAÜ biztosítéki rendszerének hazai beveze-
tése és annak végrehajtása napjainkban is előse-
gíti a hazai nukleáris ipar fejlesztését, például új 
nukleáris létesítmények építését.   

4.7. Ötven évvel a NAÜ és Magyarország  
közötti biztosítéki egyezmény után  

 
Magyarország 1968-ban csatlakozott az Atom-
sorompó-szerződéshez, amely 1970-ben lépett 
hatályba.17 Ennek végrehajtására 1972-ben kö-
töttünk a NAÜ-vel teljes körű biztosítéki egyez-
ményt. Az 1998-ban aláírt, 1999-ben pedig 
ratifikált Kiegészítő Jegyzőkönyv 2000-ben lépett 
hatályba. 2004-ben a NAÜ bevezette az integrált 
biztosítéki rendszert hazánkban. 

Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai 
Unióhoz, amelynek jogrendjében az Atomso-
rompó-szerződéshez kapcsolódó kötelezettségek 
teljesítésének alapját a tagország, az Európai Unió 
és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közötti 
biztosítéki egyezmény, valamint az egyezményhez 
kapcsolódó Kiegészítő Jegyzőkönyv18 képezi.  
A kétoldalú biztosítéki egyezményt ezzel felvál-
totta a háromoldalú biztosítéki megállapodás Ma-
gyarország, az Európai Atomenergia Közösség  
(EURATOM) és a NAÜ között.  

17 1970. évi 12. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elha-
tározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés kihirdetéséről  

18 2006. évi LXXXII. törvény a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdé-
sének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv 
kihirdetéséről – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu) 
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A hazai biztosítéki rendszer kronológiája 



 Az EURATOM-szerződés a NAÜ biztosítéki 
rendszerénél régebben, 1957-ben jött létre. A 
szerződés előírja, hogy az Európai Unió Bizott-
sága köteles meggyőződni arról, hogy a tagor-
szágokban a nukleáris anyagokat kizárólag az 
előírt célokra használják fel. Ebből a kötele-
zettségből fakad, hogy miután az EURATOM-
tagállamok a nukleáris fegyverek elterjedésé-
nek megakadályozására a NAÜ-vel biztosítéki 
egyezményt kötöttek, az Európai Unió Bizott-
sága közvetlen hatáskörrel rendelkezik minden 
tagállamban e kötelezettségek betartatására. 
Így a Bizottság a nukleáris anyagok békés célú 
alkalmazásának ellenőrzése terén lényegében 
nemzeti hatósági jogkörökkel rendelkezik: a lé-
tesítmények részére kötelezettségeket írhat 
elő, helyszíni ellenőrzéseket tarthat. Ha az el-
lenőrzések során jogsértésre derül fény, akkor 
az EURATOM saját hatáskörben gyakorolja a 
büntető szankciókat. Ilyen szankciós eszközök 
lehetnek: az egyszerű figyelmeztetés, a pénz-
ügyi és/vagy műszaki támogatás felfüggesz-
tése, a nyersanyagok és hasadóanyagok teljes 
vagy részleges megvonása. 

Magyarország az OAH-n keresztül az Európai 
Unióhoz történt csatlakozását követően is fenn-
tartotta és megerősítette nukleáris hatósági 

rendszerét, amelynek fő elemei a nukleáris 
anyagok nyilvántartása, ellenőrzése és az ezek-
kel összefüggő adatszolgáltatás az OAH és a 
nemzetközi szervezetek felé. Ezt egészítik ki 
2007-től a jogszabály által előírt biztosítéki nyil-
vántartásba vételi eljárások (első, átalakítási, 
felmentési és szállítási biztosítéki nyilvántar-
tásba vételi eljárások), amelyek esetében az 
OAH az eljáró hatóság, valamint a nukleáris és 
nukleáris kettős felhasználású termékek export-, 
import- és transzfertevékenységének ellenőr-
zése, amelyekben az OAH szakhatóságként vesz 
részt. 

A nemzetközi szerződések hazai végrehajtá-
sával kötelezettségeket vállaltunk, amelyeknek 
megfelelően fejlődött az elmúlt 50 év alatt a ha-
zai biztosítéki rendszer. A hazai rendszer fej-
lesztése követte a NAÜ biztosítéki rendszerének 
3. fejezetben leírt fejlődését.  

A nukleárisanyag-nyilvántartási, adatszolgálta-
tási és ellenőrzési rendszer követelményei a 
nemzetközi biztosítéki rendszer erősödésével 
bővültek, de az 50 évvel ezelőtt kialakított nuk-
leárisanyag-nyilvántartási rendszer még mindig 
központi elemét adja a NAÜ feladatainak, ame-
lyek a nukleáris fegyverek elterjedésének meg-
akadályozására irányulnak.   
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Hazánk jelenleg 10 anyagmérleg-körzettel rendelkezik:
 

 

WHUA         Energiatudományi Kutatóközpont, Budapesti Kutatóreaktor                               Budapest 

WHUB         Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatóreaktora                Budapest 

WHUC          Kis mennyiségű nukleáris anyaggal rendelkező, létesítményen kívüli helyszínek       

WHUD         Energiatudományi Kutatóközpont Izotópraktárak                                                 Budapest 

WHUE          Paksi Atomerőmű 1. és 2. blokkja                                                                            Paks 

WHUF          Paksi Atomerőmű 3. és 4. blokkja                                                                            Paks 

WHUG         Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.            Paks 

WHUH         Mecseki Környezetvédelmi Bázis, Bányavagyon-hasznosító Nonprofit  

                     Közhasznú Kft.                                                                                                           
Kővágószőlős

 

WHUW        Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló,  

                     Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.                                                        
Püspökszilágy

 

WHUP          Paks 2 Atomerőmű                                                                                                    Paks 
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Ezek közül a WHUC anyagmérleg-körzet, elté-
rően a többi úgynevezett önálló anyagmérleg-
körzettől, több, kis mennyiségű nukleáris anyaggal 
rendelkező szervezetet foglal magába. 

A WHUH anyagmérleg-körzetet alkotó egy-
kori kővágószőlősi uránbánya – a nemzetközi 
biztosítéki rendszer fejlődésével és hazánk eu-
rópai uniós csatlakozását követően – 1997-
ben, már bezárt állapotában került a NAÜ biz-
tosítéki ellenőrzése alá. 

A WHUP anyagmérleg-körzet (Paks II. Atom-
erőmű Zrt.) még nem rendelkezik nukleáris anyag-
gal, de a jelölést az Európai Bizottságtól már meg-
kapta.  

 
4.7.1. Nyilvántartás 

 
A NAÜ és Magyarország közötti biztosítéki egyez-
mény rendelkezéseinek megfelelően, azok vég-
rehajtására hazánk 50 évvel ezelőtt létrehozta a 
nukleáris anyagok nyilvántartási és ellenőrzési 
rendszerének első verzióját. A rendszer beveze-
tése óta – immáron 50 éve – hazánk szigorú, ha-
tóságilag ellenőrzött központi és helyi nyilvántar-
tást vezet a nukleáris anyagokról (urán, plutónium, 
tórium). A nyilvántartási rendszerekből bármikor 
megállapítható a nukleáris anyaggal rendelkező 
szervezet rendelkezése alá tartozó nukleáris anya-
gok minősége és mennyisége elemenként, vala-
mint azok hasadóanyag-tartalma.  

A helyi nukleárisanyag-nyilvántartási rendszerek 
alkotják a központi nyilvántartási rendszert, amely-
nek vezetéséért az OAH a felelős.  

Az önálló anyagmérleg-körzetek a nukleáris-
anyag-készletükről (a nukleárisanyag-készletben 
bekövetkezett változásokról, valamint évente egy 
alkalommal a nukleárisanyag-leltárról) szóló je-
lentéseiket párhuzamosan küldik meg az OAH-
nak és az Európai Bizottságnak. A WHUC anyag-
mérleg-körzet esetében a Bizottság számára az 
OAH továbbítja ezeket a jelentéseket. 

A nukleáris anyagok nyilvántartásán túlmenően 
a szervezetek üzemeltetési feljegyzéseket vezet-

nek, amelyek magukban foglalják a nukleáris anya-
gok tárolási helyét, módját; alkalmazásának helyét 
és idejét; ellenőrizhetőségével és leltározásával 
kapcsolatos információkat; a nukleáris anyag kö-
rülhatárolásaként szolgáló pecsétek, megfigyelő-
kamerák azonosítóadatait, stb.  

 
4.7.2. Adatszolgáltatás 

 
A helyi nyilvántartás vezetésén és a jelentések 
megküldésén kívül a nukleáris anyaggal rendelkező 
szervezet további kötelezettsége az adatszolgál-
tatás az OAH és a nemzetközi hatóságok számára. 
Ez az adatszolgáltatás magában foglalja a szervezet 
által évente megküldött tevékenységi programot, 
feltüntetve a tényleges leltárfelvétel időpontját, 
valamint a szervezet tevékenységével kapcsolatos 
alapvető műszaki jellemzők bejelentését. Az alap-
vető műszaki jellemzők elnevezésű dokumentum 
tartalmazza a szervezet adminisztratív adatai 
(név, cím, biztosítéki felelős stb.) mellett a nukleáris 
anyag alkalmazásának részleteit (nukleáris anyag 
típusa, mennyisége, felügyelete, felhasználásának 
módja, alkalmazott technológia stb.). 

A nukleáris anyaggal rendelkező szervezetek 
további adatszolgáltatási kötelezettsége a Kiegé-
szítő Jegyzőkönyv szerinti adatszolgáltatás, amely-
nek része többek között: 

• a telephelyi adatok (térkép, helyszínrajz, kap-
csolódó épületek, főbb műszaki jellemzőik 
stb.), 

• meghatározott berendezések gyártásával, il-
letve meghatározott berendezések és nem 
nukleáris anyagok ki- és beszállításával kap-
csolatos adatok, 

• nukleáris anyagot nem alkalmazó, nukleáris 
üzemanyagciklussal összefüggő kutatási, fej-
lesztési tevékenységről szóló adatok, 

• uránbányák, uránércdúsító üzemek, bezárt 
uránbányák tevékenységével, termelőkapa-
citásával összefüggő adatok, 

• a magyar illetékes hatóságok által jóváha-
gyott, a nukleáris üzemanyagciklus következő 



tízéves fejlesztésére vonatkozó általános ter-
vek (beleértve új atomerőművi blokkok épí-
tését, vagy az üzemanyagciklushoz tartozó 
egyéb tevékenységeket pl.: izotópdúsítást, 
üzemanyaggyártást, reprocesszálást szolgáló 
létesítmények tervezett létrehozását,  ha van 
ilyen), valamint az ezt előkészítő távlati kuta-
tás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos in-
formációk 

továbbítása a hazai és a nemzetközi hatóságok 
felé. 
 

4.7.3. Ellenőrzés 
 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségen 
túlmenően a NAÜ ellenőrzése alá helyeztük nukle-
áris létesítményeinket és valamennyi nukleáris 
anyagunkat. A NAÜ 50 éve, az Európai Bizottság 
ellenőrei 2004 óta végeznek helyszíni ellenőrzése-
ket hazai létesítményekben, valamint létesítményen 
kívüli helyszíneken. Az OAH szakemberei részt vesz-
nek a nemzetközi szervezetek tisztviselői által Ma-
gyarországon végzett helyszíni ellenőrzéseken, de 
önálló helyszíni ellenőrzéseket is tartanak. 

Az Átfogó Biztosítéki Egyezmény szerinti hely-
színi ellenőrzések során az ellenőrök az üzemel-
tető tényleges leltárfelvételét, ki- és beszállítási 
adatait, laboratóriumi és üzemeltetési feljegyzé-
seit rendszeresen megvizsgálják, és független mé-
résekkel győződnek meg a létesítmény által be-
jelentett adatok helyességéről.  

Az atomerőműben végzett nemzetközi nukleá-
ris biztosítéki ellenőrzéseken elvégzett tipikus te-
vékenységek közé tartozik a friss fűtőelem táro-
lóban történő ellenőrzés és a statisztikai alapon 
kiválasztott számú fűtőelem méréssel történő ve-
rifikálása, a pihentetőmedence ellenőrzése ICVD-
vel (Improved Cerenkov Viewing Device) és a meg-
figyelési (kamerák, kamerarendszerek) és 
körülhatárolási (fém, optikai és elektronikus pe-
csétek) eszközök ellenőrzése, szervizelése és kar-
bantartása.  

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) 

végzett nemzetközi nukleáris biztosítéki ellenőr-
zéseken elvégzett tipikus tevékenységek közé tar-
tozik a tárolócsövek összefűzése hagyományos 
fém plombával illetve optikai elven működő pe-
cséttel, valamint a megfigyelési eszközök ellenőr-
zése és szervizelése. 
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Tárolócsövek plombálása a KKÁT-ban

Pihentetőmedence ellenőrzése ICVD-vel  
az atomerőműben
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4.7.4. A Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti  
ellenőrzés 

 
A nemzetközi ellenőrök által a Kiegészítő Jegyző-
könyv szerinti ellenőrzések során végzett tipikus 
tevékenységek a hazai telephelyeken deklarált 
épületek rendeltetésének ellenőrzése, környezeti 
mintavételezés, a nukleáris anyagot nem tartal-
mazó, de a nukleáris üzemanyagciklussal össze-
függő kutatás-fejlesztési tevékenységek helyszí-
neinek ellenőrzése, de pl. a bezárt mecseki 
uránbánya működési státuszának megerősítése 
is célja lehet egy ilyen helyszíni ellenőrzésnek. 

A NAÜ biztosítéki rendszere c. fenti fejezetben be-
mutattuk a NAÜ biztosítéki rendszerének fejlő-
dését is az elmúlt évtizedek folyamán. Hazánk a 
NAÜ biztosítéki rendszerének hatékonyságát min-
den eszközzel kívánta segíteni, így aktívan részt 
vett a biztosítéki rendszer fejlesztési szakaszainak 
előkészítésében, az elsők között tette meg a rend-
szer erősítéséhez szükséges hazai jogi lépéseket 
és az azok végrehajtására tett intézkedéseket.  

A NAÜ biztosítéki rendszerének folyamatos fej-
lesztéséhez az OAH, a hazai nukleáris létesítmé-
nyek, a műszaki támogató tevékenységet ellátó 
kutatóintézetek és cégek – az OAH koordinálásá-
val – egy támogatóprogram keretében járulnak 
hozzá, többek között műszaki tudásuk átadásával, 
a NAÜ ellenőreinek képzésével, valamint nukleá-
risanyag-mérési módszerek és berendezések ki-
dolgozásával. A támogatóprogramban való rész-
vételnek köszönhetően a magyar szakemberek 
immáron 30 éve aktív részesei az e téren folyó 
nemzetközi kutatás-fejlesztésnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7.5. Hazai biztosítéki kultúra 
 

A nukleáris biztosítéki rendszerre vonatkozó jog-
szabályokban rögzített követelmények teljesítésén 
túl az OAH fontosnak tartja a személyes elkötele-
zettséget a nukleáris anyagok békés célú felhasz-
nálása és a biztosítéki rendszer magas színvona-
lon történő üzemeltetése mellett, mind 
létesítményi, mind országos szinten. Ezért az OAH 
2011-ben, a non-proliferációs ellenőrzései kiegé-
szítéseként egy átfogó biztosítéki ellenőrzési rend-
szert vezetett be, amely része az OAH integrált 
irányítási rendszerének és az éves országos biz-
tosítéki ellenőrzési programnak.  

Az átfogó biztosítéki ellenőrzés során az OAH 
a nukleáris létesítmények biztosítéki rendszerét, 
annak felépítését, az ideális működéshez szük-
séges feltételek meglétét vizsgálja. Ilyen felté-
telek többek között a hatékonyan működő biz-
tosítéki rendszer iránti elkötelezettség megléte 
a szervezet minden szintjén és az ezt támogató 
irányítási rendszer fenntartása. Az átfogó biz-
tosítéki ellenőrzés lehetőséget nyújt a nukleáris 
létesítmények szervezetének összes, a nukleáris 
biztosítékokat érintő folyamatának felülvizsgá-
latára (szabályozottság és konkrét gyakorlati 
megvalósulás), valamint a biztosítéki rendszer 
fenntartását és továbbfejlesztését célzó tevé-
kenységek értékelésére. Az OAH vizsgálja to-
vábbá a szervezet minden szintjén a megfelelő 
számú és megfelelően képzett biztosítéki szak-
ember rendelkezésre állását, a biztosítéki rend-
szer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok is-
meretét, valamint a szükséges tárgyi feltételek 
biztosítását is. 

Az átfogó biztosítéki ellenőrzésre évente egy 
nukleáris létesítményben kerül sor, amelyet öté-
vente egy felülvizsgálat követ. 

Az átfogó nukleáris biztosítéki ellenőrzési 
rendszer kialakítása után a személyes elköte-
lezettség további fokozása, a szakmai ismere-
tek bővítése és a nukleáris biztosítéki szakem-
berek közössége építésének céljából az OAH 

A 30 éves Magyar Támogatóprogramról készült 
OAH-kiadvány



2014-ben megtartotta első biztosítéki konzul-
tációját a nukleáris anyagokkal rendelkező szer-
vezetek képviselőinek részvételével. Az évente 
megrendezésre kerülő találkozón az OAH be-
számol az aktuális hazai és nemzetközi bizto-
sítéki eseményekről, a biztosítéki rendszerek 
előtt álló kihívásokról, a rendszer fejlődéséről, 
a biztosítéki szakembereknek pedig lehetősé-
gük nyílik aktuális biztosítéki kérdéseik megvi-
tatására. A konzultáció mind a hatóság, mind 
az engedélyesek számára szakmai fórumot biz-
tosít a jó gyakorlatok átadására, tapasztalatok 
megosztására, vitákra. 

2015-ben létesítményi szinten az OAH beve-
zette a biztosítéki mutatórendszert. A nukleáris 
biztosítéki rendszer éves teljesítményének érté-
kelése mellett a mutatórendszer célja az is, hogy 
az esetlegesen bekövetkező változások, optimális 
működéstől való eltérések gyorsan felismerhetők 
legyenek, ezzel megelőzhetők a komolyabb elté-
rések, valamint biztosított az időben történő be-
avatkozás lehetősége is. Az értékelés fő területe 

az elkötelezettség a nukleáris biztosítékok alkal-
mazása területén, de szemben az átfogó biztosí-
téki ellenőrzéssel, amelyet ötéves gyakorisággal 
végez az OAH, a teljesítménymutatók értékelésére 
évente sor kerül. A részterületek számszerűsít-
hető értékeléséhez olyan mutatószámokat hatá-
roztak meg, amelyek objektívek, rendelkezésre 
állnak és a működést mutatják. Ilyenek például a 
hibásan beküldött jelentések száma az összes 
beküldött jelentéshez képest, vagy az olyan el-
lenőrzések száma, ahol az ellenőrök eltérést, nem 
megfelelőséget tapasztaltak az összes ellenőrzés 
számához képest. 

A 2011-ben bevezetett átfogó biztosítéki ellen-
őrzési rendszer, a 2014. óta évente megrende-
zésre kerülő (kivétel a pandémia miatti időszak) 
biztosítéki konzultáció és a 2015-ben bevezetett 
biztosítéki teljesítménymutató-rendszer mind hoz-
zájárultak a hazai biztosítéki rendszer nemzetközi 
viszonylatban is magas színvonalú üzemeltetésé-
hez és ezzel a biztosítéki kultúra hazai megterem-
téséhez és erősítéséhez.  
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A nukleáris non-proliferációs – ezen belül a nuk-
leáris biztosítéki – rendszer hatékonysága szem-
pontjából fontos a tagállamok elkötelezettsége 
és támogatása. Az elmúlt 50 évben Magyarország 
minden erőfeszítést megtett annak érdekében, 
hogy ebben aktív szerepet vállaljon. 

A nukleáris biztosítékokat nem célszerű kizáró-
lag a nukleáris fegyverek elterjedésének megaka-
dályozása szempontjából értékelni, mivel azok 
nem kizárólag a non-proliferációs célokat hiva-
tottak szolgálni. Bár a biztosítéki rendszer alapja 
a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadá-
lyozása és a nukleáris fegyverrel nem rendelkező 
államok beleegyeztek abba, hogy lemondanak a 
fegyverprogramokról, ennek az alkunak fontos 
része volt, hogy cserébe a nukleáris fegyverrel 
nem rendelkező országok segítséget és támoga-
tást kapnak a biztosítéki intézkedések hatálya alá 
tartozó polgári célú nukleáris programok folyta-
tásához. Az elmúlt 50 év során a magyar nukleáris 
ipar fejlődését nagymértékben támogatta a NAÜ-
nek az „alku” részeként létrejött műszaki segély-
alapja úgy a szakemberképzés, mind az infra-
struktúra-fejlesztés területén.  

A NAÜ-vel megkötött biztosítéki egyezmény vég-
rehajtásának eredményeként 1972-ben hazánk 
megteremtette az országban lévő valamennyi 
nukleáris anyag békés célú felhasználását garan-
táló biztosítéki hatósági rendszerének jogszabályi 
hátterét. Ennek részeként hazánk 50 évvel ezelőtt 
kidolgozta a nukleáris anyagok országos, létesít-
ményi és kis felhasználói szinten történő nyilván-
tartásának szigorú szabályait. A nukleáris anyagok 
nyilvántartásának kötelezettsége és a rendszeres 
nemzetközi és hazai hatósági ellenőrzések ered-
ményeként a nukleáris anyaggal rendelkezők fo-
kozott figyelmet fordítanak ezekhez az anyagok-
hoz való illegális hozzáférés megakadályozására.  

Amint láttuk a hazai hatósági biztosítéki rend-
szer az elmúlt évtizedek során folyamatos fejlesz-

tésen ment keresztül, és nemzetközi viszonylat-
ban mindig az elsők között igyekezett megfelelni 
azoknak a változásoknak, amelyeket a NAÜ a 
nemzetközi kihívások következtében vezetett be. 

A biztosítéki egyezmények szigorú követelmé-
nyeinek végrehajtása és annak NAÜ által történő 
megerősítése megteremtette a nemzetközi bizal-
mat az államok számára. Ez a bizalomépítés a 
megkülönböztetésmentes nemzetközi nukleáris 
kereskedelem működésének alapvető feltételévé 
vált. A nukleáris anyagok és technológiák békés 
célú felhasználásának átláthatósága hazánkat is 
hozzásegítette ahhoz, hogy idővel hozzájuthat-
tunk magas színvonalú nukleáris technológiákhoz. 
Más országokkal való azonos részvételünket a 
nemzetközi kereskedelemben és nukleáris együtt-
működésekben egyértelműen elősegítette a NAÜ-
vel megkötött teljes körű biztosítéki egyezmény, 
majd később az ahhoz kapcsolódó Kiegészítő 
Jegyzőkönyv végrehajtása az elmúlt évtizedekben.   

A nemzetközi biztosítéki kötelezettségek hazai 
teljesítése ellen a NAÜ sosem emelt kifogást. Ez 
csak úgy lehetséges, hogy a hazai biztosítéki 
rendszer jogilag megfelelően megalapozott, az 
annak végrehajtását végző szakemberek pedig 
elkötelezettek és magas szintű ismeretekkel ren-
delkeznek e területen mind országos, mind pe-
dig a létesítmények szintjén.  

A hazai rendszer jövőbeni kilátásait erősítik 
azok a kezdeményezések, amelyet az OAH a lé-
tesítményekkel szoros partnerségben végez az 
utóbbi években. Ezek közé tartozik részvételünk 
a NAÜ biztosítéki rendszerének erősítését szol-
gáló magyar támogatóprogramban, amelyben – 
a többi feladat mellett – az eddigieknél nagyobb 
a szerepvállalásunk a fejlődő országok nukleáris 
szakembereinek képzésében, valamint hozzájá-
rulunk a NAÜ kapacitásfejlesztést növelő prog-
ramjához, amelynek célja, hogy az érintett ország 
igényeinek megfelelő segítséget nyújtson a nem-

5. ÖSSZEFOGLALÁS



zeti biztosítéki rendszer fejlesztésén dolgozó or-
szágoknak.  

A 4.7.5. fejezetben leírt módon sokat teszünk a 
hazai biztosítéki kultúra megteremtéséért, tuda-
tosításáért és erősítéséért létesítményi és orszá-
gos szinten.  

Az új atomerőművi blokkok tervezésénél érvé-
nyesítjük, hogy a biztosítéki szempontokat már a 
tervezés korai fázisától vegyék figyelembe. Ez teszi 
lehetővé, hogy már az üzembe helyezéstől, utó-
lagos átalakítás nélkül – és így költséghatékony 

módon – elvégezhetők legyenek azok a nemzet-
közi biztosítéki intézkedések, amelyek igazolják a 
létesítmény és a benne levő nukleáris anyagok 
békés célú felhasználását.  

A nemzetközi biztosítéki rendszer követelmé-
nyeinek következetes végrehajtása és annak fej-
lesztésében való kezdeményező és aktív részvé-
telünk mindenképpen arra irányul, hogy 
hozzájáruljunk Eisenhower „Atomok a Békéért” 
kezdeményezésének minél tartalmasabb és sike-
resebb megvalósításához.  
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Az OAH ezúton is elismerését szeretné kifejezni azoknak 
a vezetőknek és munkatársaknak a munkájáért, akik aktív 
részesei voltak a hazai nukleáris biztosítéki rendszer el-
múlt 50 éves fejlesztésének.  

Köszönjük a létesítmények képviselőinek, egykori és je-
lenlegi biztosítéki felelőseinek, akik munkájukkal hozzá-
járultak és hozzájárulnak a hazai biztosítéki rendszer ki-
építéséhez, fenntartásához, nemzetközi szinten is 
elismert színvonalú üzemeltetéséhez és biztosítják ha-
zánk részvételét a NAÜ biztosítéki rendszerének erősíté-
sét szolgáló magyar támogatóprogramban immár 30 éve. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Magyar Nemzeti 
Levéltár munkatársainak, akik a Biztosítéki Egyezmény 
ratifikálását megelőző időszak dokumentumait a rendel-
kezésünkre bocsátották. 
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