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Az Európai Gazdasági Közösség (a késõbbi Európai Közösség), illetve az
Európai Atomenergia-közösség (közismert nevén az Euratom) létrehozásá-
ról szóló Római Szerzõdések aláírásának ötvenedik évfordulóját 2007.
március 25-én ünnepeltük. Az Euratom megalapításának az volt a célja,
hogy az erõforrások (pénzalapok, tudás, anyagok, szakértõk stb.) együttes
mozgósításával, a lakosság védelmének biztosításával, valamint más orszá-
gok és nemzetközi szervezetek bevonásával megteremtse az atomenergia
európai fejlesztéséhez szükséges feltételeket. Az elõkészítés akkora
érdeklõdést keltett, hogy a részt vevõ
országok az Euratom Szerzõdésrõl
folytatott tárgyalásokkal párhuzamo-
san egy jóval ambiciózusabb projekt-
rõl, a Közös Piac létrehozásáról is
megállapodtak. 

Az Euratom Szerzõdés keretében
az ötven év alatt elvégzett munka
mérlege összességében pozitívnak
minõsíthetõ. A Szerzõdés lehetõvé
tette, hogy az Euratom fontos lépése-
ket tegyen ebben a stratégiai ágazat-
ban, elsõsorban pedig az Unión belü-
li energiaellátás területén. Különö-
sen jelentõs eredményeket sikerült
elérni a kutatásban, az egészség- és
sugárvédelemben, a nukleáris
anyagok békés célú felhasználásá-
nak ellenõrzésében és a nemzetközi kapcsolatokban. Az Euratom
Szerzõdés alapján lehetõség nyílt a nukleáris témájú kutatás és innováció
támogatására. Az Euratom gondoskodik arról, hogy a lakosság körében
magas szintû sugárvédelmi elõírások érvényesüljenek, és felkarolja az
atomenergia területén jelentkezõ új kezdeményezéseket. Globális szemlé-
letû ágazati beruházási politikát érvényesít. Õrködik a nukleáris anyagok
közösségi felhasználóinak rendszeres és méltányos ellátása felett, és szigo-
rúan ellenõrzi, hogy az ellenõrzés alá helyezett nukleáris anyagokat való-
ban békés célra használják-e fel. Az ágazatban nemzetközileg is fontos
tényezõvé nõtte ki magát.

Az Euratom Szerzõdés alapján a Közösség sokat tett nemcsak a nukle-
áris üzemanyagciklus területén, hanem a radioaktív anyagok kutatási és
ipari, illetõleg orvosi célú (kutatás, sugárvédelmi szabályok stb.) felhasz-
nálásával összefüggésben is. Az Euratom Szerzõdés „vívmányai” tehát va-
lamennyi tagállam lakosságának mindennapi életében jelen vannak.

1957 óta az Euratom az Európai Unió szerves részévé vált, és ma an-
nak alapdokumentumában szerepel. A Szerzõdés hatálybalépése óta
ugyanakkor folyamatosan változott az a politikai, gazdasági és technológi-
ai környezet, amelyben elõírásait alkalmazni kellett, új szempontok jelen-
tek meg, ami hol segítette, hol hátráltatta a mûködését. Ez a magyarázata
annak, hogy a Szerzõdés egyes rendelkezéseinek csak részben sikerült ér-
vényt szerezni. Az 1960 óta tevékeny Euratom Ellátási Ügynökségnek pél-
dául mindig a helyzethez igazodva kellett feladat- és hatáskörét alakítania.

Az Euratom Szerzõdés alapján 1960 óta végzett helyszíni biztosítéki

ellenõrzések készítették elõ a terepet más területek közösségi ellenõrzési
rendszereinek kialakításához (légi közlekedés, tengerhajózás biztonsága
stb.). Ugyanez mondható el arról a rendeletrõl, amely a környezeti radio-
aktivitás szintek folyamatos közösségi szintû ellenõrzését írja elõ. 

1957-ben azt tartották, hogy az újjáépülõ Európában, a hidegháború vi-
szonyai között a nukleáris technológiák fejlesztése kulcsfontosságú a tartós
béke és jólét feltételeinek megteremtése szempontjából. Különösen erõs
volt akkoriban az a félelem, hogy a szénbányászat visszaesése és a

kõolajfogyasztás növekedése miatt
energiahiány következhet be. Ezt a
félelmet a szuezi válság még tovább
erõsítette. Az európai államok igye-
keztek elérni, hogy minél kevésbé
függjenek a külvilágtól a hagyomá-
nyos energiaforrások tekintetében,
és minél kisebb legyen technológiai
függõségük más országoktól. Nem
lehet nem észrevenni, hogy ugyan-
ezek az aggodalmak, bár eltérõ kö-
rülmények között, napjainkban is
visszaköszönnek. Az európai ener-
giapolitikával összefüggésben a ver-
senyképesség, az ellátás biztonsága
és a környezetvédelmi megfontolá-
sok körül folyó vita jó lehetõséget ad
arra, hogy elgondolkozzunk az Eu-

ratom jövõjérõl. Mostanra az atomenergia felhasználása az Unión belül és
kívül egyaránt valósággá vált. A különbözõ energiaforrások közötti versen-
gés az atomenergetikát is új kihívások elé állítja. Az Euratom Szerzõdés tar-
talmazza azokat a legfontosabb rendelkezéseket, amelyek révén az Unió fel-
léphet ebben az ágazatban. Az Euratom Szerzõdés alkalmazása során a
jövõben is elsõsorban az atomenergia felhasználás biztonságára és védel-
mére kell összpontosítani. Nagyon fontos az is, mi történik a nukleáris léte-
sítmények biztonsága és az ionizáló sugárzás elleni védekezés területén az
Európai Unió határain túl. A nemzetközi együttmûködésben erre a célra
2007-tõl egy új, a nukleáris biztonság növelését célzó, kizárólag az Eura-
tom Szerzõdésen alapuló együttmûködési program vehetõ igénybe. 

Az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy az atomenergia felhasználá-
sának területén törekedni kell a technológiai vezetõ szerepre, támogatja az
atomenergia felhasználás jogi szabályozásának további fejlesztését, ideért-
ve a meglévõ és a jövõben építendõ nukleáris létesítmények biztonságát,
a nukleáris technológia jogellenes felhasználása elleni küzdelmet, a radio-
aktív hulladékok biztonságos elhelyezését és az atomerõmûvek leszerelé-
sét is. Az Euratomnak tehát továbbra is részt kell vennie az atomenergia-
ipar fejlõdési irányának meghatározásában, az atomenergia valamennyi
felhasználási területén hozzá kell járulnia a leghatásosabb sugárvédelmi,
biztonsági és védelmi elõírások érvényesítéséhez azzal a végsõ céllal, hogy
javítsa az Unió lakosságának életszínvonalát és életminõségét. 

Lengyel Zoltán
az OAH fõosztályvezetõje
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KKöözzmmeegghhaallllggaattááss BBááttaaaappááttiibbaann
22000077.. mmáárrcciiuuss 2299-éénn aa KKöözzéépp-dduunnáánnttúúllii KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii,,
TTeerrmméésszzeettvvééddeellmmii ééss VVíízzüüggyyii FFeellüüggyyeellõõsséégg kköözzmmeegghhaallllggaattáásstt ttaarrttootttt
BBááttaaaappááttiibbaann aa RRaaddiiooaakkttíívv HHuullllaaddéékkookkaatt KKeezzeellõõ KKhhtt.. áállttaall tteerrvveezzeetttt
kkiiss- ééss kköözzeeppeess aakkttiivviittáássúú rraaddiiooaakkttíívvhhuullllaaddéékk-ttáárroollóó kköörrnnyyeezzeettii
hhaattáássvviizzssggáállaattáánnaakk kkeerreettéébbeenn.. A közmeghallgatáson az OAH, mint
szakhatóság vett részt. A közmeghallgatás során a jelenlévõ
szakhatóságok nyilatkoztak arról, hogy fenntartják a korábban
megadott szakhatósági hozzájárulásukat. Az engedélyezési eljárásba
ügyfélként bejelentkezett a Greenpeace Magyarország Egyesület. A
közmeghallgatáson az Energiaklub képviselõje is részt vett, s átadta
az írásban elõre elkészített kérdéseket, amelyre a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kht. képviselõi írásos választ ígértek.. EEzzzzeell aa
kköözzmmeegghhaallllggaattááss éérrddeemmii vviittaa nnééllkküüll,, ssiikkeerreesseenn lleezzaajjllootttt..

WWEENNRRAA üüllééss aazz OOAAHH-bbaann
2007. május 29. – június 1. között az OAH székházában került sor
az európai atomerõmûveket felügyelõ hatóságok szervezete
(WENRA) radioaktív hulladékokkal és leszereléssel foglalkozó
munkacsoportjának 18. ülésére. A munkacsoport a kiégett
fûtõelemek és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolására, valamint
a nukleáris létesítmények leszerelésére dolgoz  ki harmonizált
biztonsági követelményeket, a nemzetközi szabványok, a jó európai
gyakorlat, továbbá az érintett felek véleményének
figyelembevételével. A tárolókra 77, a leszerelésre 81 ún.
biztonsági referenciaszintet hoztak létre. AA bbuuddaappeessttii üülléésseenn 1177
ttaaggoorrsszzáágg 2222 sszzaakkéérrttõõjjee vviizzssggáállttaa mmeegg,, hhooggyy aa rraaddiiooaakkttíívvhhuullllaaddéékk-
ttáárroollóókkrraa vvoonnaattkkoozzóó rreeffeerreenncciiaasszziinntteekk mmiikkéénntt jjeelleennnneekk mmeegg aa
nneemmzzeettii jjooggsszzaabbáállyyookkbbaann.. Az összehasonlító értékelést négy
munkacsoportban végezték. Magyarország Belgiummal,
Hollandiával, Olaszországgal és Spanyolországgal együtt a 4.
csoportba került, amelynek munkáját Végvári István, az OAH
munkatársa vezette. A tervek szerint a munkacsoport a
novemberben, Hágában tartandó következõ ülésén fejezi be a
tárolókra vonatkozó értékelést, majd a leszerelési referenciaszintek
hasonló összehasonlító elemzésével folytatja munkáját. 

RReeggiioonnáálliiss mmûûhheellyyttaalláállkkoozzóókk
AA NNeemmzzeettkköözzii AAttoommeenneerrggiiaa ÜÜggyynnöökksséégg ((NNAAÜÜ)) 22000077.. áápprriilliiss 2233-2277..
kköözzöötttt aazz OOAAHH sszzeerrvveezzéésséébbeenn BBuuddaappeesstteenn rreennddeezzeetttt úújjaabbbb
mmuunnkkaaéérrtteekkeezzlleetteett aa kkoocckkáázzaattii sszzeemmppoonnttookk ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteelléérrõõll aa
ddöönnttééss eellõõkkéésszzííttééss,, iilllleettvvee ddöönnttéésshhoozzaattaall ssoorráánn ((RRIIDDEEMM)).. Az
értekezleten lehetõség nyílt a francia, japán és USA gyakorlat
részletes megismerésére és megtárgyalására, és aktív konzultációra
került sor a RIDEM hazai hatósági és erõmûvi alkalmazásának
helyzetérõl. Szó esett arról is, hogy a készülõ NAÜ RIDEM
Biztonsági Útmutatókból hogyan profitálhat a magyar hatóság, az
engedélyes, illetve a tagországok hasonló szervezetei.

AA NNeemmzzeettkköözzii AAttoommeenneerrggiiaa ÜÜggyynnöökksséégg rreeggiioonnáálliiss
mmûûhheellyyttaalláállkkoozzóójjáánnaakk aaddootttt ootttthhoonntt aazz OOrrsszzáággooss AAttoommeenneerrggiiaa
HHiivvaattaall 22000077.. mmáájjuuss 2211-2255.. kköözzöötttt aazz aattoommeerrõõmmûûvveekk mmûûkkööddééssii
rruuggaallmmaassssáággáátt bbeeffoollyyáássoollóó bbiizzttoonnssáággii ttaarrttaalléékkookk aallkkaallmmaazzáássáárróóll.. A
mûhelytalálkozón atomerõmûvek, nukleáris biztonsági hatóságok és
tervezõ, illetve mûszaki támogató intézmények képviseletében 12
ország 31 szakembere – köztük jelentõs számú magyar szakember is
– részt vett. Dr. Keresztúry András (KFKI Atomenergia Kutató
Intézet) és dr. Makai Mihály (BME Nukleáris Technikai Intézet)
plenáris elõadásban ismertették a témával kapcsolatos kutatásaikat.
A meghívott elõadókon kívül a résztvevõk beszámoltak saját
nemzeti tapasztalataikról és az általuk követett módszertanról. 
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MMeeggeemmlléékkeezzééss aa NNAAÜÜ 5500 éévveess
éévvffoorrdduullóójjaa aallkkaallmmáábbóóll

AAzz OOrrsszzáággooss AAttoommeenneerrggiiaa HHiivvaattaall ééss aa KKüüllüüggyymmiinniisszzttéérriiuumm mmáájjuuss 1188-áánn
üünnnneeppii üülléésstt sszzeerrvveezzeetttt BBuuddaappeesstteenn,, aa NNeemmzzeettkköözzii AAttoommeenneerrggiiaa
ÜÜggyynnöökksséégg ((NNAAÜÜ)) mmeeggaallaakkuulláássáánnaakk 5500 éévveess éévvffoorrdduullóójjaa aallkkaallmmáábbóóll.. AAzz
üünnnneeppssééggeenn aa NNeemmzzeettkköözzii AAttoommeenneerrggiiaa ÜÜggyynnöökksséégg kkééppvviisseellõõii mmeelllleetttt
rréésszztt vveetttteekk aazzookk aa mmaaggyyaarr nnuukklleeáárriiss sszzaakkeemmbbeerreekk,, aakkiikk jjeelleennttõõsseenn
hhoozzzzáájjáárruullttaakk aazz eeggyyüüttttmmûûkkööddééss ssiikkeerrééhheezz.. Dr. Rónaky József, az OAH
fõigazgatója zárszavában kiemelte, hogy kivételesen sikeres kapcsolatot
tartottunk az Ügynökséggel az elmúlt ötven évben. Magyarország
hatékonyan és eredményesen használta fel a NAÜ támogatását, aminek
legfontosabb eredménye, hogy nagyszámú és nemzetközileg is elismert
nukleáris szakemberrel rendelkezünk: ezt az ünnepi ülésen elhangzottak
és a megjelent mintegy 250 résztvevõ is bizonyította. Az OAH honlapján
megtalálhatók (www.oah.hu) az ünnepségen elmondott beszédek, a
kiállított poszterek, illetve az ünnepségen készült fényképek.

A Magyar Tudományos Üzemi és Szaklapok Újságírói
Egyesületének több mint harminc fõs csoportja 2007. április 25-én
látogatást tett a paksi atomerõmûben, ahol Varga József, a Paksi
Atomerõmû Zrt. munkatársa adott tájékoztatást az elmúlt idõszak
legfontosabb paksi eseményeirõl. 

***
A Városligetben június 2-án és 3-án „Egészségliget 2007” címen

juniálist rendeztek, amelyre meghívták az Országos Atomenergia
Hivatalt is. A juniális programjában az egészségügyi felmérések mellett
a biztonsági kérdések is központi szerepet kaptak. Az OAH a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Társasággal együtt a Petõfi
Csarnok mellett elhelyezett Környezet, Energia összefoglaló névvel
ellátott területen elhelyezett közös pavilonban vett részt a juniálison. 

***
A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Társaság 2007.

június 8-án ismeretterjesztõ tanácskozást szervezett Bátaapátiban,
amelyen dr. Rónaky József, az OAH fõigazgatója a „Bátaapáti és a
magyarok híre a világban” címmel tartott elõadást. A tanácskozáson
köszöntötték az immár tíz éve tevékenykedõ Társadalmi Ellenõrzõ
és Tájékoztató Társulás (TETT) munkájában résztvevõ hét település
képviselõit. A köszöntõ aktualitását a környezetvédelmi minisztertõl
nemrég kapott „Környezetünkért Díj” adta. 

GGyyáásszzhhíírr
Meghalt Pungor Ernõ akadémikus, az Országos Atomenergia Bizottság
1990-94 közötti elnöke. Pungor Ernõ az Országos Mûszaki Fejlesztési
Bizottság elnökeként, tárca nélküli miniszterként az Antall-kormány
idején töltötte be az OAB elnöki tisztét. Az OAB elnökeként õ vezette a
magyar küldöttséget a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
közgyûlésein, egyik kezdeményezõje volt a radioaktív hulladékok
kezelésére indított magyar projektnek. 

RÖVID HHÍREK

HAZAI RRENDEZVÉNYEK

ÖÖTTVVEENN ÉÉVVEESS AAZZ EEUURRAATTOOMM-SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSS

NEA ülések
ISSAS Misszió Svájcban

Értékelték az üzemzavar-elhárítást
Közmeghallgatás Bátaapátiban
Megemlékezés a NAÜ 50 évérõl

A Római Szerzõdés aláírása 1957-ben

A biztonsági tartalékok alkalmazásáról szóló találkozó résztvevõi



eerreeddõõ ffeellaaddaattookk tteelljjeessííttéésséérree kkiiaallaakkííttootttt ssvváájjccii hhaattóóssáággii rreennddsszzeerrtt.. A
felülvizsgálat kiterjedt a nukleáris anyagok országos és létesítményi
színtû nyilvántartására és ellenõrzési rendszerére, a kiegészítõ
jegyzõkönyv, ill. a nukleáris export engedélyezés nemzeti
rendszerére, valamint a rendszer alapjául szolgáló nemzeti
szabályozásra és gyakorlatra. A felülvizsgálatot Svájc kezdeményezte.
A nemzetközi csoportban öt szakértõ vett részt, négyen a NAÜ-bõl
érkeztek. A magyar szakértõ meghívása az ezen a téren kiemelkedõ
magyar gyakorlat és szakértelem elismerését jelzi. 

ÁÁttlláátthhaattóóssáágg –– NNEEAA mmûûhheellyyüüllééss
TTookkiióóbbaann

AAzz OOEECCDD NNuukklleeáárriiss EEnneerrggiiaa ÜÜggyynnöökksséégg hhaattóóssáággii bbiizzoottttssáággáánnaakk
kkoommmmuunniikkáácciióóss mmuunnkkaaccssooppoorrttjjaa aa jjaappáánn nnuukklleeáárriiss bbiizzttoonnssáággii
hhaattóóssáággggaall kköözzöösseenn mmûûhheellyyüülléésstt sszzeerrvveezzeetttt 22000077.. mmáájjuuss 2222-2244..
kköözzöötttt TTookkiióóbbaann „„AA nnuukklleeáárriiss hhaattóóssáággii tteevvéékkeennyyssééggeekk
ááttlláátthhaattóóssáággaa”” ccíímmmmeell.. A mûhelyülésen 16 ország 82 képviselõje
három napon át arról tárgyalt, hogy a nukleáris biztonsági hatóságok
hogyan növelhetik a lakosság bizalmát a hatósági tevékenység iránt.
Az ülésen a kommunikációs szakemberek mellett részt vettek
nukleáris biztonsági hatósági vezetõk, a japán résztvevõk között ott
voltak a helyi hatóságok és a nukleáris létesítmények közelében
megalakult civil szervezetek képviselõi is. Az OAH-t dr. Rónaky
József fõigazgató és dr. Besenyei Gáborné tájékoztatási vezetõ
képviselték. Az ülés résztvevõi megvitatták, hogy mit jelent a
hatósági tevékenység átláthatósága az egyes országokban, mennyit
és mirõl tájékoztasson a hatóság, illetve az engedélyes, és hogyan
lehet mûszaki kérdésekrõl közérthetõen beszélni. AA mmûûhheellyyüülléésseenn
ddrr.. RRóónnaakkyy JJóózzsseeff bbeesszzáámmoolltt aa 22000033.. áápprriilliissii ppaakkssii üüzzeemmzzaavvaarr
ffeellsszzáámmoolláássáárróóll ééss aazz aazzzzaall kkaappccssoollaattooss ttáájjéékkoozzttaattáássrróóll..

WWEENNRRAA üüllééss
2007. március 29-30-án ülésezett az európai országok nukleáris
biztonsági hatóságainak többségét tömörítõ szervezet, a WENRA,
amelyen dr. Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyettese vett részt. AAzz üüllééss
lleeggffoonnttoossaabbbb eerreeddmméénnyyee aa rreeaakkttoorrookk bbiizzttoonnssáággáárraa vvoonnaattkkoozzóó úúnn..
rreeffeerreenncciiaasszziinntteekk eeggyyeezztteetteetttt ééss ffeellüüllvviizzssggáálltt vváállttoozzaattaaiinnaakk eellffooggaaddáássaa vvoolltt..
A referenciaszinteket kidolgozó munkacsoport elõreláthatólag tovább
dolgozik az újabb reaktortípusokra vonatkozó ajánlásokon. A leszerelésre
és hulladéktárolásra vonatkozó referenciaszintek kidolgozása is
befejezõdött, ezek országonkénti teljesülésének ellenõrzése azonban még
folyik, a befejezés tervezett idõpontja 2010. A harmonizált
referenciaszinteknek a nemzeti szabályozásokba és a gyakorlatba történõ
beemelésére akciótervek készültek, ezek szerint 2010-re a
reaktorbiztonság területén megvalósul a jogszabályi harmonizáció.

AAzz üüzzeemmzzaavvaarr-eellhháárrííttáássii ffoollyyaammaatt
éérrttéékkeellééssee 

A 2003-ban, a paksi atomerõmûben megsérült fûtõelemek eltávolítása
2007. elsõ negyedévében befejezõdött. AA mmaaggyyaarr nnuukklleeáárriiss bbiizzttoonnssáággii
hhaattóóssáággnnaakk aazz üüzzeemmzzaavvaarr-eellhháárrííttáássbbaann jjeelleennttõõss ttáámmooggaattáásstt nnyyúújjttóó
NNeemmzzeettkköözzii AAttoommeenneerrggiiaa ÜÜggyynnöökksséégg aa mmuunnkkáállaattookk bbeeffeejjeezzéésséénneekk

5500 éévveess aazz OOEECCDD NNEEAA
SSuuggáárrvvééddeellmmii BBiizzoottttssáággaa

AAzz OOEECCDD NNuukklleeáárriiss EEnneerrggiiaa ÜÜggyynnöökkssééggee ((NNEEAA)) mmáájjuuss 3311-éénn
üünnnneeppeellttee aa SSuuggáárrvvééddeellmmii BBiizzoottttssáágg ((CCRRPPPPHH)) mmeeggaallaakkuulláássáánnaakk 5500..
éévvffoorrdduullóójjáátt.. Az ünnepi ülésszakra meghívták a Bizottság korábbi
elnökeit, valamint a „rokon” szervezetek vezetõit. A NEA fõigazgatója
és a Bizottság elnöke történeti áttekintést adott a Bizottság 50 évérõl,
majd a rokon szervezetek (NAÜ, IRPA, UNSCEAR, ICRP) vezetõi
üdvözlõ elõadásukban kitértek a saját szervezetükben folyó
legérdekesebb munkákra, legfrissebb fejleményekre. Így az ülésszak
nem csak köszöntõk sora volt, hanem kkoommoollyy sszzaakkmmaaii ffóórruummmmáá vváálltt..
Végezetül négy nemzeti hatóság (francia, kanadai, spanyol, japán)
vezetõi mondták el, hogy miben látják az OECD Nukleáris Energia
Ügynökség Sugárvédelmi Bizottságának a szerepét. Az ülésen
mutatták be elõször a Bizottság 50 éves tevékenységének remek
összefoglalását nyújtó 105 oldalas könyvecskét (FFiiffttyy YYeeaarrss ooff
RRaaddiioollooggiiccaall PPrrootteeccttiioonn)).. Az ülésen dr. Koblinger László, az OAH
fõigazgató-helyettese, a CRPPH magyar tagja vett részt.

ÜÜlléésseezzeetttt aa NNEEAA IIrráánnyyííttóó TTeessttüülleettee
AAzz OOEECCDD NNuukklleeáárriiss EEnneerrggiiaa ÜÜggyynnöökkssééggee ((NNEEAA)) áápprriilliiss 2244-2255.. kköözzöötttt
PPáárriizzssbbaann ttaarrttoottttaa aa NNEEAA IIrráánnyyííttóó TTeessttüülleettéénneekk ((IITT)) ttaavvaasszzii üülléésséétt.. A
NEA fõigazgatójának beszámolójában hangsúlyosan szerepelt
Oroszország megfigyelõi státusza, amelyrõl márciusban írtak alá
megállapodást Moszkvában. Lengyelország ugyancsak megfigyelõi
státuszt kért a NEA-ban, amelyet a Kínával folytatandó tárgyalásokkal
egyetemben hagyott jóvá az IT. AAzz üülléésseenn aazz IITT mmaaggyyaarr ttaaggjjaa,, ddrr..
RRóónnaakkyy JJóózzsseeff,, aazz OOAAHH ffõõiiggaazzggaattóójjaa bbeesszzáámmoolltt aa 22000033.. áápprriilliissii ppaakkssii
üüzzeemmzzaavvaarr ssoorráánn mmeeggsséérrüülltt ffûûttõõeelleemmeekk ssiikkeerreess eellttáávvoollííttáássáárróóll.. Az IT
jóváhagyta a NEA megalapításának 50 éves évfordulója 2008-ban
esedékes megünneplésére vonatkozó elõkészületeket. Az ülés
keretében tartott vitanapon a résztvevõk áttekintették a nukleáris
kutatások helyzetét, különös figyelmet szentelve a kormányzat, a
hatóság, az ipar és a háttérintézmények szerepének. 

NNééggyyoollddaallúú ttaalláállkkoozzóó SSzzlloovvéénniiáábbaann
22000077.. áápprriilliiss 1199-2200.. kköözzöötttt PPoorrttoorroožžbbaann kkeerrüülltt ssoorr aa ccsseehh,, aa mmaaggyyaarr,,
aa sszzlloovváákk ééss aa sszzlloovvéénn hhaattóóssáággookk sszzookkáássooss éévveess nnééggyyoollddaallúú
ttaalláállkkoozzóójjáárraa,, aammeellyyeett eezzúúttttaall aa sszzlloovvéénn nnuukklleeáárriiss bbiizzttoonnssáággii hhaattóóssáágg
sszzeerrvveezzeetttt.. A jó hangulatú megbeszélésen a résztvevõk áttekintették a
kölcsönös érdeklõdésre számot tartó témákat, köztük az európai uniós
csatlakozás következtében a nukleáris területen felmerült kérdéseket.
Mind a négy fél ismertette a felügyeletük alá tartozó nukleáris
létesítményekben az elmúlt idõszakban bekövetkezett fontosabb
eseményeket. Megvitatták a hatósági tevékenység hatékonyságának
mérésére bevezetett indikátorok használatát, közös álláspont
kialakítását készítették elõ a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
mûszaki együttmûködési projektjeiben való részvételrõl. Külön
napirendi pontként szerepeltek az Európai Unió nukleáris
szervezeteiben való részvétellel kapcsolatos kérdések. A résztvevõk
megállapodtak abban, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
szeptemberi közgyûlése alatt tartandó négyoldalú megbeszélést a
magyar hatóság szervezi, 2008 elsõ felében pedig Csehország lesz a
találkozó házigazdája. 

IISSSSAASS mmiisssszziióó SSvváájjccbbaann
AA NNeemmzzeettkköözzii AAttoommeenneerrggiiaa ÜÜggyynnöökksséégg ((NNAAÜÜ)) ffeellkkéérréésséérree SSzzööllllõõssiinnéé
FFööllddeessii EErrzzsséébbeett,, aazz OOAAHH oosszzttáállyyvveezzeettõõjjee 22000077.. áápprriilliiss 3300.. ééss mmáájjuuss
44.. kköözzöötttt rréésszztt vveetttt aannnnaakk aa nneemmzzeettkköözzii ffeellüüllvviizzssggáállaattii ccssooppoorrttnnaakk
((IISSSSAASS mmiisssszziióó)) aa mmuunnkkáájjáábbaann,, aammeellyy áátttteekkiinntteettttee aa BBiizzttoossííttéékkii
EEggyyeezzmméénnyybbõõll ééss aa hhoozzzzáá kkaappccssoollóóddóó KKiieeggéésszzííttõõ JJeeggyyzzõõkköönnyyvvbbõõll

aallkkaallmmáábbóóll öösssszzeeggzzõõ üülléésssszzaakkoott sszzeerrvveezzeetttt aazz OOAAHH sszzéékkhháázzáábbaann.. Az
ülésszak elõadói a munkákban részt vevõ szervezetek képviselõi voltak:
Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes és Cserháti András
projektvezetõ-helyettes a Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.), dr. Rónaky
József fõigazgató, dr. Lux Iván fõigazgató-helyettes és dr. Horváth Kristóf
fõosztályvezetõ az OAH képviseletében. Az amerikai biztonsági hatóság
támogatásáról George Kalman (Battelle, USA), az orosz hatóságéról
pedig Andrej Kislov (Rosztechnadzor, Oroszország) számolt be. 

AA mmûûsszzaakkii rréésszzlleetteekkeett iiss ffeellttáárróó,, hhaassoonnllóó ccééllúú üülléésssszzaakkoott
sszzeerrvveezzeetttt aazz oorroosszz TTVVEELL ccéégg ééss aa PPAA ZZrrtt.. MMoosszzkkvváábbaann.. Az ülésen a
magyar és az orosz résztvevõk átfogó képet adtak az eltávolítási
munkák elõkészítésérõl és lebonyolításáról. A munka hatósági
feladatait összegzõ elõadást Szepes Károly, az OAH fõosztályvezetõ-
helyettese és dr. Lux Iván fõigazgató-helyettes készítették, s az
ülésen résztvevõ fõigazgató-helyettes mondta el. 

NNEERRSS üüllééss
AA KKiiss NNuukklleeáárriiss PPrrooggrraammmmaall RReennddeellkkeezzõõ OOrrsszzáággookk HHaattóóssáággaaiinnaakk
HHáállóózzaattaa ((NNEERRSS)) HHoollllaannddiiáábbaann ttaarrttoottttaa eezz éévvii üülléésséétt 22000077.. jjúúnniiuuss
66-88.. kköözzöötttt.. A 11 tagország mindegyike küldött képviselõt az ülésre,
az OAH képviseletében dr. Vöröss Lajos vett részt. A résztvevõk
megvitatták a szakértelem–biztosítás lehetõségeit az új reaktorok
engedélyezésére való felkészülés során, valamint a biztonsági
kultúra megtartásának eszközeit tulajdonos-váltás esetén. 

AA KKeelleett-eeuurróóppaaii rrééggiióó iilllleettéékkeess
hhaattóóssáággaaiinnaakk ttaalláállkkoozzóójjaa

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)
által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a
nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésrõl és a segítségnyújtásról szóló
két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságát,
amely szükség esetén riasztja a NAÜ-t és a kétoldalú egyezmények
szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást ad a
veszélyhelyzet alakulásáról, az elhatározott óvintézkedések
végrehajtásáról. Az egyezményekhez csatlakozott országokat hat
földrajzi régióba sorolták. AA KKeelleett-eeuurróóppaaii rrééggiióó iilllleettéékkeess hhaattóóssáággaaii
22000077.. mmáárrcciiuuss 2299-3300-áánn ttaalláállkkoozzóótt sszzeerrvveezztteekk BBuuddaappeesstteenn.. A
találkozón áttekintették a regionális együttmûködés és segítségnyújtás
lehetséges területeit, valamint felkészültek a 2007. júliusában
esedékes, az összes régió számára szervezett bécsi találkozóra.

OOAAHH––OOSSSSKKII eeggyyüüttttmmûûkkööddééss
mmeeggeerrõõssííttééssee

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) és az Országos „Frédéric
Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
(OSSKI) között 2003-ban együttmûködési megállapodás született az
Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben az intézményekre
háruló feladatok hatékony megoldására. AA 22000077.. áápprriilliiss 22-áánn aallááíírrtt úújj
eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii mmeeggáállllaappooddááss kkeerreettéébbeenn aazz OOAAHH ttoovváábbbbrraa iiss eellvvii ééss
sszzaakkmmaaii sseeggííttssééggeett nnyyúújjtt aazz OOSSSSKKII sszzáámmáárraa aa nnuukklleeáárriissbbaalleesseett-
eellhháárrííttáássii ffeellkkéésszzüüllééss ttáámmooggaattáássáárraa iirráánnyyuullóó kkuuttaattáássii,, ffeejjlleesszzttééssii
tteevvéékkeennyysséégg mmeeggvvaallóóssííttáássááhhoozz.. 

CCssaattllaakkoozzááss eellõõkkéésszzííttééssee
AAzz EEuurróóppaaii UUnniióóhhoozz vvaallóó ccssaattllaakkoozzáásskkoorr MMaaggyyaarroorrsszzáágg vváállllaallttaa,, hhooggyy
aazz EEUURRAATTOOMM-NNAAÜÜ-MMaaggyyaarroorrsszzáágg hháárroommoollddaallúú bbiizzttoossííttéékkii
mmeeggáállllaappooddáásstt ééss kkiieeggéésszzííttõõ jjeeggyyzzõõkköönnyyvveett iiss aallááíírrjjaa.. AAzz OOrrsszzáággggyyûûllééss
aa vvoonnaattkkoozzóó 22000066.. éévvii LLXXXXXXIIII.. sszz.. ttöörrvvéénnyytt 22000066.. ookkttóóbbeerr 3300-áánn

ffooggaaddttaa eell.. AA „„ccssaattllaakkoozzáássii sszzáánnddéékknnyyiillaattkkoozzaatt””-nnaakk mmeeggffeelleellõõeenn
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn vváárrhhaattóóaann 22000077.. jjúúlliiuuss eellsseejjééttõõll lleesszznneekk éérrvvéénnyyeesseekk aa
hháárroommoollddaallúú mmeeggáállllaappooddááss eellõõíírráássaaii.. A hatályba lépés elõkészítése
érdekében 2007. március 27-28-án EURATOM-OAH megbeszélésre
került sor, amelyen az EURATOM biztosítéki felügyelettel és
ellenõrzéssel foglalkozó vezetõi, valamint az OAH munkatársai vettek
részt. A résztvevõk megvitatták az EURATOM és az OAH, mint a
nukleáris és radioaktív anyagok hatósága közötti együttmûködés
kérdéseit. Az üzemeltetõket érintõ kérdéseket a jelentõsebb
mennyiségû nukleáris anyaggal rendelkezõ, illetve nukleáris
biztosítéki szempontból jelentõsebb tevékenységet végzõ
engedélyesek képviselõvel együtt beszélték meg. 

TTeelljjeessííttmméénnyynnöövveellééss aa ppaakkssii
aattoommeerrõõmmûû bbllookkkkjjaaiinn

AAzz ááttaallaakkííttáássii eennggeeddééllyyeezzééssii eelljjáárrááss bbeeffeejjeezzééssee uuttáánn mmáájjuuss vvééggéénn
kkeezzddõõddöötttt eell aa tteelljjeessííttmméénnyynnöövveellééss mmeeggvvaallóóssííttáássaa aa ppaakkssii
aattoommeerrõõmmûû eellssõõ bbllookkkkjjáánn.. A hatóság által jóváhagyott program
keretében a 8%-os teljesítménynövelés több lépésben, lépésenként
mérési alprogramok végrehajtásával, majd a mérési eredmények
értékelése alapján hozott döntésekkel valósul meg. Az
alprogramokban reaktorfizikai, radiokémiai és vízvegyészeti,
hõmérsékleti, mérések szerepelnek, továbbá a primer és
szekunderköri rendszerek és berendezések alapvetõ
paramétereinek ellenõrzése folyik. A teljesítménynövelés által
érintett csõvezetékek rezgésállapotát is ellenõrzik. A program
elõreláthatóan szeptemberben fejezõdik be, így ekkortól már a paksi
atomerõmû elsõ és negyedik blokkja üzemelhet növelt
teljesítményszinten.

HHaattóóssáággii ttaappaasszzttaallaattccsseerree
AAzz OOAAHH ééss aa rroommáánn nnuukklleeáárriiss bbiizzttoonnssáággii hhaattóóssáágg ((CCNNCCAANN)) kköözzöötttt
kkiiaallaakkuulltt eeggyyüüttttmmûûkkööddééss kkeerreettéébbeenn 22000077.. mmáájjuuss 2299.. ééss 3311.. kköözzöötttt aa
rroommáánn hhaattóóssáágg kkéétt ffiiaattaall kkééppvviisseellõõjjee éérrkkeezzeetttt ttaappaasszzttaallaattccsseerréérree aazz
OOAAHH-hhoozz.. A látogatás célja a magyar gyakorlat megismerése volt a
projektek szervezése és a team munka területén. Az OAH belsõ
projektjeirõl – köztük a Nukleáris Biztonsági Szabályzat
felülvizsgálatáról és az idõszakos biztonsági jelentés értékelésérõl –
tartott részletes ismertetés után a román kollégák az OAH
nemzetközi szervezetekkel tartott kapcsolataival és tájékoztatási
tevékenységével is megismerkedtek. 

AAzz OOAAHH ééss aa sszzlloovváákk nnuukklleeáárriiss bbiizzttoonnssáággii hhaattóóssáágg kköözzttii
eeggyyüüttttmmûûkkööddééss kkeerreettéébbeenn 22000077.. jjúúnniiuuss 55-éénn kkéétt sszzlloovváákk sszzaakkeemmbbeerr
éérrkkeezzeetttt ttaappaasszzttaallaattccsseerréérree aazz OOAAHH mmiinnõõssééggiirráánnyyííttáássii rreennddsszzeerréénneekk
mmeeggiissmmeerréésséérree.. Az OAH szakemberei a konzultáció során
elsõsorban az önértékelésre és a folyamatok mérésére szolgáló
módszereket ismertették. A szlovák hatóságnál fejleszteni kívánják
a folyamataik mérésére kidolgozott módszert, ezért a gyakorlatban is
hasznosíthatónak ítélték az OAH-ban alkalmazott mutatószám
rendszer mûködtetésével kapcsolatos tapasztalatokat.

ÜÜlléésseezzeetttt aa SSzzaakkbbiizzoottttssáágg
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (Alap) Szakbizottsága április
26-án ülést tartott, amelyen elfogadta és az Alappal rendelkezõ
miniszternek jóváhagyásra javasolta a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kht. hetedik közép, és hosszú távú tervét. AA tteerrvveett aazz
AAllaappppaall rreennddeellkkeezzõõ iiggaazzssáággüüggyyii ééss rreennddéésszzeettii mmiinniisszztteerr mmáájjuuss 3300-
áánn hhaaggyyttaa jjóóvváá.. Az Alap ez évre elõirányzott kiadása 13,11 milliárd
forint, amelybõl 6,9 milliárd forintot fordítanak a Nemzeti
Radioaktív Hulladék Tároló létesítésére Bátaapátiban; 2,29
milliárd forintot pedig a paksi atomerõmû mellett lévõ Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítésére. 
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