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1 Bevezetés 
 

A radioaktív anyagok és az ionizáló sugárzások alkalmazása széleskörűen elterjedt emberi 

tevékenység. Az atomenergia felhasználása az egészségügyi ellátásban, a villamosenergia-

termelésben, az iparban, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatás számos területén a 

társadalom javát szolgálja. Az atomenergia helytelen alkalmazása, vagy fegyverként való 

felhasználása azonban súlyos veszélyekkel jár. Ezért az atomenergia alkalmazása területén 

kezdettől fogva kiemelt szerepe van a biztonságnak. 

 

Nemzetközi egyezmények határozzák meg a tudományos eredmények és nemzetközi 

tapasztalatok alapján kialakított biztonsági alapelveket, a biztonság fejlesztésével összefüggő 

nemzetközi együttműködés több kormányközi szervezet tevékenységének fontos területe. 

 

A biztonságos alkalmazás feltétele olyan jogalkotási és szabályozási rendszer létrehozása, 

amely megalapozza a nemzetközi elvárásoknak megfelelő biztonsági követelmények 

meghatározását és rendszeres korszerűsítését. Fontos feltétel továbbá olyan felhatalmazással, 

szakértelemmel és anyagi feltételekkel rendelkező, független hatósági rendszer működése, 

amely garantálja, hogy az atomenergia alkalmazása kizárólag hatósági engedélyezés és 

rendszeres ellenőrzés mellett történhessen, a jogszabályokban meghatározott szigorú 

biztonsági előírások érvényesítésével. 

 

Az atomenergia sokrétű alkalmazása és az alkalmazás biztonságával összefüggő kérdések 

jelentősége is indokolja, hogy az Országgyűlés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 

törvény előírásainak megfelelően tájékoztatást kapjon az atomenergia hazai alkalmazásának 

biztonságáról. Ezért az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdése 

kötelezi az Országos Atomenergia Hivatalt (OAH), hogy évente jelentést készítsen a 

Kormánynak és az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról, 

beleértve azt a tevékenységet is, amelynek megkezdéséhez a törvény 7. § (2) bekezdése 

szerint az Országgyűlés előzetes, elvi egyetértése volt szükséges. Az Országos Atomenergia 

Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia 

Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet
1
 12. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint a Kormány és az Országgyűlés elé terjesztendő éves jelentések 

elkészítésében a feladatkörrel rendelkező minisztériumok és központi közigazgatási szervek 

közreműködtek. 

 

Ez a Jelentés a 2009. évi tevékenységről ad számot, de a teljességre és a közérthetőségre 

törekedve általános ismertetést ad az atomenergia alkalmazásának biztonságával kapcsolatos 

hazai közigazgatási, szakmai, tudományos és nemzetközi együttműködési kérdésekről is. A 

2009. évi tevékenységet dőltbetűs részek ismertetik. Azokról a változásokról, információkról, 

amelyek a jelentés adott pontjához kapcsolódóan már bekövetkeztek, illetve rendelkezésre 

állnak, lábjegyzetben adunk számot. 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint új nukleáris 

létesítmény és radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez, 

illetőleg meglévő atomerőmű további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítéséhez az 

Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.
2
 A törvény 8. § (3) bekezdése pedig azt 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet. 

2
 A törvény 2011. augusztus 3—án hatályba lépett módosítása szerint: „Új nukleáris létesítmény és 

radioaktívhulladék—tároló létesítését, valamint meglévő atomerőmű további atomreaktort tartalmazó egységgel 

való bővítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.” 
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is előírja, hogy a Kormánynak és az Országgyűlésnek készített éves jelentések ismertessék az 

Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása alapján végzett tevékenységet. 

 

Eddig az Országgyűlés két ilyen tevékenység megkezdéséhez adta előzetes, elvi 

hozzájárulását. 

 

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő 

tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű 

üzemidejének meghosszabbításáról szóló 85/2005. (XI. 23.) OGY határozat alapján indult 

meg az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló 

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházásának előkészítése.  

 

Az Országgyűlés emellett, a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatban, a törvény 7. § (2) 

bekezdése alapján a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének 

előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez adott előzetes, elvi hozzájárulást. A két 

országgyűlési határozat alapján végzett tevékenységről a Jelentés 7. és 5. fejezetei adnak 

számot.  

  



12 

2 Összefoglalás 
 

Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és egyik legjelentősebb területe a 

villamosenergia-termelés. Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló 

sugárzások felhasználása kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a 

tudományos kutatás és az oktatás területére. 

 

Az atomenergia alkalmazását Magyarországon törvény szabályozza. Az atomenergiáról szóló 

1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság egészségének, biztonságának és a 

környezetnek a védelme. A törvény rendelkezései szerint az atomenergia alkalmazása 

kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett 

történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van. A törvény 

végrehajtását számos kormányrendelet és miniszteri rendelet garantálja.  

 

Az atomenergia biztonságos alkalmazását felügyelő hatósági rendszer keretében a nukleáris 

létesítmények – köztük a Paksi Atomerőmű – nukleáris biztonságával, valamint a nukleáris 

fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok az OAH 

hatáskörébe tartoznak. A nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos hatósági 

követelményrendszert részletes nukleáris biztonsági szabályzatok tartalmazzák, amelyek 

teljesítésének lehetséges módjáról az OAH főigazgatója útmutatókat ad ki. Az egészségügyért 

felelős miniszter az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) útján látja el 

a sugárveszélyes létesítményekkel, a sugárbiztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos 

hatósági feladatokat. 

 

Az OAH és az ÁNTSZ intézetei, érintett szakhatóságai 2009-ben is ellátták az atomenergia 

alkalmazásával összefüggő engedélyezési, ellenőrzési, valamint elemzési és értékelési 

hatósági feladatokat. 

 

2009-ben Magyarországon 1167 munkahelyen alkalmaztak radioaktív anyagot, vagy ionizáló 

sugárzást előállító berendezést. A különböző foglalkozási területeken a rendszeres 

foglalkozási sugárterheléssel járó munkahelyeken dolgozó munkavállalók, vagy egyéni 

vállalkozók száma közel tizenhatezer volt. Az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása 

2009-ben is hatékony sugáregészségügyi hatósági felügyelet mellett, a sugárvédelem alapvető 

szabályai és a hatósági előírások betartásával, biztonságosan történt. 

 

Munkahelyi sugárforrástól származó sugárbaleset, személyek baleseti szintű 

sugárterhelésével járó rendkívüli esemény 2009-ben sem következett be. 

 

Az ellenőrzések eredményeként 2009-ben 21 esetben kezdeményeztek hatósági szintű – 

összesen 48 munkavállalót érintő – kivizsgálást, és 50 esetben – összesen 62 munkavállalót 

érintő – munkahelyi szintű kivizsgálást. Egy munkavállaló esetén sem fordult elő az 50 mSv/év 

foglalkozási dóziskorlát túllépése. 

 

A Paksi Atomerőmű 2009-ben 15 427,2 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a hazai 

villamosenergia-termelés 43%-át adta. 

 

2009-ben a Paksi Atomerőmű 3. blokkján is befejeződött a teljesítménynövelés 2006-ban 

megkezdett programja. A négyéves program végrehajtása során a szükséges technológiai 

átalakítások, valamint a nukleáris biztonságot igazoló tesztek és ellenőrzések sikeres 

végrehajtását követően a négy blokk teljesítményét a teljesítményemelés előtti szint 108%-ára 
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emelték. A program befejeztével 2010-től a négy blokk összesen mintegy 160 MW többlet 

teljesítménnyel járul hozzá a hazai villamosenergia termeléshez, így a négy blokk 

összteljesítménye eléri a 2000 MW-ot. 

 

Folytatódtak az atomerőmű blokkjai tervezett üzemidejének meghosszabbításával kapcsolatos 

munkálatok. Az elvégzett munkák eredményeként 2009. június 19-i dátummal az OAH 

határozatban értékelte az üzemidő-hosszabbítási programot és elrendelte annak 

végrehajtását. Az engedélyes a tervezett üzemidő lejárta előtt 1 évvel (az 1. blokk esetén 2011-

ben) nyújtja be kérelmét a hatósághoz a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezésére.
3
 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint új nukleáris 

létesítmény létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez, illetőleg a meglévő atomerőmű 

további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi 

hozzájárulása szükséges. Ezért a Magyar Villamos Művek Zrt. – abból kiindulva, hogy az 

ország hosszú távú biztonságos villamosenergia-ellátása szempontjából szükség van az 

atomerőmű bővítésére – áttekintette azokat a teendőket, amelyek elősegítették és 

megalapozták az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulásának előkészítését célzó kormányzati 

munkát. Az ennek érdekében létrehozott Teller Projekt keretében végzett vizsgálatok 

eredményeinek ismeretében az Országgyűlés 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatával előzetes, 

elvi hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű telephelyén új blokk(ok) létesítését előkészítő 

tevékenység megkezdéséhez.  

 

Az Országgyűlés döntését követően szakmai munka indult meg, amelynek még számos 

kérdésre kell részletes választ adnia, így például a pontos finanszírozási és beruházási 

konstrukcióra, a műszaki jellemzőkre, blokktípusra, a rendszerbe illeszthetőségre. Fentiek 

érdekében az MVM Zrt. és a Paksi Atomerőmű Zrt.
4
 2009. július 8-án a bővítés előkészítésére 

közösen megalapította a Lévai Projektet. A projekt a szállítói tender kiértékeléséig, várhatóan 

2012 végéig tart
5
. 

 

Az OAH 2008-ban a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója üzemeltetési engedélyét, a 

megalapozó dokumentáció értékelése során feltárt hiányosságok miatt, egy évre 

hosszabbította meg. Az engedélyes az átdolgozott dokumentáció benyújtásával a 2009. év 

elején kérelmezte az engedély hosszú távra érvényes meghosszabbítását. Az OAH az 

átdolgozott dokumentáció vizsgálata alapján a Tároló fogadó épülete és 1–16. kamramodulja 

üzemeltetési engedélyének érvényességét a létesítmény soron következő időszakos biztonsági 

felülvizsgálatának időpontjáig (2018. november 30.) hosszabbította meg. 

 

2008-ban a Budapesti Kutatóreaktor nagydúsítású friss fűtőelemeit nemzetközi 

együttműködés keretében visszaszállították Oroszországba kisdúsítású üzemanyagra cserélés 

céljából. Az új, kisdúsítású üzemanyag alkalmazására az OAH már korábban elvi átalakítási 

engedélyt adott és engedélyezte a kisdúsítású fűtőelemek beszerzését is. Az új fűtőelemek, 

részben a csere keretében, részben vásárlás folytán, 2009 szeptemberében megérkeztek. Az 

átállás kisdúsítású üzemanyagra megkezdődött, a folyamat várhatólag 2012-re fejeződik be. 

 

                                                 
3
 Az 1. blokk esetében az üzemidő—hosszabbítás iránti kérelem benyújtásának határideje 2011. december 12. 

volt. A Paksi Atomerőmű engedélyese a kérelmet határidőben, 2011. december 5—én benyújtotta a hatósághoz. 
4
 2012. április 12. óta a rövidített cégnév MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

5
 A Jelentés Országgyűléshez történő benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló információ szerint a tender 

kiírása 2012 végéig, kiértékelése pedig 2014 végére várható.  
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a nukleáris létesítmények 2009. évi biztonsági 

helyzetének általános értékelése megfelelő eredményt mutat. A Paksi Atomerőmű, a Budapesti 

Kutatóreaktor, és az Oktatóreaktor a tervekben, engedélyekben meghatározott 

paraméterekkel üzemeltek. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójánál egy esetben túllépték a 

tárolócső feltöltött állapotára vonatkozó maximális oxigén tartalomnak és nedvesség 

tartalomnak az Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott korlátait. A Paksi Atomerőműben 

egy esemény a hétfokozatú nemzetközi nukleáris esemény skálán (International Nuclear Event 

Scale, INES) INES-2 besorolást kapott. A hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok 

nem veszélyeztették a nukleáris biztonságot, és a környezeti kibocsátási határértékek 

túllépésére sehol sem került sor. 

 

A nukleáris létesítmények őrzés-védelmét a rendőrhatóság illetékes szervei az év során rend-

szeresen ellenőrizték. Az ellenőrzések alapján megállapítható volt, hogy a létesítmények 

védelmi rendszereinek műszaki színvonala megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Valamennyi fegyveres biztonsági őrség a vonatkozó hazai és nemzetközi rendelkezéseknek 

megfelelően, esetenként azt meghaladó műszaki színvonalon látta el éves tevékenységét. 

 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2009. évben is kiemelt kockázati tényezőként, a 

rendészeti és a bűnügyi szakterületek bevonásával értékelték a nukleáris létesítmények 

esetleges terrorfenyegetettségét és védelmi felkészültségét. Megállapítható, és ebben már évek 

óta nincs lényeges változás, hogy Magyarország továbbra sem közvetlen célpontja a 

nemzetközi terrorizmusnak, nemzetközi terrorszervezetekhez köthető akcióképes csoport 

jelenlétéről hazánkban az illetékes szerveknek nincs tudomásuk. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság az év során öt esetben engedélyezte friss nukleáris üzem-

anyag Magyar Köztársaság
6
 területére történő beszállítását és egy esetben friss nukleáris 

fűtő-elemek kiszállítását az országból. Minden esetben biztosított volt a szállítmányok 

folyamatos rendőri felügyelete és ellenőrzése. A szállítások során olyan hiányosságot, vagy az 

engedélyekben meghatározott feltételektől való eltérést, mely rendőrségi intézkedést igényelt 

volna nem tártak fel. 2009-ben kiégett nukleáris üzemanyag Magyarország területét érintő 

szállítására nem került sor. 

 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés 

végrehajtásának biztosítékaként Magyarország nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris 

tevékenységét. A nukleáris anyagok hazai felhasználását és nyilvántartását a vállalt 

nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az 

Európai Unió Bizottságának ellenőrei is ellenőrzik. A hazai és nemzetközi nyilvántartási és 

ellenőrzési rendszer igazolta, hogy hazánk teljesíti a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozásával összefüggésben vállalt nemzetközi kötelezettségeit, és Magyarországon a 

nukleáris anyagok alkalmazása eredeti rendeltetésüknek megfelelően kizárólag békés célok 

érdekében történik, továbbá hazánk nem végez olyan nukleárisüzemanyag-ciklussal 

összefüggő tevékenységet, amelyről nem tájékoztatta előzetesen az Európai Unió Bizottságát, 

illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget. 

 

A nukleáris export és import engedélyezésének hazai rendszere 2009-ben is érvényesítette a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi irányelveket.  

 

                                                 
6
 Hazánk megnevezése 2012. január 1—je óta Magyarország. 
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Az atomenergia alkalmazásának biztonsága területén a 2009. évben az OAH és az illetékes 

minisztériumok több fontos jogszabályt készítettek elő. Az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény 2009-ben két ízben is megváltozott. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. 

évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 

irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény az 

atomenergiáról szóló törvényt is érintette. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvény többek között az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény módosításával az Európai Unió jogi normáival összhangban szabályozta a 

nagy aktivitású zárt sugárforrást felhasználó munkahelyek sugárvédelmi megbízottainak 

megbízásával, valamint a radioaktív anyagok és ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, 

berendezések tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos kérdéseket. 

 

Több jogszabály jelent meg, amely a nukleáris és radioaktív anyagok szállítását, illetve 

forgalmazását a nemzetközi előírásoknak megfelelően szabályozza. A közigazgatási eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. 

évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 

és hatályon kívül helyezéséről szóló 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet többek között 

módosította az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási 

jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. 

(VII. 29.) Korm. rendeletet
7
, továbbá a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. 

rendeletet
8
 is. 

 

A nukleáris biztonsággal kapcsolatos hazai szabályozás fejlesztése területén is meghatározó 

jelentőségű, hogy alapos előkészítés után az Európai Unióban sor került a nukleáris 

biztonság egységes szabályozására. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. július 2-án 

jelent meg a Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények 

nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról. A tagállamoknak 2011. 

július 22-ig kell hatályba léptetniük azokat a nemzeti jogi változtatásokat, amelyek összhangot 

teremtenek az irányelvvel.
9
 

 

2009-ben az atomenergiáról szóló törvény előírásaival összhangban működött a Központi 

Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság. Az Alap és a Társaság működése az atomenergiáról szóló törvény 

alapján biztosítja, hogy a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése és elhelyezése, valamint 

a nukleáris létesítmények leszerelése megoldható legyen, és ne háruljon az elfogadhatónál 

nagyobb teher a jövő generációira. 

 

Az Alapból finanszírozott fő feladatok 2009-ben a következők voltak: 

 

 az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladék elhelyezésére alkalmas Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló létesítése és a már üzembe helyezett felszíni 

létesítményeinek működtetése,  

                                                 
 
7
 Hatályon kívül helyezte a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet. 

8
 Hatályon kívül helyezte a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet. 

9
 Az irányelv teljes átültetése megtörtént, a notifikációs bejelentésre 2011 nyarán került sor.  



16 

 a működő püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló korszerűsítése 

és biztonságának növelése, 

 a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetése, felújítása és 

folyamatos bővítése,  

 a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének és a nukleáris létesítmények 

leszerelésének előkészítése. 

2009-ben folytatódott a Paksi Atomerőmű radioaktív hulladékait tartalmazó hordók 

beszállítása a Bátaapáti térségében létesülő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló elkészült 

felszíni létesítményeibe, 2009. év végén már 1600 hordó volt a tárolóban. 

 

2009. június 15-én befejeződött Bátaapátiban a felszín alatti létesítmények beruházásának 

előkészítése, elkészült a felszínről a földalatti tároló térségébe vezető két (keleti és nyugati) 

alapvágat, az ezeket összekötő valamennyi vágat és az alapvágatokhoz kapcsolódó minden 

felszín alatti objektum. A Pécsi Bányakapitányság határozatban járult hozzá ahhoz, hogy a 

végleges tároló részévé váljon a kutatási engedély alapján elkészült valamennyi felszín alatti 

objektum. 2009 végéig elkészültek azok a megközelítő vágatok, amelyek hurokszerű zárt 

rendszere lehetővé teszi, hogy a tároló az első két kamrájának üzembe helyezése után is 

folyamatosan bővíthető legyen. A hulladékok leszállítása mellett, egy másik úton zavartalanul 

tovább folytatódhat a következő tároló kamrák kialakítása, illetve az azok pontos helyének 

kijelöléséhez és kialakításához szükséges vizsgálatok lefolytatása. 2009-ben elkészültek az 

1-2. tároló kamrák térkiképzési és a felszín alatti üzemi rendszerek technológiai kiviteli tervei, 

amelyek véglegesítésére 2010-ben kerül sor
10

. 

 

2009-ben zavartalanul működött a Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer, 

amelynek keretében az illetékes minisztériumok szakintézményei és területi laboratóriumai 

végeznek összehangolt méréseket és ellenőrzéseket a Paksi Atomerőmű 30 km sugarú 

környezetében, továbbá az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer, amelyben 

az érintett minisztériumok és a Magyar Tudományos Akadémia szakintézményei, ágazati 

hálózatai, a Paksi Atomerőmű és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság rendszerei vesznek részt. A 2009. évi adatok előzetes 

értékelése során a korábbi évekhez viszonyítva szignifikáns emelkedést nem találtak. 

 

A 2008-ban elfogadott Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv alapján 2008 és 

2009 folyamán minden, az országos nukleárisbaleset-elhárításban érintett szervezet 

felülvizsgálta saját baleset-elhárítási intézkedési tervét. Az országos tervfelülvizsgálat 

összehangolt módon a Kormányzati Koordinációs Bizottság
11

 elnökének felkérésére az OAH 

főigazgatója által kiadott útmutató alapján történt. A Kormányzati Koordinációs Bizottság 

által az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv felülvizsgálatára létrehozott 

felsőszintű munkacsoport
12

 tovább működik, és elvégzi az országos terv további gondozását, 

következő felülvizsgálatának előkészítését, valamint szakmai útmutatókat dolgoz ki a tervben 

terjedelmi okokból részletesen ki nem fejtett szakmai kérdésekben. 2009-ben négy útmutató 

készült el, és négy további kidolgozása van folyamatban. 

                                                 
10

 A technológiai kiviteli tervek véglegesítése 2010—ben megtörtént. 
11

 A Kormányzati Koordinációs Bizottság helyébe a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság lépett 

az 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat alapján. 
12

 2012. január 1—je óta kikerült a Felsőszintű Munkacsoport megnevezés az azt szabályozó, az országos 

nukleárisbaleset—elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendeletből. E helyett a rendelet 

munkacsoportot nevesít az Országos Nukleárisbaleset—elhárítási Intézkedési Terv rendszeres felülvizsgálatára, 

amelyet az atomenergia—felügyeleti szerv működtet az érintett államigazgatási szervek bevonásával. 
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A nukleárisbaleset-elhárítás területén 2009-ben is több gyakorlatot szerveztek. Így többek 

között a Paksi Atomerőmű éves rendszerességű nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatához 

kapcsolódóan készítette elő a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az Országos 

Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer központi és egyes területi szervezeteinek törzsvezetési 

gyakorlatát. Az Európai Bizottság éves rendszerességgel megrendezett ECURIE-Level-3 

nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatának szcenáriója 2009-ben egy Görögországban 

feltételezett radiológiai baleseten alapult. Mivel az OAH 2007. április 1-je óta az úgynevezett 

RESPEC (Radiological Emergency Support Project for European Commission, RESPEC) 

szerződés keretében vállalt feladatokat is ellátja, azaz az Európai Uniót érintő nukleáris 

baleset vagy radiológiai esemény bekövetkeztekor szakmai segítséget nyújt az Európai 

Bizottság érintett szervezetének, az ECURIE-Level-3 gyakorlat során az OAH Baleset-

elhárítási Szervezete a RESPEC szerződésből származó feladatokat is gyakorolta. 2009. 

szeptember 10-én a Fejér megyei Védelmi Bizottság rendezte meg a VIGYAK-2009 elnevezésű 

térségi, törzsvezetési és végrehajtási gyakorlatot. A gyakorlaton részt vett a Fejér megyei 

Védelmi Bizottság, a Sárbogárdi Helyi Védelmi Bizottság, Alap Község Önkormányzata, a 

Fejér Megyei Rendőr- Főkapitányság, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 

Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális 

Igazgatósága, a Dunaújvárosi Kistérségi Intézet, a Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj és 

az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézetének Fejér Megyei Szervezete. 

A gyakorlatok jó alkalmat adtak arra, hogy a résztvevők komplex módon gyakorolják a 

nukleáris veszélyhelyzet esetén elvégzendő döntés-előkészítő, döntéshozó és végrehajtási 

feladatokat, valamint számos, országos szinten is hasznosítható tapasztalattal szolgáltak az 

országos felkészülés továbbfejlesztéséhez. 

 

Magyarország aktívan részt vesz az atomenergia alkalmazásának biztonságával kapcsolatos 

nemzetközi együttműködésben. 2009-ben Magyarország a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökséggel (NAÜ) közösen 8 nemzetközi rendezvényt szervezett hazánkban és 30 külföldi 

ösztöndíjast, illetve tudományos látogatót fogadtak a hazai intézmények. 15 magyar 

szakember számára nyílt lehetőség NAÜ ösztöndíj igénybevételére, illetve külföldi 

tudományos látogatásra.  

 

A nemzetközi szervezet 2009-2011. évi időszakra szóló műszaki együttműködési programjában 

két magyar javaslatot is elfogadott. Az MTA Izotópkutató Intézet besugárzásos 

szennyvízkezelő mintaüzemet fog létesíteni saját telephelyén a nemzetközi szervezettel közös 

finanszírozással
13

. A NAÜ ezen kívül szakmai segítséget nyújt a Paksi Atomerőmű üzemidő- 

hosszabbításával kapcsolatos tevékenységének a nemzetközi gyakorlattal való egybevetésére.  

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére 2009-ben az OAH szakemberei öt 

alkalommal vettek részt nemzetközi szakértői felülvizsgáló csoportokban. Finnországban és 

Szingapúrban a nukleáris védettség és fizikai védelem megvalósításának, Pakisztánban a 

nemzeti nukleáris biztonsági hatóság önértékelésének felülvizsgálatában, Oroszországban az 

orosz hatóság működésének áttekintésében, illetve Malajziában az ország nukleárisbaleset-

elhárítási rendszerének nemzetközi felülvizsgálatában vettek részt az OAH szakértői. 

 

A Kormány felhatalmazása alapján magyar delegáció vett részt a kiégett fűtőelemek 

kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös 

egyezmény szerinti, Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség székhelyén 2009. május 

                                                 
13

 2010—ben megvalósult a mintaüzem.  
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11–20. között tartott felülvizsgálati értekezleten. A felülvizsgálati értekezlet a részes országok 

nemzeti jelentései alapján most harmadik alkalommal vitatta meg a 2001. június 18-án 

hatályba lépett nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítését. Magyarország 

tevékenységének elismerését jelenti, hogy az OAH egyik főigazgató-helyettese töltötte be a 

felülvizsgálati értekezlet elnökhelyettesi tisztét. A nemzeti jelentés, valamint az elhangzott 

előadások és a kérdésekre adott válaszok alapján a felülvizsgálati értekezlet megállapította, 

hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott biztonsági 

követelményeknek. Követendő példaként emelte ki az értekezlet a hosszú távú fejlesztési 

projektek elkötelezett, az igényekhez igazodó megvalósítását és a lakosság bevonását a 

döntési folyamatok minden fázisába. A felülvizsgálati értekezlet tapasztalatai alapján 

megállapítható, hogy a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése terén 

Magyarország gyakorlata megfelel a nemzetközi elvárásoknak. 

 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Stúdió Egyesület az OAH-val együtt 2009-ben két 

ismeretterjesztő regionális konferenciát szervezett, 2009. május 21-én Győrben a Széchenyi 

István Egyetemen, november 24-én pedig Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián. Az 

„Atomenergiáról – mindenkinek” című konferenciákon az ismeretterjesztésben jártas neves 

előadók mindazokat a területeket áttekintették – a radioaktív sugárzástól az atomerőmű 

működésén át, a nukleáris biztonság hazai és nemzetközi biztosítékán keresztül az 

atomenergia jövőjéig –, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a 

lakosságot. A konferenciák iránti nagy érdeklődést jelezte, hogy a rendezvényterem mindkét 

alkalommal zsúfolásig megtelt. 

 

A következő időszak fontosabb feladatai 

 

A Jelentésben ismertetett tevékenység folytatásaként a következő időszak néhány fontosabb 

feladata az alábbiakban foglalható össze. 

 

1. A nukleáris létesítmények felügyelete területén el kell látni a nukleáris biztonsággal 

kapcsolatos hatósági feladatokat, amelyek közül különösen jelentősek az alábbi eljárások: 

 

• a Paksi Atomerőmű üzemidő meghosszabbítási programja és az időszakos biztonsági 

felülvizsgálat által kitűzött feladatok végrehajtásának hatósági felügyelete; 

• az új Nukleáris Biztonsági Szabályzatok bevezetése
14

, az átmeneti időszak kezelése, 

útmutatók kiadása; 

• a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója III. kiépítésének és irányítástechnikai 

rekonstrukciójának felügyelete. 

 

2. Fel kell készülni az új atomerőművi blokkok hatósági engedélyezésére és a létesítés 

felügyeletére. Részletesen ki kell dolgozni az új blokk létesítésének nukleáris biztonsági, 

proliferáció-állósági és fizikai védelmi követelményeit.
15

 

 

                                                 
14

 Az új Nukleáris Biztonsági Szabályzatok kiadása megtörtént, a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendeletet felváltotta a 

nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 

szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet. 
15

 Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 37/2012. (III. 9.) Korm. 

rendelettel az új atomerőművi blokk létesítésének nukleáris biztonsági követelményei meghatározásra kerültek. 

A fizikai védelemmel kapcsolatos szabályokat a 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.   

file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
file:///C:/Users/Ördögh%20Józsaef/Documents/OGY10/Jelentés/Tájékoztatási%20tevékenység.docx
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3. El kell készíteni és a Kormány jóváhagyásával be kell nyújtani a nukleáris biztonságról 

szóló nemzetközi egyezmény hazai végrehajtásáról szóló ötödik magyar nemzeti 

jelentést
16

, és meg kell válaszolni a jelentéshez más országoktól beérkező kérdéseket. 

 

4. Az Európai Unióval kapcsolatos tevékenység keretében fontos feladat az atomenergia 

biztonságos alkalmazásával összefüggő ügyek hazai koordinálása és a magyar érdekek 

brüsszeli és luxemburgi képviselete, továbbá a 2011. évi magyar elnökségi feladatokra 

való felkészülés feladatainak és az elnökségi munkában való részvételre kijelölt 

személyek képzési tervének végrehajtása.
17

 

 

5. Folytatni kell a Magyar Nukleáris Tudásbázis létrehozásának előkészítését, amelynek 

célja az atomenergia hazai alkalmazása során felhalmozott tudás összegyűjtése, 

megőrzése, felhasználása és aktualizálása a tudomány és technika fejlődésével 

összhangban. 

 

6. Meg kell kezdeni egy új, átfogó Nemzeti Program kidolgozásának előkészítését a 

radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésére az ennek megalapozására készült 

tanulmány figyelembevételével. 

 

                                                 
16

 A Nukleáris Biztonsági Egyezmény V. felülvizsgálati konferenciája 2011. április 4—14. között zajlott 

Bécsben, melyen Magyarország április 8—án tartotta meg tájékoztató előadását nemzeti jelentéséről. 
17

 A magyar elnökség 2011—ben sikeresen lezajlott. 
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3 Az atomenergia alkalmazása 
 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatai szerint a 2009. év végén a világ 30 országában 

437 atomerőművi blokk működött. 2009-ben két új blokkot helyeztek üzembe (Japánban és 

Indiában) és három blokkot állítottak le véglegesen (a Hamaoka atomerőmű 2. blokkját 

Japánban és az Ignalina atomerőművet Litvániában). Mindezt figyelembe véve, az üzemelő 

atomerőművi blokkok teljesítőképessége ebben az évben összességében mintegy 1,5 GW 

értékkel csökkent. 2009-ben 11 blokk építését kezdték meg Kínában (9), a Koreai 

Köztársaságban (1) és Oroszországban (1). Felújították továbbá a létesítési munkákat 

Szlovákiában, a Mohi (Mochovce) atomerőmű 3. és 4. blokkjánál. Világviszonylatban így 

jelenleg összesen 55 atomerőművi blokk épül. Ez a legmagasabb érték 1992 óta. 

 

Hazánkban a Paksi Atomerőmű 2009-ben 15 427,2 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a 

hazai villamosenergia-termelés 43%-át fedezte. Az atomerőmű stratégiai jelentőségű az 

ország villamos energia ellátásában. 

 

Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása 

kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos kutatás és az oktatás 

területére is. A radioaktív anyagokat és ionizáló sugárzásokat széleskörűen használják a 

gyógyászatban diagnosztikai és daganatterápiai célokra. A röntgenvizsgálatok és a 

sugárzással sterilizált egyszer használatos orvosi eszközök nélkülözhetetlen módszerei és 

eszközei az orvosi gyakorlatnak. Az ionizáló sugárzást eredményesen használják az 

élelmiszerek csomagolóanyagainál és a távoli, trópusi országokból importált fűszereknél a 

káros mikroorganizmusok elpusztítására. Az ipari radiográfia mindennapos eljárássá vált a 

gépek és alkatrészek anyaghibáinak feltárásában és az anyaghibákból eredő üzemzavarok 

megelőzésében. A radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások fontos szerepet játszanak az 

ipar számos más területén, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatásban. A KFKI 

Atomenergia Kutatóintézetben
18

 működő Budapesti Kutatóreaktor, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének Oktatóreaktora és a debreceni 

Atommagkutató Intézet ciklotrona sokrétűen járul hozzá a hazai tudományos és műszaki 

kultúra fejlesztéséhez. 

  

                                                 
18

 A Magyar Tudományos Akadémia 2011. december 5—i közgyűlésének határozata alapján 2012. január 1—jei 

hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, amely „Magyar 

Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik tovább. 
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4 A biztonság állami bázisa 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának elsődleges feltétele az olyan nemzeti jogalkotási 

és szabályozási rendszer, amely megalapozza a biztonsági követelmények és előírások 

meghatározását és rendszeres korszerűsítését, a biztonságot szolgáló engedélyezési rendszer 

működését, a rendszeres hatósági ellenőrzést és értékelést.  

 

4.1 Jogalkotás és szabályozás 
 

Az atomenergia alkalmazását Magyarországon – legmagasabb szinten – törvény szabályozza. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság 

egészségének, biztonságának és a környezetnek a védelme. A törvény rendelkezései szerint az 

atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és rendszeres 

hatósági ellenőrzés mellett történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben 

elsőbbsége van. A törvény korszerű, többszintű jogalkotási és szabályozási rendszert hozott 

létre és a végrehajtásként megjelent kormányrendeletek, biztonsági szabályzatok, miniszteri 

rendeletek és a jogszabályokban foglalt követelmények teljesítésének lehetséges módjait leíró 

biztonsági útmutatók igazodnak az atomenergia biztonságos alkalmazására vonatkozó 

nemzetközi előírásokhoz és elvárásokhoz. A hazai szabályozási rendszer fontos elemei a 

biztonság erősítése érdekében Magyarország részvételével létrejött nemzetközi 

egyezményeket kihirdető törvények és kormányrendeletek. Az atomenergiáról szóló törvény 

előírásai kötelezővé teszik a jogszabályok és biztonsági követelmények rendszeres 

felülvizsgálatát és korszerűsítését a tudomány és technika legújabb eredményei és a 

nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével. 

 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága területén a 2009. évben az OAH és az illetékes 

minisztériumok több fontos jogszabályt készítettek elő. 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2009-ben két ízben is megváltozott. A 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról 

szóló 2009. évi LVI. törvény az atomenergiáról szóló törvényt is érintette. Az egyes 

egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvény többek között az 

atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításával az Európai Unió jogi normáival 

összhangban szabályozta a nagy aktivitású zárt sugárforrást felhasználó munkahelyek 

sugárvédelmi megbízottainak megbízásával, valamint a radioaktív anyagok és ionizáló 

sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos 

kérdéseket. 

 

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes 

kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 182/2009. (IX. 10.) 

Korm. rendelet többek között módosította az alábbi jogszabályokat: 
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• 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, 

hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács 

tevékenységéről;
19

 

• 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről;
20

 

• 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes 

anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális 

feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről; 

• 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású 

termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról.
21

 

Több jogszabály jelent meg, amely a nukleáris és radioaktív anyagok szállítását, illetve 

forgalmazását szabályozza. Ezek a következők: 

 

• 2009. évi III. törvény a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk 

Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodást (ADN) kihirdetéséről; 

• 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról 

szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi 

alkalmazásáról; 

• 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról 

szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról; 

• 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek 

országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről; 

• 35/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
22

 a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású 

termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. 

rendelet módosításáról.
23

 

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 12/2009. (III. 25.) KHEM rendeletével az 

atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett 

eredményes és kiemelkedő munka elismerésére Gyimesi Zoltán-díjat alapított. 

 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján az OAH 

jogosultságot kapott a területfejlesztési koncepciók és programok, továbbá a területrendezési 

tervek véleményezésére. 

 

                                                 
19

 A rendeletet a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet váltotta fel. 
20

 A rendeletet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet váltotta fel.  
21

 A rendeletet a 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet váltotta fel. 
22

 A rendeletet hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §—a 2009. II. 1—től. 
23

 A rendeletet a 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet váltotta fel. 
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A területrendezési hatósági eljárásokról megjelent 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján 

az OAH a területrendezési hatósági eljárásban szakhatóságként érvényesíti atomerőmű esetén 

a nukleáris biztonsági követelményeket. 

 

A nukleáris biztonsággal kapcsolatos hazai szabályozás fejlesztése területén is meghatározó 

jelentőségű, hogy alapos előkészítés után az Európai Unióban sor került a nukleáris 

biztonság egységes szabályozására. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. július 2-án 

jelent meg a Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények 

nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról. A tagállamoknak 2011. 

július 22-ig kell hatályba léptetniük azokat a nemzeti jogi változtatásokat, amelyek összhangot 

teremtenek az irányelvvel
24

. 

 

Ebben az évben az Országgyűlés három olyan határozatot is hozott, amely az atomenergia 

alkalmazását érinti: 

 

 Az Országgyűlés 2009. március 30-án 330 igen, 6 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett 

elfogadta a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatot, amellyel az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény 7. § (2) bekezdése alapján előzetes, elvi hozzájárulást adott a Paksi 

Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló 

tevékenység megkezdéséhez. 

 A 33/2009. (IV. 30.) OGY határozattal az Országgyűlés elfogadta az atomenergia 2007. 

évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolót, amelyet az OAH állított össze 

és a Kormány jóváhagyásával a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter terjesztett 

az Országgyűlés elé. A határozat 2. pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy 

vizsgálja felül az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos szabályozás és irányítás 

szervezeti rendszerét. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogelődje a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 

Minisztérium a 33/2009. (IV. 30.) OGY határozat felhatalmazása alapján áttekintette 

azokat az állami feladatokat, amelyek az új atomerőművi blokk(ok) építéséhez 

szükségesek. Az előterjesztés felülvizsgálat után benyújtásra kerülhet a Kormány részére. 

 A 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadott, a 2009–2014 közötti időszakra szóló 

Nemzeti Környezetvédelmi Program kiterjed a sugárbiztonság, a nukleáris 

környezetbiztonság és a környezeti sugáregészségügy területére is. 

4.2 Hatósági rendszer 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele olyan hatósági rendszer 

működtetése, amely a szabályozási rendszer érvényesítése érdekében a feladatok ellátásához 

szükséges felhatalmazással, szakértelemmel és pénzügyi forrásokkal rendelkezik és független 

az atomenergia hasznosításában érdekelt vagy ellenérdekelt szervektől. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény rendelkezései szerint az atomenergia biztonságos 

alkalmazásának irányítása és felügyelete a Kormány feladata. A törvényben foglalt 

kormányzati feladatok végrehajtásáról a Kormány az OAH, valamint az érintett miniszterek 

                                                 
24

 Az irányelv teljes átültetése megtörtént, a notifikációs bejelentésre 2011 nyarán kerül sor.  
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útján gondoskodik. A törvényi rendelkezések az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos 

alapvető hatósági feladatokat megosztották az OAH főigazgatója és az egészségügyért felelős 

miniszter között. 

 

Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 

biztonsággal, a nukleáris létesítmények és anyagok biztonságával, valamint a nukleáris 

fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok ellátása. Az 

egészségügyért felelős miniszter az ÁNTSZ útján látja el a sugárvédelemmel, a radioaktív 

anyagokkal, és az azokat tartalmazó berendezésekkel, az ionizáló sugárzást kibocsátó 

berendezésekkel és létesítményekkel (a továbbiakban: sugárveszélyes berendezésekkel és 

létesítményekkel), valamint a radioaktív hulladékokkal és tárolókkal összefüggő hatósági 

feladatokat. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény szerinti hatósági feladatok ellátásában saját szakterületüknek 

megfelelően vettek részt az érintett minisztériumok és központi közigazgatási szervek: az 

Önkormányzati Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Közlekedési, 

Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.
25

 A 

kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről 

szóló 50/2004. (III. 23.) Korm.
26

 rendelet alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal keretében működő Exportellenőrzési, Vegyi és Biológiai Fegyvertilalmi Iroda
27

 az 

engedélyeket az OAH-val egyeztetve adja ki. A Honvédelmi Minisztérium külön 

jogszabályban meghatározott módon látja el a honvédelmi ágazaton belül az atomenergia 

alkalmazásával kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladatokat. 

4.3 Az Atomenergia Koordinációs Tanács 
 

Az Atomenergia Koordinációs Tanács
28

 az atomenergiáról szóló törvény 2003. évi 

módosítása eredményeként, a Kormány által létrehozott testület. Feladata az atomenergiáról 

szóló törvény alapján hatósági feladatokat ellátó minisztériumok és központi közigazgatási 

szervek tevékenységének összehangolása az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a 

nukleáris biztonság és sugárvédelem területén. A Tanács figyelemmel kíséri az atomenergia 

alkalmazásával kapcsolatos jogszabályok érvényesítését és a hatósági jogkörök gyakorlását, 

megvitatja a biztonságot szolgáló hatósági rendszerrel, a nukleáris biztonsággal és a 

sugárvédelemmel kapcsolatos országos és nemzetközi jelentőségű ügyeket. A Tanács 

feladatkörében koordináló tevékenységet lát el, ennek keretében javaslatokat tesz, véleményt 

nyilvánít, továbbá elemzések készítését kezdeményezi.  

4.4 Országos Atomenergia Hivatal 
 

Az OAH kormányhivatal. Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló törvény, 

illetőleg az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, 

valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) 

                                                 
25

 Időközben az egyes minisztériumok megnevezése Belügyminisztériumra, Emberi Erőforrások 

Minisztériumára, Vidékfejlesztési Minisztériumra, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumra módosult. 
26

 Hatályon kívül helyezte a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet. 
27

 Jelenlegi megnevezése Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Haditechnikai és Exportellenőrzési 

Hatóság Exportellenőrzési Osztálya. 
28

 2011. augusztus 3—tól megszűnt az Atomenergia Koordinációs Tanács. 
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Korm. rendelet
29

 határozza meg. Az OAH eljárásait a nukleáris biztonsággal összefüggő 

hatósági ügyekben a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet szabályozza.
30

 

4.4.1 Az OAH feladata és hatásköre 
 

Az OAH nem támogatója és nem ellenzője az atomenergia alkalmazásának. Alapvető feladata 

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (1) bekezdése szerint az atomenergia 

biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények  köztük 

elsősorban a Paksi Atomerőmű  biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, továbbá a nukleárisbaleset-elhárítással 

kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység 

összehangolása, illetve ellátása. 

 

Az OAH hatásköre kiterjed az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatási-fejlesztési 

tevékenység értékelésére és összehangolására, a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki 

megalapozó tevékenység finanszírozására. Feladatkörébe tartozik az atomenergia 

alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, a területen államközi 

egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése, a nemzetközi szervezetekkel 

folytatott együttműködés összefogása. 

4.4.2 Az OAH függetlensége 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos egyik legfontosabb nemzetközi 

elvárás, hogy a nukleáris biztonságért felelős hatóság független legyen a termelői, tulajdonosi, 

szolgáltatói érdekektől és az atomenergia alkalmazásában érdekelt és ellenérdekelt 

államigazgatási szervektől. Magyarországon az atomenergiáról szóló törvény és a végrehajtási 

rendeletek több rendelkezése garantálja a függetlenségre vonatkozó nemzetközi elvárások 

érvényesülését. 

 

Az OAH felügyeletét a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. 

(XII. 23.) ME rendelet
31

 2008. május 15-én hatályba lépett rendelkezése szerint a közlekedési, 

hírközlési és energiaügyi miniszter látja el. Az OAH döntéseit felügyeleti jogkörben 

megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet. 

 

Az OAH rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazásokkal és jogkörökkel. 

Indokolt esetben az OAH jogosult bírság kiszabására, nukleáris létesítmény engedélyének 

visszavonására vagy korlátozására.  

 

Az OAH költségvetésének jelentős részét törvényben szabályozott saját bevételei biztosítják 

és törvényi szintű szabályozás támasztja alá a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki 

megalapozó tevékenység költségvetési finanszírozását. Az OAH bevételeit – a bírságból 

származó bevételek kivételével – működésének fedezetére használja fel.  

 

Az OAH munkatársainak 87%-a felsőfokú végzettségű szakember, akiknek 45%-a két vagy 

három diplomával rendelkezik, 23%-ának van tudományos fokozata vagy egyetemi doktori 
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 Hatályon kívül helyezte a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet. 
30

 Hatályon kívül helyezte a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet. 
31

 2011. január 1—je óta a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME 

rendelet értelmében az OAH felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter látja el. 
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címe. Az összes munkatárs 69%-a rendelkezik állami nyelvvizsgával egy vagy több idegen 

nyelvből. 

 

Az OAH-nak 2003 januárja óta tanúsított minőségirányító rendszere van. A tanúsítás 

érvényességi ideje 3 évre szól. A tanúsító és a megújító auditok közötti időszakban az MSZ 

EN ISO 9001:2001 szabvány szerint évente felügyeleti auditot hajt végre az OAH által 

megbízott külső szervezet. Hároméves működést követően a rendszert megújító auditok 

keretében vizsgálják felül. 2009. március 2-án sikeresen lezajlott az OAH minőségirányítási 

rendszerének harmadik megújító auditja, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület 

szakemberei végeztek. A felülvizsgálat megállapította, hogy az OAH minőségirányítási 

rendszere „Az atomenergia békés célú és biztonságos alkalmazásának felügyelete” terén 

megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek. 

4.4.3 Az OAH Tudományos Tanácsa 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény rendelkezései szerint a biztonságos 

alkalmazással összefüggő kormányzati, hatósági és nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések 

tudományos megalapozásának biztosítása érdekében az OAH munkáját Tudományos Tanács 

segíti. A Tudományos Tanács az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert 

szakemberekből álló, legfeljebb 12 tagú testület, amelynek elnökét és tagjait az OAH-t 

felügyelő miniszter nevezi ki. A testület a korszerű tudományos eredmények 

figyelembevételével állást foglal a nukleáris biztonsággal, a sugárvédelemmel és a 

nukleárisbaleset-elhárítással összefüggő legfontosabb elvi és kutatás-fejlesztési kérdésekben. 

 

Az OAH Tudományos Tanácsa 2009-ben két ülést tartott. A 2009. május 22-i ülésén a Tanács 

az új atomerőművi blokk(ok) létesítésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalta. A Paksi 

Atomerőmű Zrt. szakemberei bemutatták az atomerőmű bővítésének előkészítési munkálatait. 

Az OAH nukleáris biztonsági igazgatóságának vezetője tájékoztatta a Tanács tagjait arról, 

hogy a hatóság miként készül fel egy új reaktorblokk hatósági feladataira. 

 

A Tanács a 2009. november 26-i ülésén a nukleáris kutatás-fejlesztés aktuális kérdéseit vitatta 

meg. A KFKI Atomenergia Kutatóintézet
32

 igazgatója tájékoztatta a Tanács tagjait a hazai és 

nemzetközi K+F tevékenységekről, irányokról. 

 

  

                                                 
32

 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 
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5 A nukleáris létesítmények biztonsága 
 

Az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítmények közül a legjelentősebbek a nukleáris 

anyagokat  az önfenntartó nukleáris láncreakcióra képes anyagokat  felhasználó 

atomreaktorok és a nukleáris anyagokat tároló létesítmények. Magyarországon 2009-ben az 

alábbi nukleáris létesítmények üzemeltek: 

 

• a Paksi Atomerőmű (Paksi Atomerőmű Zrt.), 

• a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság), 

• a Budapesti Kutatóreaktor (KFKI Atomenergia Kutatóintézet)
33

, 

• az Oktatóreaktor (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 

Technikai Intézet). 

5.1 A nukleáris biztonsági hatóság tevékenysége 

5.1.1 A nukleáris biztonsági hatóság feladatköre 
 

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági feladatok ellátása során az OAH a hatáskörébe 

tartozó alábbi, a nukleáris létesítményekkel és berendezésekkel kapcsolatos államigazgatási 

ügyekben jár el: 

 

• a nukleáris létesítmény telepítéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe 

helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, 

átalakításához, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges nukleáris 

biztonsági engedélyezés; 

• a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági ellenőrzése; 

• a nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények hatósági engedélyezése és 

ellenőrzése, továbbá az építmények felvonóinak hatósági ellenőrzése; 

• a nukleáris berendezés tekintetében a tervezéssel, gyártással, szereléssel 

(beépítéssel), üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, átalakítással (javítással), 

beszerzéssel, üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel kapcsolatos tevékenységek 

nukleáris biztonsági, valamint műszaki sugárvédelmi engedélyezése és ellenőrzése; 

• az engedélyesek és beszállítóik jogszabályban előírt minőségbiztosítási 

rendszerének ellenőrzése, vagy kijelölt intézménnyel való ellenőriztetése; 

• a nukleáris létesítmény nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének az első 

alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges 

nukleáris biztonsági engedélyezése; 

• az atomerőmű blokkjainak főjavítását követő újraindításához szükséges nukleáris 

biztonsági engedélyezése; 

• üzemelő nukleáris létesítmények átalakításának elvi engedélyezése; 

                                                 
33

  2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 
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• üzemelő nukleáris létesítmények rendszereinek, építményeinek és berendezéseinek 

átalakítása (módosítása) elvi engedélyezése; 

• az Időszakos Biztonsági jelentések jóváhagyása; 

• egyes szerelési, kivitelezési technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és 

értékelési módszerek leírásának, továbbá a biztonság szempontjából meghatározó 

munkakörök betöltésének jóváhagyása. 

Az OAH hatósági tevékenysége keretében figyelembe veszi a fizikai védelem (őrzés), a 

tűzvédelem és a telephelyen kívüli nukleárisbaleset-elhárítás szempontjait is. 

5.1.2 A nukleáris biztonsági hatóság éves tevékenysége 
 

A 2009. év legjelentősebb hatósági feladatai 

 

A Paksi Atomerőműben új típusú üzemanyag engedélyezése 

 

A Paksi Atomerőműben új típusú üzemanyag bevezetését az indokolja, hogy a blokkok 

teljesítményének megnövelése miatt a korábbi üzemanyag-típus használata kevésbé 

gazdaságossá vált. Az új típusú üzemanyag nagyobb dúsítású, azaz több hasadó anyagot 

tartalmaz. Ennek következménye, hogy kevesebb friss üzemanyagra lesz szükség és kevesebb 

kiégett üzemanyag keletkezik. 

 

Az új típusú üzemanyagból a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően először néhány 

tesztkazettát alkalmaznak, amelyek üzemeltetési adataival a reaktorfizikai számítási modellek 

alkalmasságát ellenőrzik. A tesztkazetták engedélyezése 2008-2009-ben megtörtént, a kazetták 

egy részét 2009-ben a 4. blokkon betöltötték, és a teszteredmények kiértékelése is megtörtént. 

Az eredmények a számítási modellek alkalmazhatóságát igazolták. A további tesztkazetták a 

szabályozó és biztonságvédelmi funkcióra való alkalmasság igazolására szolgálnának, de 

kipróbálásuk az egyik kazetta gyártási hibája miatt csak 2010 elején lesz lehetséges.
34

 A teljes 

átrakási mennyiségnek megfelelő első betöltés 2010-re várható
35

 és az új üzemanyag 

felhasználása négy-öt év alatt válik általánossá. Az átmeneti időszakban kevert töltetek 

(jelenlegi és új típusú üzemanyag együttes használata) lesznek, emiatt a töltettervezés, az 

üzemeltetés ellenőrzése és felügyelete fokozottabb figyelmet igényel. A biztonsági 

megalapozást jelentő elvi átalakítási engedélyezési eljárás 2009-ben megtörtént. 

                                                 
34

 A 2010. évben az új típusú tesztkazettákat az 1. reaktorblokkon sikeresen kipróbálták. 
35

 A 4. reaktorblokk 2010. évi átrakása során az újonnan berakott üzemanyag—kazetták már új típusúak voltak, a 

teljes zóna új típusú kazettákkal történő kitöltése 2013–2014—re várható. 
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A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója üzemeltetési engedélyének meghosszabbítása 

 

Az OAH 2008. évben a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) üzemeltetési engedélyét 

a megalapozó dokumentáció – végleges biztonsági jelentés – értékelése során feltárt 

hiányosságok miatt egy évre korlátozott érvényességgel hosszabbította meg. Az engedélyes az 

átdolgozott dokumentáció benyújtásával 2009 elején kérelmezte az engedély hosszú távra 

érvényes meghosszabbítását. Az OAH az átdolgozott dokumentáció vizsgálata alapján döntött 

a végleges biztonsági jelentés jóváhagyásáról, és a KKÁT fogadó épülete és 1-16. 

kamramodulja üzemeltetési engedélyének érvényességét a létesítmény soron következő 

időszakos biztonsági felülvizsgálatának időpontjáig (2018. november 30.) hosszabbította meg. 

Az átmeneti tárolóban kizárólag a Paksi Atomerőműből származó, hermetikus kiégett 

üzemanyag kazetták tárolhatók, a végleges biztonsági jelentés által meghatározott 

paraméterekkel. A hatóság előírásokat fogalmazott meg az évente beszállítható kazetták 

számára (500 db), a normál üzemi kiszállítás tiltására, továbbá a biztonsági jelentés éves 

aktualizálására és az engedélyes jelentési kötelezettségeire. Az eljárásban közreműködő 

szakhatóságok az üzemeltetési engedély kiadásához feltételekkel járultak hozzá. A 

környezetvédelmi szakhatóság a radioaktív kibocsátások és a tároló környezetének 

ellenőrzésével, a rendőrhatóság a fizikai védelemmel, a tűzvédelmi hatóság pedig a 

tűzbiztonsággal kapcsolatban tett előírásokat. Az üzemeltetési engedélyt kiadó határozatban 

az OAH előírta azt is, hogy a végleges biztonsági jelentés dokumentumát a létesítményszintű 

engedélyezési dokumentációk felülvizsgálatának Minőségügyi Terve alapján korszerűsíteni 

kell a hatósággal egyeztetett ütemterv szerint. 

 

A Budapesti Kutatóreaktor fűtőelem konverziójának megkezdése 

 

A Budapesti Kutatóreaktor telephelyén tárolt nagydúsítású kiégett fűtőelemeinek a 2008. 

évben megvalósult elszállításával megkezdődött a kisdúsítású fűtőelemek alkalmazására való 

áttérés (konverzió) előkészítése. A konverzióra és az új fűtőelemek beszerzésére az OAH 

2007. évben adott elvi átalakítási és beszerzési engedélyt, melynek birtokában az üzemeltető 

szerződést kötött az orosz partnerrel a szükséges mennyiségű kisdúsítású fűtőelemek 

leszállítására. 

 

2009-ben megtörtént a Kutatóreaktor üzemanyag konverziójához szükséges új, kisdúsítású 

fűtőelemek első szállítási egységének gyártóművi átvétele az orosz NZHK cégnél. A sikeres 

minőségvizsgálat után a fűtőelemeket speciális védőkonténerekbe csomagolták és kiemelt 

(fokozott) biztonsági intézkedések alkalmazásával szállították Budapestre. A Kutatóreaktor 

szakértői a reaktor telephelyére érkezett fűtőelem szállítmányt tételes minőségvizsgálati 

műveleteknek vetették alá. A vizsgálat inaktív szakasza a sérülésmentesség, a geometriai 

jellemzők, az azonosító jelölések, a dokumentáció ellenőrzése volt. Az új fűtőelemek nukleáris 

jellemzőit „aktív” vizsgálattal is ellenőrizték. A reaktorzóna régi töltetének egy nagydúsítású 

fűtőelemét kicserélték egy új, három fűtőelemből álló kötegre, és a kritikus állapot beállítása 

során reaktorfizikai méréseket végeztek. A vizsgálatok eredményei a kisdúsítású fűtőelemek 

megfelelő minőségét, a specifikált paraméterek egyezőségét igazolták. A gyártóművi és a 

telephelyi minőségvizsgálatok az OAH által jóváhagyott programok szerint, a hatóság 

folyamatos helyszíni felügyeletével történtek. 

 

Az OAH engedélye alapján 2009. év őszén megkezdődött a Budapesti Kutatóreaktor 

fűtőelemeinek konverziója. Négy kampányban átmeneti – az eddig használt nagydúsítású és az 

új, kisdúsítású fűtőelemeket vegyesen tartalmazó – zónát állítanak össze, melyekben az új 
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üzemanyag mennyisége rendre növekszik a régi típusú csökkenése mellett. Az ötödik kampány 

már csak kisdúsítású üzemanyagot fog tartalmazni. A váltás tehát fokozatosan valósul meg és 

három évnél valamivel hosszabb időt igényel. 

 

A paksi blokkok időszakos biztonsági felülvizsgálata eredményeként elrendelt intézkedések 

végrehajtása 

 

A Paksi Atomerőmű biztonsági jelentésének tízévenként esedékes legutóbbi felülvizsgálatát 

az OAH 2008. december 15-én zárta le, és összesen 169 feladat teljesítését rendelte el, 

amelyek 2009–2018 közötti időszakban esedékesek. A feladatteljesítések értékelésében és 

ellenőrzésében a 2009-es évben 24 fő vett részt az OAH részéről, összesen 150 munkanap 

ráfordítással. A feladatteljesítések értékelése az Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály, mint 

szakhatóság bevonásával történt. A 2009-es évben a 169 feladatból összesen 33 feladat 

teljesítését az OAH elfogadta, 11 feladat nem teljesült határidőre. 

 

A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok felülvizsgálata 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény előírásai értelmében a nukleáris biztonság 

növelése érdekében a nukleáris biztonsági szabályokat ötévente felül kell vizsgálni. A 2008-

ban elvégzett felülvizsgálat keretében az OAH figyelembe vette a tudomány és technika újabb 

eredményeit, a jó nemzetközi gyakorlatot és az elmúlt évek hatósági eljárásaiban szerzett 

tapasztalatokat. A szabályzatok korszerűsítését többek között a Paksi Atomerőmű blokkjainak 

üzemidő-hosszabbítása és a nyugat-európai nukleáris hatóságok egyesülete (Western 

European Nuclear Regulators’ Association, WENRA) által meghatározott követelmények 

(referencia szintek) hazai szabályozásba építése is indokolta. 

 

A felülvizsgálat eredményeként az OAH elkészítette a korszerűsített szabályzatok tervezetét, 

továbbá a bevezetéshez szükséges törvényi és kormányrendeleti szabályozás módosításának 

tervezeteit is. Időközben azonban az Európai Unió keretében egységesítették a nukleáris 

biztonság szabályozását, és megjelent a Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) 

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról, 

amelyet a tagállamoknak 2011. július 22-ig kell érvényesíteni nemzeti szabályozásukban
36

. 

Ezen kívül az új atomerőművi blokk(ok) létesítésével összefüggő államigazgatási kérdések 

egyeztetése is további változtatásokat igényel. Figyelembe véve egyrészről az atomenergiáról 

szóló törvény módosításának jelentősebb időigényét, másrészről a korszerűsített szabályozás 

mielőbbi hatálybaléptetésének szükségességét, az OAH a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 

olyan változatát készítette elő, amely az atomenergiáról szóló törvény módosítása nélkül 

kormányrendelettel kiadható
37

. 

 

Az OAH szakhatósági tevékenysége  

 

Az OAH 2009. évben több hatósági jogkörrel rendelkező közigazgatósági szerv felkérésére 

adott szakhatósági állásfoglalást nukleáris biztonsági jelentőséggel rendelkező engedélyezési 

ügyekben. Az OAH az alábbi szakhatósági állásfoglalásokat adta ki: 

 

                                                 
36

 Az irányelv teljes átültetése megtörtént, a notifikációs bejelentésre 2011 nyarán került sor.  
37

 Az új Nukleáris Biztonsági Szabályzatokat a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.  
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 az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete Sugáregészségügyi Decentrum 

részére a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyi 

átalakításainak engedélyezéséhez; 

 az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete Sugáregészségügyi Decentrum részére a 

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszíni létesítményei üzembe helyezési 

engedély módosításához; 

 az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete Sugáregészségügyi Decentrum részére a 

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló föld alatti létesítményeire kiadott létesítési 

engedély műszaki terveinek módosításához; 

 a Budapest XII. kerület Polgármesteri Hivatal részére a KFKI területén tervezett épület-

átalakítás engedélyezéséhez. 

A szlovákiai Mohi (Mochovce) telephelyen építendő 3-as és 4-es jelű atomerőmű blokkok 

környezeti hatásvizsgálati eljárása során az OAH két alkalommal válaszolt a Közép-

Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, továbbá az Észak-

Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkeresésére. 

 

Az OAH válaszában rámutatott arra, hogy a szlovák fél által megépíteni, illetve befejezni 

kívánt blokkok a konstrukciós elvek és a főberendezések alapján a Paksi Atomerőműhöz 

nagyon hasonló létesítmény megépítését jelentik. A magyar atomerőműben, Pakson szerzett 

üzemeltetési tapasztalatok több mint 20 év alatt azt mutatják, hogy a biztonsági övezet 

határánál folyamatosan tartózkodó személy számára előírt sugárterhelés korlát (100 µSv/év) 

a létesítmény szabályszerű működése során már az üzemi területen, a kerítésen belül is 

teljesül. Ez azt is bizonyítja, hogy a magyar létesítmény normál üzeméhez tartozó 

környezetterhelése kicsi, amit a környezetvédelmi hatóság által felügyelt környezetellenőrző 

mérőhálózatok eredményei is bizonyítanak. A konstrukciós elvek és a főberendezések 

azonossága miatt a kis környezetterhelés az azonos típusú új mohi blokkok esetében is 

feltételezhető. Ezt támasztják alá a mohi telephelyen 1998 és 2000 óta üzemelő, a Paksi 

Atomerőművel szintén azonos típusú 1. és 2. blokk üzemeltetési tapasztalatai is. 

 

Új blokk építéséhez szükséges államigazgatási eljárás egyeztetése 

 

A Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló 

tevékenység megkezdéséhez való előzetes, elvi hozzájárulásról szóló országgyűlési 

határozatot követően az álláspontok első megismerése céljából az OAH konzultációkat hívott 

össze az engedélyezési folyamatban önállóan is résztvevő egyes társhatóságokkal, az 

engedélyezés időbeni folyamatának és az egyes engedélyezési lépések információtartalmának 

megbeszélésére.  

 

Az új blokkok engedélyeztetéséről 2009 októberében Pakson többoldalú értekezletre került sor 

a Magyar Villamos Művek Zrt. Lévai Andrásról elnevezett projektjének rendezésében. A 

résztevők a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az Országos „Frédéric Joliot-

Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, az OAH és a Paksi Atomerőmű 

Zrt. képviselői voltak. Az értekezleten a környezetvédelmi és a telephely engedélyezési 

eljárások sorrendjének, a dózismegszorításoknak, valamint a tendereztetésnek az 

engedélyezési eljárások időskálájához való viszonyának kérdéseit egyeztették. 
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További jelentős munkák 

 

 A Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentésének felülvizsgálata, 

 A Paksi Atomerőműben a 2009. évi főjavítások felügyelete,  

 A súlyos balesetek kezelhetőségével összefüggő átalakítások engedélyezése, 

 A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjának felülvizsgálata, 

 A Budapesti Kutatóreaktor átfogó ellenőrzése. 

5.1.3 Engedélyezési eljárások 
 

Az OAH NBI 2009-ben a közigazgatási eljárásai és felügyeleti tevékenysége során összesen 

182 döntést hozott, amelyekből 158 határozat és 24 végzés. A döntések közül 153 a Paksi 

Atomerőműre, 15 a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójára, 3 a Budapesti Kutatóreaktorra, 11 

az Oktatóreaktorra vonatkozik. 

 

A Paksi Atomerőmű esetében a határozatok számának csökkenő tendenciája tovább 

folytatódott. (A határozatok számának korábbi növekedését a 2003. évi súlyos üzemzavar 

következményeinek kezelése okozta.) 

 

A Budapesti Kutatóreaktorral összefüggő döntések száma az időszakos biztonsági 

felülvizsgálat és a kapcsolódó biztonságnövelő tevékenységek lezárását követően ebben az 

évben is csökkent. 

 

A Budapesti Oktatóreaktorral összefüggő döntések száma az aktuális időszakos biztonsági 

felülvizsgálat és a kapcsolódó biztonságnövelő tevékenységek folyamatában enyhén 

növekedett. 

 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója esetében az első tizenhat kamra üzemeltetési 

engedélyezésének és időszakos biztonsági felülvizsgálatának befejeztével állandósult az 

eljárások száma, és megkezdődtek a következő modulok beruházási és létesítési 

tevékenységeihez kapcsolódó hatósági engedélyezési tevékenységek. 

 

A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. 

törvény alapján az OAH határozatai és végzései ellen a közigazgatási eljárás keretében 

fellebbezésnek nincs helye, a döntések közlésétől számított 30 napon belül – 

jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Bírósághoz címezve az OAH-hoz lehet kereseti 

kérelmet benyújtani. A 2009. év folyamán kiadott hatósági döntésekkel szemben az 

engedélyesek kereseti kérelmet nem nyújtottak be. 

5.1.4 Ellenőrzés 
 

A Paksi Atomerőműben 2009 folyamán az OAH öt tervezett célellenőrzést hajtott végre, 

amelyek az üzemanyag terhelési ciklusainak ellenőrzéséhez és nyilvántartásához, a beszállítók 

minősítéséhez, az in-core mérések kezeléséhez, és a súlyos baleset kezelési projekt 

végrehajtásához kapcsolódtak.  

 

Éves szinten 267 jegyzőkönyvvel dokumentált egyedi hatósági ellenőrzés történt, amelyek a 

következő fontos területekre irányultak: a biztonsági berendezések és rendszerek ciklikus 

próbái (47), a blokkok főjavítása (76), és a nyomástartó rendszerek biztonságtechnikai 

felülvizsgálatainak dokumentáltsága (66), üzemidő-hosszabbítás, teljesítménynövelés (13). A 
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felügyelők 129 helyszíni ellenőrzést hajtottak végre, 358 alkalommal ellenőrizték a tervezett 

átalakítások előzetes biztonsági értékelésének megfelelőségét, és 20 beszállító minősítési 

auditján vettek részt. Az OAH a Paksi Atomerőmű személyzetének képzését felügyelve 45 

alkalommal képviseltette magát hatósági jogosító vizsgán. A blokkfelelősi ellenőrzéseknek 

(25) célja az érintett blokk üzemelési állapotának, a létesítményben tapasztalható általános 

műszaki helyzetnek a figyelemmel kisérése. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre, 

üzemeltetést érintő beavatkozás elrendelésére nem volt szükség. 

 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójánál az OAH a kiégett fűtőelemek 2009. évi betárolási 

folyamatának végrehajtását és dokumentálását ellenőrzés keretében vizsgálta. Az ellenőrzések 

során értékelték az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat eredményeként előírt javító 

intézkedések végrehajtását, valamint a helyszínen ellenőrizték a létesítmény III. ütemű 

bővítéséhez szükséges talajstabilizációs munkákat. 

 

A KFKI Atomenergia Kutatóintézet Budapesti Kutatóreaktora (BKR) három évenként 

esedékes átfogó ellenőrzésére legutóbb 2009-ben került sor. A vizsgáló csoportok a BKR 

valamennyi fő működési folyamatára kiterjedő helyszíni ellenőrzést végeztek, melynek 

megállapításait 9 jegyzőkönyvben rögzítették. Az átfogó hatósági felülvizsgálata során az 

OAH nem tárt fel olyan eltérést, amely a létesítmény nukleáris biztonságát közvetlenül 

veszélyeztette volna, nem talált okot azonnali intézkedések elrendelésére. A jegyzőkönyvek 

értékelésével készült összefoglaló jelentés alapján az engedélyes intézkedési tervet köteles 

benyújtani a feltárt eltérések felszámolására. 

 

A BKR-nél az OAH 5 további alkalommal végzett ellenőrizést: helyszíni ellenőrzéseket 

végeztek a radioaktívhulladék-tároló tartály nyomáspróbájánál, a kiégettfűtőelem-tároló 

tisztításánál. Célellenőrzés keretében vizsgálták a technológiai berendezések öregedés-

kezelési és karbantartási folyamatainak megfelelőségét. A 2009. év kiemelt feladata volt a 

BKR új, kisdúsítású fűtőelem beszerzésének felügyelete. Az orosz gyártóműben ellenőrizték a 

fűtőelemek átvételét, majd a leszállítást követő bejövő ellenőrzés inaktív és aktív műveleteit. 

 

Az OAH a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatóreaktorában 2009-ben 

célellenőrzést végzett a 2007. évi Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat és a 2008. évi átfogó 

ellenőrzés során előírt javító intézkedések teljesítésének értékelése céljából. A hatóság a 

helyszínen ellenőrizte az Oktatóreaktor erősáramú hálózatának, hulladékvíz-kezelő és 

izotóptermelő rendszerének karbantartási tevékenységeit, valamint a karbantartást követő 

üzemi próbák végrehajtását, a létesítmény munkahelyi és környezeti sugárvédelemi 

tevékenységét, a radioaktív hulladékok kezelését, és a Radiokémiai Laboratórium működését. 

A tűzjelző hálózat rekonstrukcióját követően a hatóság ellenőrizte az üzembe helyezett 

rendszer működését is. 

5.1.5 Értékelés 
 

Az OAH folyamatosan értékeli az üzemeltetők biztonsági teljesítményét. Az értékelő 

tevékenységet megalapozó adatgyűjtés fő területei: az engedélyesek rendszeres- és eseti 

jelentései, a ciklikus hatósági ellenőrzések, az átfogó – egy-egy területet részleteiben vizsgáló 

– hatósági felülvizsgálatok, az eseti ellenőrzések és az üzemeltető személyzet képzettségének 

ellenőrzése. 

 

Az OAH elemző és értékelő tevékenységének meghatározó része a nukleáris 

létesítményekben bekövetkezett események vizsgálata. Az engedélyesek a biztonság 
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szempontjából lényeges jelentésköteles eseményekről azonnal, részletes kivizsgálásukról 

pedig 30 napon belül nyújtanak be jelentést a hatóságnak. Az események vizsgálata elősegíti a 

nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági helyzetének megfelelő értékelését, illetve az 

események elemzése és értékelése révén nyert tapasztalatok visszacsatolása lehetővé teszi az 

üzemeltetés és a létesítmény biztonsági szintjének növelését. 

 

A 2009. év során a hatóság a Paksi Atomerőműnél összesen 55 eseményt vett nyilvántartásba. 

Az atomerőmű 32 eseményt jelentett, az OAH pedig további 23 eseményről kért kivizsgálási 

jelentést. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 1 eseményt jelentett, a Budapesti 

Kutatóreaktornál és az Oktatóreaktornál jelentésköteles esemény nem történt. 

 

A Paksi Atomerőműnél nyilvántartásba vett 2009. évi események közül a lakosság 

tájékoztatására szolgáló hétfokozatú nemzetközi nukleáris esemény skálán (International 

Nuclear Event Scale, INES) egy esemény kapott INES-2 besorolást, míg a többi esemény skála 

alatti minősítésű (INES-0) volt. Az események számának alakulását 1990-2009. között az 1. 

táblázat mutatja be. 
1. táblázat 

A Paksi Atomerőműben 1990-2009. között bekövetkezett események INES szerinti besorolása 

Év INES-1 INES-2 INES-3 

1990 2 0 0 

1991 5 0 0 

1992 1 0 0 

1993 2 0 0 

1994 3 0 0 

1995 2 1 0 

1996 0 0 0 

1997 1 1 0 

1998 4 0 0 

1999 3 0 0 

2000 5 0 0 

2001 3 0 0 

2002 4 0 0 

2003 3 0 1 

2004 2 0 0 

2005 1 0 0 

2006 1 0 0 

2007 0 0 0 

2008 1 0 0 

2009 0 1 0 

 

Az atomerőműben az INES skála szerint kettes kategóriába sorolt esemény a 4. blokkon 

történt 2009. május 4-én. A reaktor éves karbantartása során az elhasználódott, erősen 

sugárzó neutronfluxus mérő detektorláncokat egyenként kiemelték, sugárvédelmet biztosító 

csőkonténerbe húzták és daruval a reaktorcsarnokon belüli nagyaktivitású tárolóhelyre 

szállították. Az egyik ilyen szállítási művelet közben a detektorláncot tartó drótkötél elszakadt, 

a detektorlánc az árnyékoló konténerből kiesett a szállítási útvonal alatt lévő lefóliázott 

munkaterületre. Az esemény következtében a csarnoki sugárzás megnőtt. A detektorlánctól 1 

méterre mért dózisteljesítmény 420 mSv/h volt. Az összes ottani munkavégzést felfüggesztették, 

és a helységet kiürítették. A csarnokban tartózkodó munkavégzőket nem érte a napi 

ellenőrzési szintet meghaladó többlet sugárterhelés. Másnap délután a daru távműködtetése 
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mellett egy hidraulikus megfogó szerszám segítségével eltávolították a leesett detektorláncot, 

és a sugárvédelmi korlátozások feloldását követően folytatták a karbantartási munkálatokat. 

Az esemény alapvető oka a csőkonténer konstrukció és az emelési technológia fel nem tárt 

hiányossága volt. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a nukleáris létesítmények biztonsági helyzetének 

általános értékelése megfelelő eredményt mutat. A Paksi Atomerőmű, a Budapesti 

Kutatóreaktor, az Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója a tervekben, 

engedélyekben meghatározott paraméterekkel üzemeltek. A Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolójánál egy esetben túllépték a tárolócső feltöltött állapotára vonatkozó maximális 

oxigén tartalomnak és nedvesség tartalomnak az Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott 

korlátait. A hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok nem veszélyeztették a nukleáris 

biztonságot, a személyi sugárvédelmi korlát és a környezeti kibocsátási határértékek 

túllépésére sehol sem került sor. 

 

5.2 A nukleáris létesítmények tevékenysége 
 

5.2.1 A Paksi Atomerőmű 
 

A Paksi Atomerőmű négy VVER-440 típusú reaktorral működő blokkból áll, melyeket 1982–

1987 között helyeztek üzembe. A blokkok villamos teljesítménye eredetileg egyenként 440 

MW volt. Az első blokk üzembe helyezésétől 2001-ig eltelt időszak alatt a blokkok villamos 

teljesítménye változatlan hőteljesítmény mellett az erőműben végrehajtott modernizációs 

tevékenységeknek köszönhetően megnövekedett rendre: 467, 468, 460 és 471 MW értékre. A 

2001-ben elhatározott és 2006-2009. között végrehajtott újabb teljesítménynövelési program 

eredményeként a hőteljesítmény minden blokkon 1375 MW-ról 1485 MW-ra, a villamos 

teljesítmény pedig 500 MW-ra növekedett.  

 

A Paksi Atomerőmű 2009-ben 15 427,2 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a hazai 

villamosenergia-termelés 43%-át adta. 
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Biztonsági mutatók 

 

A Paksi Atomerőmű legfontosabb biztonsági vonatkozású jellemzői 2009. évben a következők 

szerint alakultak: 

 

Teljesítmény-kihasználási tényező 

 

A Paksi Atomerőmű teljesítmény-kihasználási tényezője (az adott évben a ténylegesen 

megtermelt és az elméletileg maximálisan megtermelhető villamos energia arányát mutatja) 

2009-ben 89,32% volt (blokkonként: 91,92%, 92,77%, 84,3% és 88,29%). 

 

Automatikus reaktorvédelmi működések 

 

A biztonságos működést jellemző adat az üzemeltetés során bekövetkező automatikus 

reaktorvédelmi működések száma. A Paksi Atomerőműben 2009-ben a reaktorok 

teljesítményüzeme során nem történt olyan esemény, amely az automatikus reaktorvédelmi 

rendszer 1. szintű, gyors működéséhez vezetett volna. 

 

Sugárvédelem 

 

Az atomerőműben dolgozók munkahelyi sugárvédelmének hatékonysága az egyéni 

sugárterhelés adataival jellemezhető, mivel ezek mértéke és hosszabb időtartamra vonatkozó 

trendje utal a munkahelyek sugárzási viszonyaira és a sugárterhelés optimálását szolgáló 

intézkedések hatékonyságára. 

 

Az egyéni maximális sugárterhelés 2009-ben 16,1 mSv volt. Ezzel az atomerőmű minden 

dolgozója az Európai Uniós, valamint a hazai szabályozásban szereplő 50 mSv dóziskorlátot 

betartotta, és belül van az öt év átlagára vonatkozó évi 20 mSv dóziskorláton. 

 

A Paksi Atomerőmű működése óta nem következett be a hatósági dóziskorlátok túllépése. A 

személyzet sugárterhelése az összesített dózisadatok szerint nemzetközi összehasonlításban 

alacsony szinten van. 

 

Radioaktív kibocsátások 

 

Az atomerőmű működésével szemben alapvető elvárás, hogy a radiológiai környezeti 

hatásokra vonatkozóan részletes információk álljanak rendelkezésre, és a kibocsátások 

mértéke ne haladja meg a hatósági szabályozásban engedélyezett értéket. A radioaktív 

kibocsátásokat az atomerőmű és tőle függetlenül az illetékes hatóságok is ellenőrzik. Ezek 

alapján megállapítható, hogy a Paksi Atomerőműből a Dunába és a szellőzőkéményeken 

keresztül a légtérbe kibocsátott radioaktív anyagok aktivitása 2009-ben is jelentősen alatta 

volt az éves hatósági korlátnak. A 2009. év során nem történt az atomerőmű közvetlen 

környezetében mérhető, a 2003. év előtti kibocsátási szinteket meghaladó mennyiségű 

légnemű kibocsátás. 
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Radioaktív hulladékok keletkezése 

 

Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 

 

A Paksi Atomerőműben 2009-ben a folyékony radioaktív hulladék térfogatának csökkentésére 

alkalmazott eljárások eredményeként 250 m
3
 bepárlási maradék keletkezett, ami megfelel a 

sokéves átlagnak (a bepárlási maradék 2006-ban 350, 2007-ben 165 és 2008-ban 255 m
3
 

volt). A víztisztító rendszerekből kikerülő elhasznált ioncserélő gyanták teljes mennyisége az 

eddigi üzemidő alatt 156 m
3
 volt. A 2009. évben 6,5 m

3
 ilyen hulladék keletkezett. 

 

Az atomerőműben a 2009. december 31-i állapot szerint a tartályokban tárolt folyékony 

radioaktív hulladékok összes térfogata (az ioncserélő gyanták transzportvizeivel együtt) 7686 

m
3 

volt. 

 

Az üzemi területen képződő és radioaktívan szennyezett elhasznált védőeszközök, szerszámok, 

alkatrészek, tisztítóeszközök, átalakításokból származó építési anyagok, valamint a 

karbantartó műhelyekben képződő fémhulladékok, forgácsok alkotják a kis- és közepes 

aktivitású hulladékok további (szilárd) hányadát. A 2009. évben a feldolgozást követően 

164 m
3
, a teljes üzemidő alatt 2009. december 31-ig 3617 m

3
 feldolgozott (tömörített, 

szilárdított) hulladék keletkezett. A feldolgozott szilárd radioaktív hulladékok átlagos 

mennyisége 1985-től a 2009. év végéig 151 m
3
/év volt. 

 

Az atomerőműben képződő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat a bátaapáti 

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló átadásáig az atomerőmű ellenőrzött zónájában tárolták. 

Az első kis és közepes aktivitású szilárd hulladékot tartalmazó szállítmány 2008. december 2-

án indult el a bátaapáti végleges tárolóba. Ezt követően 2008-ban még további négy 

alkalommal összesen közel 80 hordót, majd 2009-ben 1520 hordót, azaz eddig összesen 1600 

hordót szállítottak ki a Paksi Atomerőmű területéről. 

 

Nagy aktivitású radioaktív hulladékok 

 

A Paksi Atomerőmű üzemeltetése során elsősorban a reaktorból kivett komponensek 

(szabályozókazetták abszorbensei, közbenső rudak, hőelemek stb.) felületein mérhető olyan 

mértékű dózisteljesítmény, amely miatt ezeket nagy aktivitású hulladékként kell kezelni. Ezeket 

a hulladékokat az erőmű ellenőrzött zónájában kialakított tároló-kutakban helyezik el. 

Összesen 1114 kút, azaz 222,8 m
3
 tárolókapacitás áll rendelkezésre. A kutakban lévő 

hulladékok végleges elhelyezésére az erőmű leszerelésekor kerül majd sor. A Paksi 

Atomerőműben 2009. december 31-ig összesen 93 m
3
 nagy aktivitású hulladék képződött, 

ebből 4,2 m
3
 2009-ben. 

 

Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű blokkjain 

 

2009-ben a Paksi Atomerőmű 3. blokkján is befejeződött a teljesítménynövelés 2006-ban 

megkezdett programja. A négyéves program végrehajtása során a szükséges technológiai 

átalakítások, valamint a nukleáris biztonságot igazoló tesztek és ellenőrzések sikeres 

végrehajtását követően a blokkok teljesítményét a teljesítményemelés előtti szint 108%-ára 

emelték. 
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A program befejeztével 2010-től a négy blokk összesen mintegy 160 MW többlet 

teljesítménnyel járul hozzá a hazai villamosenergia termeléshez, így a négy blokk 

összteljesítménye már eléri a 2000 MW-ot.  

 

A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés előkészítése  

 

A Paksi Atomerőmű Rt. 2001 januárjában elfogadott jövőképének egyik fő eleme az üzemidő 

meghosszabbítása, amelynek az elvégzett szakértői vizsgálatok szerint műszaki, vagy 

biztonsági akadálya nincs, és üzleti szempontból is megalapozott vállalkozásnak minősül. A 

hazai szabályozás szerint atomerőművi blokkok tervezett üzemidőn túli üzemeltetéséhez 

környezetvédelmi eljárás keretében megszerzett új környezetvédelmi engedély és nukleáris 

biztonsági eljárás keretében megszerzett új üzemeltetési engedély szükséges. A 

környezetvédelmi eljárás 2006-ban eredményesen lezárult, amelynek keretében 

önkormányzati közmeghallgatást szerveztek Pakson és Kalocsán, és annak ellenére, hogy az 

üzemidő meghosszabbítás nem eredményez jelentős mértékű országhatáron átterjedő hatást, 

az Espoo-i egyezmény alapján Ausztria, Horvátország és Románia is részt vett az 

engedélyezési folyamatban. 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatával az Országgyűlés is 

tudomásul vette a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról – mint az ország 

hosszú távú biztonságos villamos energia ellátásához szükséges megoldásról – szóló 

tájékoztatást. 

 

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő 

hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet
38

 szerint az atomerőmű 

blokkjai üzemidejének a tervezetten túli meghosszabbítására irányuló szándékot – a tervezett 

üzemidő vége előtt legkésőbb négy évvel – kell bejelenteni a nukleáris biztonsági hatóságnak, 

egyidejűleg benyújtva a tervezett üzemidőn túli üzemeltethetőség feltételeinek 

megteremtésére előirányzott programot, amelynek megfelelőségét és végrehajtását a hatóság 

ellenőrzi. 

 

Az üzemidő meghosszabbításának előkészítését szolgáló sokrétű műszaki tevékenység 

kiterjed a kezelést igénylő öregedési folyamatok meghatározására, az érintett rendszerek és 

rendszerelemek állapotának felmérésére, a már működő öregedéskezelési programok 

értékelésére, és szükség szerinti módosítására, illetve új programok kidolgozására, továbbá az 

engedélyezésben érintett biztonsági elemzések érvényességének és kiterjeszthetőségének 

meghatározására, a minősített állapot fenntartásáról való gondoskodásra és a szükséges 

intézkedések meghatározására. Az elvégzett munkák eredményeként, a jogszabályok 

előírásainak megfelelően a Paksi Atomerőmű a 2008. év végén a blokkok tervezett 

üzemidején túli üzemeltetés feltételeinek megteremtésére és az üzemeltethetőség igazolására 

kidolgozott programot nyújtott be a nukleáris biztonsági hatósághoz. Ehhez kapcsolódóan 

2009. első félévében több hiánypótlásra és konzultációra került sor, melyek után 2009. június 

19-i dátummal az OAH határozatban értékelte az üzemidő-hosszabbítási programot és a 

határozatban leírtak betartása mellett elrendelte annak végrehajtását. Az engedélyes a 

tervezett üzemidő lejárta előtt 1 évvel (az 1. blokk esetén 2011-ben) a program 

végrehajtásának eredményeit is összefoglalva nyújtja be kérelmét a hatósághoz a tervezett 

üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezésére. 
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 A rendeletet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet váltotta fel. 
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A Paksi Atomerőmű bővítése 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint új nukleáris 

létesítmény létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez, illetőleg meglévő atomerőmű 

további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi 

hozzájárulása szükséges
39

. A Magyar Villamos Művek Zrt. abból kiindulva, hogy az ország 

hosszú távú biztonságos villamosenergia-ellátása szempontjából szükség van az atomerőmű 

bővítésére, célszerűnek tartotta áttekinteni azokat a teendőket, amelyek elősegítették és 

megalapozták az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulásának előkészítését célzó 

kormányzati munkát. Az ennek érdekében létrehozott Teller Projekt keretében végzett 

vizsgálatok eredményeinek ismeretében az Országgyűlés 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatával 

előzetes, elvi hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű telephelyén új blokk(ok) létesítését 

előkészítő tevékenység megkezdéséhez.  

 

Az Országgyűlés döntését követően szakmai munka indult meg, melynek még számos kérdésre 

kell részletes választ adni, így például a pontos finanszírozási és beruházási konstrukcióra, a 

műszaki jellemzőkre, blokktípusra, a rendszerbe illeszthetőségre. Fentiek érdekében az MVM 

és a Paksi Atomerőmű Zrt. 2009. július 8-án a bővítés előkészítésére közösen megalapította a 

Lévai Projektet. A projekt a szállítói tender kiértékelésig, várhatóan 2012 végéig tart
40

. 

 

Az előkészítést, megvalósítást érintő legfontosabb stratégiai elemek: 

 

• a hazai és regionális villamosenergia-rendszerbe gazdaságosan illeszthető, az 

európai műszaki-biztonsági követelményeknek megfelelő típus és az optimális 

üzembe helyezés meghatározása; 

• az engedélyezés előkészítése, végrehajtása, társadalmi elfogadás;  

• a megvalósításnál szóba jöhető külföldi szállítók köre, a hazai beszállítók és a velük 

szemben támasztandó elvárások, a kiválasztás alapelvei; 

• a projekt finanszírozásának célszerű módja;  

• az új blokkok várható tulajdonosi szerkezete, a projektet megvalósító társaság 

ennek megfelelő létrehozása;  

• a nemzetgazdaság és a régió felkészítése a projekt megvalósítására. 

Nemzetközi biztonsági felülvizsgálatok 

 

A nemzetközi biztonsági felülvizsgálatok fontos és irányadó részei az atomerőmű 

biztonságának értékelésére és növelésére irányuló folyamatos tevékenységnek. A Paksi 

Atomerőmű igénybe vette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által biztosított valamennyi 

fontosabb nemzetközi felülvizsgálati rendszer, valamint az Atomerőművet Üzemeltetők 

Világszövetsége (World Association of Nuclear Operators, WANO) által biztosított partneri 

felülvizsgálatok nyújtotta lehetőségeket, és 1984 óta közel 35 nemzetközi biztonsági 

felülvizsgálati csoportot fogadott. 
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 A törvény 2011. augusztus 3—án hatályba lépett módosítása szerint: „Új nukleáris létesítmény és 

radioaktívhulladék—tároló létesítését, valamint meglévő atomerőmű további atomreaktort tartalmazó egységgel 

való bővítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.” 
40

 A Jelentés Országgyűléshez történő benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló információ szerint a tender 

kiírása 2012 végéig, kiértékelése pedig 2014 végére várható. 
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A legutóbbi (WANO) nemzetközi felülvizsgálat a 2005-ben lefolytatott alapvizsgálat 

utóvizsgálata volt. Az utóvizsgálat során a WANO vizsgálói a helyszínen ellenőrizték a 2005. 

évi vizsgálat során megállapított hiányosságok kezelésének eredményességét. Az utóvizsgálat 

óta az erőmű a kilenc javítandó terület mindegyikében teljes mértékben végrehajtotta a 

kitűzött feladatokat.  

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a biztonsági felülvizsgálatok mindegyike pozitív általános 

értékeléssel zárult, de a nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatokat is tettek a biztonság 

további növelésére. A javaslatok megvalósítására készült intézkedési tervek végrehajtása 

jelentős szerepet játszott az atomerőmű biztonsági szintjének emelésében. 

 

Felelősség az atomkárokért  

 

Magyarország részese az atomkárokért való felelősségről szóló nemzetközi egyezményeknek 

és az atomenergiáról szóló törvény a nemzetközi kötelezettségeknek és elvárásoknak 

megfelelően szabályozza az atomenergia alkalmazásával kapcsolatban keletkezett károkért 

való felelősséggel és a károk megtérítésével összefüggő kérdéseket. Ennek megfelelően a 

nukleáris létesítmények engedélyesei kizárólagos és abszolút felelősséget viselnek az okozott 

atomkárokért és biztosítás útján, vagy más módon kötelesek gondoskodni a megfelelő 

pénzügyi kárfedezeti összegről. A kárfelelősség a nukleáris anyagok szállítására is kiterjed. A 

végrehajtást szabályozó, az atomkár-felelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi 

fedezet jellegéről, feltételeiről és összegéről szóló 227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján 

a Paksi Atomerőmű Zrt. felelősségbiztosítást kötött a törvény szerinti atomkár-felelősségből 

eredő esetleges kártérítési kötelezettségének teljesítésére. A több biztosítótársaság 

részvételével alakult társulás szakértői felülvizsgálatai határozzák meg azt a kockázati 

értékelést, amely alapul szolgál a kárfelelősségi biztosítás megkötéséhez és a biztosítási díj 

megállapításához. A biztosítási, vagy más pénzügyi fedezet mindenkori megléte tekintetében 

az OAH gyakorol felügyeleti jogokat, illetve alkalmaz szankciót jogszabálysértés esetén. 

 

5.2.2 A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 
 

A Paksi Atomerőmű kiégett üzemanyag kazettáinak átmeneti elhelyezésére szolgáló tároló 

megépítését az Oroszországba való visszaszállítás bizonytalansága tette szükségessé. A 

létesítmény feladata a reaktorokból származó kiégett fűtőelem-kazetták 50 éves, átmeneti 

időtartamra való tárolása. 

 

Az MVDS típusú száraz tároló egyik előnye, hogy a tároló kamrák száma modulrendszerben 

bővíthető. Nitrogén gázzal töltik fel a tároló csöveket, melyek betonfalakkal körülvett 

kamrákban helyezkednek el. A kazetták maradék hőtermelése miatt szükséges hűtést a 

kamrákban és az ahhoz kapcsolódó kürtőrendszerben kialakuló természetes légáramlás 

biztosítja. A hűtési folyamat önszabályozó. A hűtést biztosító levegő nem érintkezik a 

kazettákkal, amelyek hermetikusan elzárt környezetben vannak. Az építészeti és gépészeti 

megoldások az előírásoknak megfelelően üzemi és üzemzavari körülmények között egyaránt 

garantálják a tárolóban dolgozó személyzet és a tároló környezetének sugárbiztonságát. 

 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójánál 2009. évben egy esetben túllépték a tárolócső 

feltöltött állapotára vonatkozó maximális oxigén tartalomnak és nedvesség tartalomnak az 

Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott korlátait.  
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5.2.3 A Budapesti Kutatóreaktor 
 

A KFKI Atomenergia Kutatóintézetben működő Budapesti Kutatóreaktor a magyar fizika 

egyik legjelentősebb kutatási nagyberendezése. A kutatóreaktor 1959 óta működik 

üzemszerűen és 1993-ban a teljes felújítást követően kapott további üzemeltetési engedélyt. A 

reaktor üzemeltetéséért és biztonságáért egyaránt a KFKI Atomenergia Kutatóintézet 

felelős.
41

 

 

A kutatóreaktor gyakorlati felhasználásának egyik legfontosabb területe az elsősorban orvosi 

(diagnosztikai) célú radioaktív izotópok előállítása. Itt végzik az atomerőművi 

reaktortartályok élettartam vizsgálatához szükséges anyagszerkezeti kutatásokat, valamint 

neutron radiográfiai és aktivációs analitikai kutatásokat is. 

 

A kutatási lehetőségek 2000-ben jelentősen bővültek, a neutronfizikai kutatások 

szempontjából nagy fontosságú hidegneutron forrás üzembe helyezésével. A kutatóreaktor 

hat–hét évre elégséges üzemanyaggal rendelkezik, tehát üzemeltetése a közeljövőben e 

tekintetben is biztosított. 

 

Az üzemszerűen működtetett kutatóreaktornak a környezetre semmilyen káros hatása nincs. A 

reaktor biztonsági berendezései a kilencvenes évek elvárásainak megfelelően készültek. E 

berendezések tervezésük folytán üzemzavari esetekben is megakadályozzák a megengedettnél 

nagyobb mértékű radioaktív anyag kibocsátást. 

 

A KFKI Atomenergia Kutatóintézet, mint a Budapesti Kutatóreaktor üzemeltetője az év során 

eseményt nem jelentett. A 2009. évben a létesítményre vonatkozó Üzemeltetési Korlátok és 

Feltételek előírásai teljesültek. 

 

A Budapesti Kutatóreaktor nagydúsítású friss fűtőelemeit nemzetközi együttműködés 

keretében 2008-ban visszaszállították Oroszországba. Az új, kisdúsítású fűtőelemek, részben a 

csere keretében, részben vásárlás folytán, 2009 szeptemberében megérkeztek. Ezek 

alkalmazására az OAH már korábban elvi átalakítási engedélyt adott, és engedélyezte az 

ilyen fűtőelemek beszerzését is. Az áttérés a kisdúsítású üzemanyag alkalmazására 2009-ben 

megkezdődött, ez a folyamat várhatólag 2013-ra fejeződik be. 

 

5.2.4 Az Oktatóreaktor 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének 

Oktatóreaktorát 1971 júniusában helyezték üzembe Magyarországon készült tervek szerint, 

hazai kivitelezők közreműködésével. Fő feladata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem és más magyar felsőoktatási létesítmények hallgatóinak és doktoranduszainak 

képzése a nukleáris technika (reaktorfizika, reaktortechnika, nukleáris energetika, radiokémia, 

nukleáris méréstechnika), valamint sugár- és környezetvédelem területén. A Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség felkérésére a fejlődő országok szakembereinek képzése is folyik, 

továbbá az Ügynökség ösztöndíjasait is rendszeresen fogadja az Intézet. 
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 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 
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Az Oktatóreaktor kialakítása messzemenően figyelembe veszi azt a körülményt, hogy nagy 

beépítettségű területen működik, és üzeme során egyetemi hallgatók is végeznek méréseket a 

berendezésen, akiknek természetesen még nincs igazolt nukleáris szakképzettségük. A 

reaktorban  kikapcsolhatatlanul  olyan védelmi rendszerek működnek, melyek az 

elképzelhető legsúlyosabb meghibásodás vagy emberi mulasztás esetében is 

megakadályozzák a nukleáris balesetet és radioaktív anyagnak a környezetbe való kijutását. 

 

A reaktor több mint 30 éves üzeme során egyetlen esetben sem fordult elő baleset. Az 

előfordult kisebb műszaki üzemzavarok között egyetlen egy sem volt olyan, amely a reaktor 

biztonságát érintette volna. 

 

Az Oktatóreaktornál a 2009. évben nem történt jelentésköteles esemény. A létesítményben az 

év során teljesültek a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat előírásai és feltételei. 

 

Az Oktatóreaktor legutóbbi időszakos biztonsági felülvizsgálata alapján az OAH által 

elrendelt biztonságnövelő átalakítások és fejlesztések közül a 2009 évben befejeződött a 

sugárvédelmi ellenőrző rendszer korszerűsítése és a tűzjelző rendszer rekonstrukciója. 

Megvalósult a szellőzőrendszer hatékonyságát növelő átalakítás. A reaktor biztonságvédelmi 

rendszerének korszerűsítését szolgáló új berendezések tervezése és prototípus gyártása 

megkezdődött. A nukleáris mérőláncok rekonstrukciójának előkészítése folyamatban van. Az 

OAH az időszakos biztonsági felülvizsgálat során meghatározott átalakítások és fejlesztések 

teljesítését folyamatosan felügyelte. 

 

5.3 A nukleáris létesítmények fizikai védelme 
 

5.3.1 Létesítményi védelem 
 

A Paksi Atomerőmű Zrt., a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 

kezelésében lévő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és 

Tároló, a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló; továbbá a Magyar Tudományos Akadémia 

KFKI létesítményeit a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a 27/1998. (VI. 10.) BM rendelettel 

kiadott, a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzata alapján fegyveres 

biztonsági őrség védi. 

 

A Paksi Atomerőmű létesítményeit védő fegyveres biztonsági őrség személyi állományát a 

2009. évben a munkaidő-rendszerben történt változás eredményeképpen 4 fővel megemelték. 

Az állomány létszáma teljesen feltöltött. Az őrök a rendőrségnél rendszeresített marok és 

sorozatlövő fegyverekkel, valamint kényszerítő eszközökkel vannak ellátva. Védelmi 

feladataikat az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálattal, az erőmű technikai védelmi központjában 

működő Operátori Csoporttal, valamint a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron 

Bevetési Osztályával szorosan együttműködve látják el. Az objektum védelmének érdekében a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság Vízirendészeti Rendőrkapitányság Paksi Vízirendészeti 

őrssel kialakított együttműködése az év során folyamatos volt. Az év során személyi 

szabadságot korlátozó intézkedést az őrség tagjai nem foganatosítottak, kényszerítő eszköz 

alkalmazására nem került sor. 

 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának védelmét ellátó fegyveres biztonsági őrség állomány 

létszáma teljesen feltöltött. A létesítmény területe rendkívül korszerű és sokoldalú 
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biztonságtechnikai rendszerrel védett. Az őrségen kívül személy- és vagyonőröket 

foglalkoztatnak a ki- és beléptetési rendszerek működtetésére. A fegyveres biztonsági őrök a 

rendőrségnél rendszeresített marok és sorozatlövő fegyverekkel, valamint kényszerítő 

eszközökkel vannak ellátva. Az őrség tevékenységét Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a 

Paksi Rendőrkapitányság ellenőrzi. 2009-ben személyi szabadságot korlátozó intézkedés, 

illetve kényszerítő eszköz alkalmazása nem fordult elő. 

 

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló fegyveres biztonsági őrségének létszáma az év 

során három fővel növekedett. A személyi állomány létszáma teljesen feltöltött. Az őrség a 

rendőrségnél rendszeresített marok és sorozatlövő fegyverekkel, valamint kényszerítő 

eszközökkel van felszerelve. A telephely biztonságtechnikai rendszerei megbízhatóan 

működnek. Az őrség tevékenységét a Váci Rendőrkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság rendszeresen ellenőrizte. A megyei rendőr-főkapitányság által az ellenőrzése 

során feltárt adminisztratív hiányosságok megszüntetésre kerültek, a fegyverszoba 

védelmének megerősítése a közeljövőben történik meg. Az őrség tagjai feladataikat az 

előírásoknak megfelelőn látták el, rendkívüli esemény nem történt. 

 

A Bátaapátiban lévő Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló védelmét 2008. július 1. óta 

fegyveres biztonsági őrség látja el. Az őrség személyi állománya teljesen feltöltött. A 

fegyveres biztonsági őrök eszközellátottsága megfelelő, a rendőrségnél rendszeresített marok 

és sorozatlövő fegyverekkel, valamint kényszerítő eszközökkel rendelkeznek. A létesítmény 

korszerű elektronikus biztonságtechnikai és mechanikai védelmi rendszerekkel felszerelt.  A 

fegyveres biztonsági őrség tevékenységét a területileg illetékes Tolna Megyei Rendőr-

főkapitányság ellenőrzi. 

 

A KFKI Atomenergia Kutató Intézet telephelyének védelmét ellátó fegyveres biztonsági 

őrségnél az év során szervezeti változás nem történt. Az őrség rendszeresített létszáma 

teljesen feltöltött. Az őrök a rendőrségnél rendszeresített marok és sorozatlövő fegyverekkel, 

valamint kényszerítő eszközökkel vannak ellátva. Az objektum területén rendkívüli esemény 

nem történt. Megfelelő együttműködést alakítottak ki a rendőri szervekkel. A szolgálat-ellátás 

folyamatos volt, az őrség tevékenységével kapcsolatban hiányosság nem merült fel. 

5.3.2 Rendőrhatósági tevékenység 
 

A nukleáris létesítmények őrzés-védelmét a rendőrhatóság illetékes szervei az év során rend-

szeresen ellenőrizték. Az ellenőrzések alapján megállapítható volt, hogy a létesítmények 

védelmi rendszereinek műszaki színvonala megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Valamennyi fegyveres biztonsági őrség a vonatkozó hazai és nemzetközi rendelkezéseknek 

megfelelően, esetenként azt meghaladó műszaki színvonalon látta el éves tevékenységét. 

 

A rendőrhatóság a nukleáris létesítmények és az egészségügyi engedélyezési szervek által 

kezdeményezett hatósági eljárások során rendszeresen tartott helyszíni bejárást valamennyi 

létesítményben. A helyszíni szemlék keretében a rendőrség ellenőrizte az egyes létesítmények 

biztonsági védelmi rendszereit és azok működését, a közigazgatási eljárások eredményeként 

kiadott döntésekben meghatározott feltételek teljesítését. A helyszíni ellenőrzések alkalmával 

a rendőrség vizsgálta a radioaktív anyagok nyilvántartásának meglétét és azok vezetését. A 

nukleáris létesítmények esetében az év során 10 rendészeti engedélyt és 10 szakhatósági állás-

foglalást adtak ki a létesítmények védelmi rendszereinek átalakítása, illetve módosítása 

tárgyában. A létesítmények területén működő izotóplaboratóriumok üzemeltetési 

engedélyének meghosszabbításához 14 szakhatósági állásfoglalás került kiadásra. 
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Az engedélyezési eljárásokhoz és szakhatóságként történő közreműködésekhez kapcsolódóan 

a rendőrség több alkalommal tartott helyszíni egyeztetést és ellenőrzést az engedélyesek 

létesítményeiben. Az Országos Rendőr-főkapitányság az év során öt esetben engedélyezte friss 

nukleáris üzemanyag Magyar Köztársaság területére történő beszállítását és egy esetben friss 

nukleáris fűtőelemek kiszállítását az országból. Minden esetben biztosított volt a 

szállítmányok folyamatos rendőri felügyelete és ellenőrzése. A szállítások során olyan 

hiányosságot, vagy az engedélyekben meghatározott feltételektől való eltérést, mely 

rendőrségi intézkedést igényelt volna nem tártak fel. 2009-ben kiégett nukleáris üzemanyag 

Magyarország területét érintő szállítására nem került sor. 

 

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendőrhatósági feladatokat meghatározó 

47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet előírásainak végrehajtása a rendőrség engedélyügyi 

tevékenységében évek óta speciális feladatot jelent, különös tekintettel a nukleáris 

létesítményekben, a jogszabály által meghatározott munkakörökben foglalkoztatott személyek 

alkalmazásához szükséges rendőrhatósági engedélyek kiadására, és a folyamatosan 

foglalkoztatottak évenkénti ismételt ellenőrzésére. A rendőrség 2009-ben nukleáris 

létesítményben történő foglalkoztatáshoz 1469 személy részére adott ki engedélyt, és több 

mint 9000 személyre kiterjedően végezte el a speciális biztonsági feltételek meglétének éves 

ismételt ellenőrzését. 

5.3.3 Terrorizmus elleni felkészülés 
 

Az előző évek gyakorlatának megfelelőn a tárgyévben kiemelt kockázati tényezőként, a 

rendészeti és a bűnügyi szakterületek bevonásával értékelték a nukleáris létesítmények 

esetleges terrorfenyegetettségét és a védelmi felkészültség helyzetét. Megállapítható, és ebben 

már évek óta nincs lényeges változás, hogy Magyarország továbbra sem közvetlen célpontja a 

nemzetközi terrorizmusnak, nemzetközi terrorszervezetekhez köthető akcióképes csoport 

jelenlétéről hazánkban nincs tudomásunk.  

 

A jól körülhatárolható, más államok esetében tapasztalható általános terrorfenyegetettség 

növekedésén kívül Magyarországon kifejezetten a nukleáris létesítményekkel és sugárzó 

anyagokkal kapcsolatban  jelenlegi ismereteink szerint  sem nemzetközi, sem hazai 

területen nem volt jellemző a kockázati tényezők erősödése. 

 

A terrorelhárítás hazai rendőrségi speciális egysége a Készenléti Rendőrség Különleges 

Szolgálatok Igazgatósága Terrorelhárító Szolgálata. A készenléti rendőrség és a 

terrorelhárító szolgálat vezetésének következetesen hangoztatott szakmai álláspontja szerint, 

a rendelkezésükre álló humán- és anyagi erőforrások, valamint a professzionális szakmai 

potenciáljuk bázisára építve, minden körülmények között szavatolható a Magyar Köztársaság 

és az esetlegesen érintett nukleáris létesítmények terrortámadások elleni védelme. 

5.4 A nukleárisüzemanyag-ciklus biztonsága 
 

A Paksi Atomerőmű üzemanyagciklusa a volt Szovjetunióval az atomerőmű létesítéséről 

kötött kormányközi egyezmény alapján alakult ki. A Paksi Atomerőmű építéséről és 

üzemeltetéséről szóló magyar-szovjet kormányközi szerződést 1966-ban írták alá, amelyhez 

1994-ben kiegészítő jegyzőkönyvet csatoltak. A két érvényben lévő megállapodás szerint az 

atomerőmű működéséhez szükséges friss fűtőelemeket Oroszország szállítja. A kiégett 

fűtőelemeket ötéves pihentetés után 1998-ig visszaszállították Oroszországba. A kiégett 
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fűtőelemek visszaszállítását követően a magyar félnek nem kellett visszafogadnia az 

üzemanyag újrafeldolgozásakor keletkező radioaktív hulladékot és egyéb mellékterméket. 

 

A kilencvenes évek elején a visszaszállítások elhúzódtak és később egyértelművé vált, hogy 

az Oroszországi Föderáció  belső jogszabályainak változása miatt  a kiégett fűtőelemeket 

csak a korábbitól eltérő feltételekkel, úgy tudja visszafogadni, ha az újrafeldolgozás termékeit 

és nagy aktivitású radioaktív hulladékait visszaszállítják Magyarországra.  

 

Az oroszországi visszaszállítás bizonytalansága miatt átmeneti tároló létesült (a Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolója, lásd az 5.2.2. pontot), ezzel lehetővé vált a kiégett kazetták 

biztonságos, 50 éves tárolása. Ez lehetőséget adott arra, hogy a Paksi Atomerőműnél az 

üzemanyagciklus lezárásáról később születhessen döntés. A modul-rendszerű átmeneti tároló 

fokozatos bővítését és az üzemanyagciklus lezárására vonatkozó megoldásokkal kapcsolatos 

előkészítő vizsgálatokat és munkálatokat a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft. végzi a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásával (lásd a 7.1. 

pontot). 

 

A Paksi Atomerőmű blokkjain 2009-ben a nukleáris üzemanyag reaktorokba történő ki- és 

betöltése az előzetes tervekkel összhangban történt, a műveletek közben biztonságot sértő 

esemény nem fordult elő. Hasonlóan problémamentesen és a biztonsági követelményeknek 

megfelelően zajlott a friss és a kiégett üzemanyag mozgatása is. A 4. blokk primerkörének 

vízmintáiban a radioaktivitás kismértékű növekedése volt tapasztalható a 2008. év egészében, 

ami arra utalt, hogy a reaktor aktív zónájában olyan üzemanyag kazetta van, amelyből 

radioaktív hasadási termékek szivárognak ki a hűtőközegbe. Az aktivitás szintje a folyamatos 

ellenőrzésen kívül semmilyen műszaki beavatkozást nem indokolt. A 2009. évben esedékes 

karbantartás során azonosították a tömörtelen üzemanyag-kazettát, majd eltávolították a 

reaktorból és gondoskodtak a megfelelő tárolásáról. A további vizsgálatokat 2010-ben fogják 

elvégezni.
42

  

                                                 
42

 A KFKI AEKI elemzése és mérései alapján megállapítható, hogy az üzemanyag—kazetta tömörtelensége kis 

mértékű, minden külön óvintézkedés nélkül az előírt ideig biztonságosan tárolható a 4. blokkpihentető 

medencéjében. 
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6 A nukleáris és radioaktív anyagok védettsége és biztonsága 
 

6.1 A nukleáris anyagok nyilvántartása és ellenőrzése 
 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés 

végrehajtásának biztosítékaként Magyarország nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris 

tevékenységét. A nukleáris anyagok hazai alkalmazását és nyilvántartását a vállalt nemzetközi 

kötelezettségeknek megfelelően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai 

Bizottság biztosítéki ellenőrei is ellenőrzik. A nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtása, a kapcsolódó nemzetközi 

megállapodásokból fakadó feladatok ellátása, a nukleáris anyagok nyilvántartása és 

ellenőrzése, továbbá a nemzetközi ellenőrzés feltételeinek biztosítása az OAH feladata. 

 

A hazai és nemzetközi nyilvántartási és ellenőrzési rendszer igazolta, hogy hazánk teljesíti a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggésben vállalt nemzetközi 

kötelezettségeit, és Magyarországon a nukleáris anyagok alkalmazása eredeti 

rendeltetésüknek megfelelően kizárólag békés célok érdekében történik, továbbá hazánk nem 

végez olyan nukleárisüzemanyag-ciklussal összefüggő tevékenységet, amelyről nem 

tájékoztatta előzetesen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget. 

6.1.1 A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszere  
 

Magyarországon a nukleáris anyagok nemzetközi ellenőrzését a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökséggel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 

szerinti biztosítékok alkalmazásáról 1972-ben kötött egyezmény alapozta meg. A nemzetközi 

ellenőrzés hatékonyságának növelését szolgálta az egyezményhez készült kiegészítő 

jegyzőkönyv, amelyet Magyarország is aláírt, és ennek végrehajtásaként 2004-ben került 

bevezetésre a szigorúbb ellenőrzést megvalósító integrált biztosítéki rendszer. Magyarország 

Európai Unióhoz való csatlakozását követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel 

kötött kétoldalú Biztosítéki Egyezményt és a hozzá kapcsolódó Kiegészítő Jegyzőkönyvet 

Magyarország, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

közötti háromoldalú biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz 

csatolt kiegészítő jegyzőkönyv váltotta fel.  

6.1.2 Az Euratom nukleárisanyag-nyilvántartási és ellenőrzési rendszere 
 

Az Európai Unióban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződés végrehajtását háromoldalú, az egyes tagországok, valamint az Európai Bizottság és 

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között létrejött biztosítéki egyezmények és az 

azokhoz kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvek alapozzák meg. A háromoldalú szerződések 

rendszerét az indokolja, hogy az Euratom szerződés alapján az Európai Bizottságnak 

közvetlen hatásköre van minden tagállamban a nukleáris anyagok békés célú felhasználásának 

ellenőrzésére. Így a Bizottság a nukleáris anyagok békés célú alkalmazásának ellenőrzése 

terén lényegében nemzeti hatósági jogkörökkel rendelkezik, a létesítmények részére 

kötelezettségeket írhat elő, helyszíni ellenőrzéseket tarthat, és szankciókat alkalmazhat. A 

Magyarországgal kötött háromoldalú biztosítéki megállapodást és jegyzőkönyvet, valamint a 

megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet a 2006. évi LXXXII. törvény hirdette ki. 

 

Az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 2005. február 8-i 

302/2005/Euratom bizottsági rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a hazai nukleáris 
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létesítmények közvetlenül az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága biztosítékokért 

felelős igazgatóságának szolgáltatnak adatokat, amelyeket párhuzamosan az OAH-nak is 

megküldenek. Az adatszolgáltatás keretében az OAH havonta küld jelentést a helyszínek 

nukleáris anyag készletében bekövetkezett változásairól és biztosítja az Euratom 

ellenőrzésekhez szükséges dokumentumokat. 

 

Az Európai Bizottság saját számítógépes programjával igényli a nukleáris anyag 

nyilvántartási jelentések és a kiegészítő jegyzőkönyv szerinti adatszolgáltatás megküldését. A 

létesítmények többlet feladatainak elkerülése érdekében az OAH saját hatósági céljaira 

elfogadja az Európai Bizottság által igényelt formátumban történő adatszolgáltatást.  

6.1.3 Az OAH biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárásai 
 

A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) 

IRM rendelet alapján a nukleáris anyagok birtoklásához, és az azzal való bármely 

tevékenység megkezdéséhez az OAH nukleáris és radioaktív anyagok hatóságának 

nyilvántartásba vételi eljárása szükséges. Átalakítási biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárás 

szükséges a biztosítéki szempontból jelentőséggel bíró átalakítások megkezdéséhez. Szállítási 

biztosítéki nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani az engedélyeseknek a külön 

jogszabály szerint nem export-import engedély köteles nukleáris anyagok Magyarországról 

való ki-, illetve beszállításához. A nukleáris tevékenység megszüntetése után a rendelet 

szerinti kötelezettségek alóli felmentéshez az OAH nukleáris és radioaktív anyagok hatósága 

felmentési biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárása szükséges. 

 

A biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárások az engedélyes kérelmére történnek. A kérelem 

megvizsgálását és jóváhagyását követően az OAH elvégzi a biztosítéki nyilvántartásba vételt, 

amelyről hatósági határozatot ad ki. 2009-ben az OAH 28 kérelemre adott ki biztosítéki 

nyilvántartásba vételi határozatot, melyből 25 első biztosítéki, 2 átalakítási, 1 pedig szállítási 

biztosítéki nyilvántartásba vételi határozat volt. 2009. év végén az engedélyesek száma 31 

volt. 

 

6.1.4 A nukleáris anyagok hazai és nemzetközi ellenőrzése 
 

A nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségeknek megfelelően az OAH 2009-ben is 

ellátta az országos nukleárisanyag-nyilvántartási rendszer működtetésével kapcsolatos 

feladatokat, azaz folyamatosan nyilvántartásba vette a nukleáris anyagok készletében 

bekövetkezett változásokat, és ennek megfelelően adatszolgáltatást nyújtott az Európai 

Bizottságnak, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. 

 

A 2009. év folyamán a nemzetközi ellenőrök összesen 80 munkanapot töltöttek hazánkban. A 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 25 alkalommal, az Európai Bizottság 29 alkalommal 

tartott ellenőrzést, ebből 22 esetben közös NAÜ/EU ellenőrzésre került sor. 

 

A nemzetközi ellenőrzésre 12 alkalommal a Paksi Atomerőműben, 6 alkalommal a Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolójánál, a Budapesti Kutatóreaktornál 7 alkalommal, a KFKI központi 

izotóptárolóban pedig 2 alkalommal került sor. Öt alkalommal olyan helyszíneken történt 

nemzetközi ellenőrzés, ahol kis mennyiségű nukleáris anyagot használnak vagy tárolnak. 

Az OAH 15 alkalommal végzett nemzeti hatósági ellenőrzést. Ebből 5 alkalommal a Paksi 

Atomerőműben, két alkalommal a Budapesti Kutatóreaktornál, 8 alkalommal kis mennyiségű 

nukleáris anyagot alkalmazó engedélyesnél. 
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A nemzetközi ellenőrzések közül háromszor (kétszer a Paksi Atomerőműben és a KFKI 

telephelyen) volt 24 órás előzetes bejelentéssel végzett ellenőrzés. Az ellenőrzések során a 

nemzetközi ellenőrök semmilyen biztosítéki problémát vagy hiányt nem tártak fel. 

 

A Budapesti Kutatóreaktor a jövőben fokozatosan áttér a nukleáris fegyverek előállításának 

szempontjából kisebb kockázattal járó kisdúsítású uránt tartalmazó fűtőelemek használatára. 

2009-ben összesen 121 db nagydúsítású uránt tartalmazó friss fűtőelem kazettát szállítottak 

vissza Oroszországba. A fűtőelem kazetták visszaszállításra történő előkészítése a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség, az Euratom és az OAH folyamatos ellenőrzése mellett történt.  2009 

szeptemberében 270 db kisdúsítású fűtőelem importjára került sor, biztosítva a kutatóreaktor 

jövőbeni működését. 

 

2009-ben a háromoldalú biztosítéki megállapodás alapján két átfogó jelentés készült. Az 

Euratom számára megküldött éves jelentés a nukleáris anyagokat tartalmazó telephelyek 

leírására, a Mecsek-Öko Zrt. éves uránérc készletére, annak exportjára, a kis mennyiségű 

mentesített nukleáris anyagokra, valamint a plutóniumot, nagydúsítású uránt vagy U-233-at 

tartalmazó, közepes vagy nagy aktivitású hulladékra vonatkozott. A Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség számára a nukleáris anyagot nem tartalmazó, de a nukleárisüzemanyag-ciklussal 

összefüggő kutatási és gyártási tevékenységekről, a nukleáris berendezések és egyes nem 

nukleáris anyagok exportjáról, valamint hazánknak a nukleárisüzemanyag-ciklusra vonatkozó 

10 éves tervéről készült jelentés. 

 

A kiegészítő jegyzőkönyv szerint a nemzetközi ellenőrök részére lehetővé kell tenni, hogy 

környezeti mintákat vegyenek, és a létesítmények épületeinek szélesebb körébe bejuthassanak. 

Az adatok helyességének és teljességének ellenőrzésére, illetve az ellentmondások feltárására 

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség publikus információs forrásokat (sajtó, tudományos 

fórumok, publikációk) is felhasznál. 2009-ben két alkalommal került sor környezeti 

mintavételezéssel és épületre (tevékenység, méret, stb.) vonatkozóan hazánk által szolgáltatott 

adatok verifikálásával járó kiegészítő jegyzőkönyv szerinti ellenőrzésre, a Paksi Atomerőmű 

és a KFKI telephelyén. 

 

A kiegészítő jegyzőkönyv alapján hazánk által szolgáltatott adatok helyességét az OAH öt 

önálló helyszíni ellenőrzésen erősítette meg. Három alkalommal végeztek hatósági környezeti 

mintavételezést kis mennyiségű nukleáris anyagot felhasználó helyszíneken. 

6.1.5 A NAÜ biztosítéki tevékenységének támogatása 
 

Magyarország 1991 óta nyújt támogatást a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki 

rendszerének megerősítésére. A támogató programot az OAH koordinálja. 

 

A program egyik célja, hogy elősegítse a NAÜ humánerőforrásának fejlesztését. Ennek 

érdekében az OAH a hazai létesítmények és szakértőik aktív részvételével a NAÜ ellenőrei 

számára képzési modulokat dolgoz ki, illetve képzéseket biztosít. A program másik célja a 

NAÜ biztosítéki rendszeréhez szükséges műszaki háttér fejlesztésének elősegítése. E 

tevékenység keretében olyan mérési módszerek kidolgozása és tovább fejlesztése folyik, 

amelyek a hazai létesítmények speciális igényeihez igazodnak, és hatékonnyá teszik a 

nukleáris anyagok ellenőrzését mind az OAH, mint hazai nemzeti hatóság, mind pedig a NAÜ 

számára a hazai létesítményeinkben, illetve helyszíneken. A mérési módszerek 
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kidolgozásában az MTA Izotópkutató Intézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Nukleáris Technikai Intézete vett részt.  

 

Ugyanezen tevékenység keretében hazánk részt vesz a nemzetközi ellenőrzési rendszer 

korszerűsítését elősegítő méréstechnikai eszközök kifejlesztésében, tesztelésében és az új 

non-proliferációs kihívásokra választ adó új ellenőrzési módszerek kidolgozásában.  

 

Az OAH 2009. évi feladatai a nukleáris anyagok verifikálási módszereinek kidolgozására és 

eszközeinek fejlesztésére, a NAÜ ellenőrök képzésére, valamint más országok támogató 

programja keretében kifejlesztett megfigyelő rendszerek létesítményi körülmények közötti 

tesztelésére irányultak. Az éves feladatok között szerepelt továbbá az Izotópkutató Intézet 

laboratóriumának a NAÜ Safeguards Analitikai Hálózathoz (Network of Analytical 

Laboratories, NWAL) való csatlakozásának előkészítése. Az előkészítő munka és a 

laboratórium szakmai színvonala eredményeként a laboratórium megfelelt a NAÜ 

minőségbiztosítási követelményeinek, így a 2010-ben esedékes tesztmérések sikeres teljesítését 

követően
43

 a laboratórium csatlakozhat a nemzetközi hálózathoz és NAÜ biztosítéki minták 

elemzését is fogja végezni. 

 

Az OAH 2009-ben is tartott gyakorlati oktatást a NAÜ ellenőrei részére a Kiegészítő 

Jegyzőkönyv szerinti helyszíni ellenőrzések hatékonyságának növelésére. A képzés helyszíneit 

hazai nukleáris létesítmények és a Mecsek-Öko Zrt. adták.  

 

A NAÜ biztosítéki rendszer új irányainak megfelelően a jövőben hazánk is keresi azokat a 

megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az eddigiektől eltérő, újszerű módszerekkel 

időben meg lehessen állapítani egy ország nukleáris tevékenységében a non-proliferációs 

indikátorokat, illetve detektálni lehessen a már elvégzett, de be nem jelentett nukleáris 

tevékenységeket. 

 

6.1.6 Nukleáris export és import 
 

Az atomsorompó-rendszerrel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek érvényesítése 

érdekében a nukleáris exporthoz és importhoz az OAH szakhatósági hozzájárulása szükséges. 

A nemzetközi megállapodások és a vonatkozó, a nukleáris export és import engedélyezéséről 

szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
44

 szerint a nukleáris anyagokon és berendezéseken 

túl engedélykötelesek a nukleáris anyagok és berendezések előállításához is felhasználható, 

nem kifejezetten nukleáris jellegű, nukleáris kettős felhasználásúnak nevezett berendezések, 

anyagok és ismeretek is.  

 

2009-ben az OAH tíz importengedélyhez adott ki szakhatósági hozzájárulást: atomreaktor 

friss fűtőelemek, mérőműszerek, atomerőművi berendezések, kutatóreaktor friss fűtőelemek, 

valamint tórium behozatalára. Emellett az OAH kilenc esetben exportengedélyhez adott ki 

szakhatósági hozzájárulást atomerőművi átrakó berendezés részegységei, azok műszaki 

dokumentációja és nagydúsítású friss fűtőelemek kiszállítására. 

 

Az OAH két alkalommal ellenőrizte egyes importált termékek bejelentett felhasználásának 

megvalósulását, és a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően az engedélyesek bejelentése 
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 A tesztmérések első része 2010—ben lezajlott, a mérések 2011—ben új tesztkészlettel folytatódnak. 
44

 A rendeletet a 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet váltotta fel. 
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alapján adatot szolgáltatott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a megtörtént export 

szállításokról. 

 

A nukleáris export és import engedélyezésének hazai rendszere 2009-ben is érvényesítette a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi irányelveket. Az OAH 

2009-ben is részt vett a nemzetközileg ellenőrzött kettős (nukleáris és nem nukleáris) 

felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmazásával, valamint a 

tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására létrejött szerződésekkel 

kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálását végző Non-proliferációs Tárcaközi 

Bizottság munkájában. 

 

2009-ben kiadásra került a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi 

forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendeletet
45

 módosító 35/2009. 

(II. 20.) Korm. rendelet
46

. A rendelet módosítása lehetővé teszi, hogy a magyar nukleáris 

szállítók számára is megnyíljon az indiai piac azt követően, hogy a Nukleáris Szállítók 

Csoportja 2008-ban enyhítette az Indiába történő nukleáris exportra vonatkozó szigorúbb 

szabályozásokat a csoporthoz csatlakozott országokban. 

6.1.7 Nemzetközi export-korlátozási rendszer 
 

Az OAH a Külügyminisztériummal együtt tevékenyen részt vesz a nemzetközi non-

proliferációs rendszert erősítő rezsimek, a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Zangger 

Bizottság munkájában is. 

 

A Nukleáris Szállítók Csoportja (Nuclear Suppliers Group, NSG) elnökségi feladatait 2009-

2010-es időszakban
47

 hazánk látja el, mely révén hazánk tagja lett az NSG elnökségi 

trojkának. Az OAH 2009 első felében a trojka tagjaként, 2009 második félévében pedig az 

NSG elnökeként több országgal tartott konzultatív üléseket. A hagyományosnak tekinthető 

partnerek mellett (Szingapúr, Egyiptom, Pakisztán, Mexikó, Indonézia, Thaiföld, Malajzia, 

Egyesült Arab Emirátusok, Izrael, India) magyar kezdeményezésre első alkalommal került sor 

a Nyugat-Balkán országainak (Albánia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, 

Montenegró) bevonására a párbeszédbe.  

 

2009 júniusában a Külügyminisztérium az OAH-val közösen Budapesten rendezte meg a 

Nukleáris Szállítók Csoportjának éves plenáris ülését és az ahhoz kapcsolódó 

munkacsoportok üléseit. A plenáris ülésen az OAH főigazgatója vezette a magyar delegációt, 

az OAH képviselője elnökölte az engedélyezési ügyekkel foglalkozó munkacsoport ülését, 

melynek teljes levezetését a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) 

Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóságával együttműködve az OAH végezte. A 

munkacsoportban több hazai vonatkozású előadás is elhangzott az OAH, az MKEH és a 

Magyar Vám- és Pénzügyőrség
48

 képviselői részéről. 

 

Magyar sikerként könyvelhető el, hogy az ülésen konszenzussal véglegesítésre került két 

útmutató (az egyik a nem megfogható technológiák transzferére, a másik pedig a 

végfelhasználás ellenőrzésére vonatkozik). Az útmutatókat a résztvevő országok képviselői az 

NSG konzultatív ülésein már több ízben megvitatták, de státuszukról konszenzusos döntést a 
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 A rendeletet azóta felváltotta a 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet. 
46

 A módosító rendeletet hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §—a. 
47

 A magyar elnökség sikerrel zárult, 2010 második félévétől az elnökséget Új—Zéland vette át. 
48

 2011. január 1—je óta Nemzeti Adó— és Vámhivatalként működik. 
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budapesti ülésig nem tudtak hozni. Az OAH kezdeményezésére új elemként kerül be a további 

ülések tematikájába az export-import engedélyeztetés szerepe a non-proliferációt segítő 

technológiák elterjesztésében. A plenáris ülés sikeres volt, az előző két év gyakorlatától 

eltérően – az üléseken és az üléseken kívüli folytatott egyeztetések eredményeként – a 

résztvevő államok konszenzussal közös közleményt fogadtak el. 

 

6.2 A radioaktív anyagok nyilvántartása és ellenőrzése 

6.2.1 A radioaktív anyagok nyilvántartása 
 

Az atomenergia védett és biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele a megfelelő hatósági 

felügyelet biztosítása. Ennek része az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya 

alá tartozó radioaktív anyagok szigorú központi nyilvántartása, amely az OAH hatósági 

feladatkörébe tartozik. Az Euratom vonatkozó irányelveivel és a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség ajánlásaival összhangban, az OAH számítógépes rendszert működtet a radioaktív 

anyagok nyilvántartására. 

  

A radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről szóló 33/2004. (VI. 28.) 

BM rendelet
49

 szerint az engedélyeseknek olyan helyi nyilvántartást kell vezetniük, amelyből 

bármikor megállapítható az engedélyes birtokában lévő, a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó 

radioaktív anyagok aktuális készlete, fajtája, aktivitása, rendeltetése, tárolási helye és 

alkalmazása (felhasználása). A helyi nyilvántartás az OAH által az engedélyesek részére 

térítésmentesen biztosított számítógépes nyilvántartó programmal történik. A helyi 

nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni minden készletváltozást, valamint a radioaktív 

anyagok minden felhasználását, alkalmazását és az alkalmazás szüneteltetését, a mentességi 

szint alá történő lebomlását, az anyag teljes felhasználását, illetve a hatósági felügyelet alól 

való felszabadítását. 

 

2009 végén a radioaktív anyagok központi nyilvántartásának adatbázisa 522 engedélyes és, 

5497 műbizonylaton szereplő – a jogszabályok szerint hatósági felügyelet alá tartozó – zárt 

sugárforrás adatait tartalmazta. 2009 során az OAH zárt sugárforrásokra 569 hatósági 

bizonyítványt adott ki. 

6.2.2 A radioaktív anyagok ellenőrzése 
 

2009 folyamán az OAH szakértői 120 esetben a helyszínen ellenőrizték a helyi nyilvántartások 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetését. 

 

Az ellenőrzési gyakoriságokat (2009 során első alkalommal) már teljes mértékben – a 

sugárforrások hatósági felügyelet alól történő kikerülésének becsült kockázatát, illetve annak 

valószínűsíthető következményeit figyelembe vevő – kockázat szempontú ellenőrzési 

rendszeren belül határozták meg. A szabályozás további szigorítása keretében a 

nyilvántartási rendszer kiterjesztését tervezik a radioaktív hulladékokra is. Ennek előkészítése 

érdekében 2009-ben az ellenőrzöttek körébe bevonták a bátaapáti Nemzeti Radioaktív 

Hulladéktárolót és a Paksi Atomerőművet. 
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 A rendeletet azóta felváltotta a 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet. 
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6.2.3 Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása 
 

A radioaktív anyagok szállítását és fuvarozását alapvetően az alábbi nemzetközi 

dokumentumok szabályozzák: 

 

• az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi 

Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) és mellékletei;  

• az 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 

Egyezmény (COTIF);  

• a COTIF C Függelékét képező, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról 

szóló Szabályzat (RID);  

• a 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN);  

• az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről 

Chicagóban, az 1944. december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak 

módosításáról szóló jegyzőkönyvek; 

• a Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát Szolgáló Műszaki Utasítások 

(ICAO TI), amelyet a 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi polgári 

repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 

Függelékei tartalmaznak. 

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) 

KHVM rendelet ezeket a nemzetközi előírásokat a belföldi szállításra és fuvarozásra is 

kiterjeszti. A veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállításáról a 2001. évi XI. törvénnyel 

kihirdetett SOLAS egyezmény VII. fejezetének végrehajtásáról szóló IMDG Code (Veszélyes 

Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe) rendelkezik. 

 

A veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények által előírt esetekben az OAH 

hatósági feladatkörébe tartozik a radioaktív anyagok mintáinak és csomagolás-mintáinak 

jóváhagyása és az engedélyekben foglaltak ellenőrzése, továbbá a radioaktív anyagok, a 

veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok által külön engedélyhez kötött szállításának és 

fuvarozásának engedélyezése. Az OAH feladata továbbá az ezzel kapcsolatos nemzetközi 

értesítések kiadása és fogadása, valamint a nemzetközi szállítás közben esetleg bekövetkezett 

rendkívüli eseményeknél szükséges operatív intézkedések kezdeményezése. A radioaktív 

anyagok közúti szállítását az ÁNTSZ, a közúti, belvízi és légi fuvarozását, valamint a belvízi 

szállítását a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyezi. 

 

2009 folyamán az OAH tizennégy alkalommal folytatott le radioaktív anyagok szállításával, 

illetve csomagolásával kapcsolatos engedélyezési eljárást és adott ki engedélyokiratot, két 

alkalommal átfogó ellenőrzés keretében vizsgálta a korábbi engedélyekben foglaltak 

teljesítését. 

 

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta az OAH feladatai kibővültek az 

Európai Tanács 1493/93/Euratom rendelete szerinti – radioaktív anyagoknak a Magyar 

Köztársaság és a más EU tagállamok közötti szállítására vonatkozó – nyilatkozatok 

ellenőrzésével. A radioaktív anyagok központi nyilvántartására épülő ellenőrzéseket követően 

az OAH 2009 folyamán 49 alkalommal adott ki igazolást. 
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A NAÜ az atomenergia békés célú alkalmazása biztonságának növelése érdekében biztonsági 

szabályzatokat ad ki, amelyeket szakértői bizottságok dolgoznak ki. Az OAH illetékes 

munkatársa 2009-ben is részt vett a Szállítási Biztonsági Szabályzatok Bizottságának 

munkájában, melynek során – több éves előkészítő munka eredményeként – megszületett a 

radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó NAÜ biztonsági követelmények 2009-

es kiadása, és megkezdődött a következő kiadás szakmai előkészítése. A 2009-es kiadásban 

előírt követelmények a hazánkban kihirdetett, a veszélyes anyagok nemzetközi szállítását 

szabályozó módozatfüggő egyezmények 2011-től hatályos előírásaiban jelennek meg. 

 

A rendőrség 2009-ban két esetben adott ki engedélyt az ADR szerinti A1 és A2 érték 3000-

szeresét, illetve 1.000 TBq összaktivitást meghaladó zárt radioaktív sugárforrások Magyar 

Köztársaság területét érintő közúti szállítására. Az engedélyezési eljárások során 

meghatározásra került a szállítmányok szállítási útvonala, illetve egyéb, a szállítás 

biztonságát növelő intézkedések. Minden esetben vizsgálat tárgyát képezte, hogy a 

szállításban érintett engedélyesek rendelkeznek-e az ADR által előírt közbiztonsági tervekkel. 

6.2.4 Az illegális forgalmazás megakadályozása 
 

A nukleáris és radioaktív anyagok illegális forgalma a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozására irányuló erőfeszítések megsértésén túl a lakosság egészségét és 

biztonságát is veszélyeztetheti. 

 

Az OAH biztosítja hazánk részvételét az illegális forgalmazás megakadályozására irányuló 

nemzetközi együttműködésben, amelynek egyik fontos fóruma a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség. A nemzetközi szervezet a tagországok jelentései alapján adatbázist hozott létre az 

illegális forgalommal kapcsolatos eseményekről. Az eseményekről kapott értesítéseket az 

OAH havi rendszerességgel eljuttatja a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és a 

Nemzetbiztonsági Hivatal részére. A határátkelőhelyek forgalmának sugárkapukkal történő 

monitorozása a sugárvédelmi ellenőrzésen túl a nukleáris anyagok és más radioaktív források 

illegális forgalma elleni fellépést is szolgálja. 

 

A rendőrség a Btk. 264. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő „visszaélés radioaktív 

anyaggal” bűntettének megalapozott gyanúja miatt az év során egy esetben indított 

nyomozást. Az eljárás ismeretlen tettes ellen indult, aki jelenleg még meghatározatlan 

időpontban feltehetően radioaktív anyaggal szennyezett állati eredetű bőrhulladék 

maradványt tartalmazó, veszélyes hulladéknak minősülő iszapüledéket helyezett el illegálisan, 

és ezzel a "visszaélés radioaktív anyaggal" bűntettét követte el. A nyomozás folyamatban van. 

 

Az előző évben a Piszkei Papír Zrt.-nél megindított nyomozás a Tatabányai Városi Ügyészség 

utasítására – bűncselekmény hiányában – megszüntetésre került. 

 

Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy radioaktív anyagokkal összefüggő bűn-

cselekmények elkövetése hazánkban nem jellemző. 
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7 A radioaktív hulladékok elhelyezésének biztonsága  
 

Az atomenergia alkalmazásának utolsó fázisa a radioaktív hulladékok kezelése és biztonságos 

végső elhelyezése. A hulladékokat a radioaktív anyagok aktivitásától függően kis, közepes és 

nagy aktivitású kategóriákba sorolják. 

7.1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

1998. január 1-jétől az atomenergiáról szóló törvény végrehajtásaként Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alap jött létre az atomenergiát alkalmazók befizetéseinek fogadására, amelynek 

rendeltetése a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag 

átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üzemeltetésének, illetve a 

nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) finanszírozása. Az Alappal a 

Kormánynak az OAH feletti felügyeletét ellátó tagja rendelkezik, az Alap kezelője az OAH. 

Az OAH a Kormány felhatalmazása alapján az Alap tevékenységi körébe tartozó munkálatok 

elvégzésére létrehozta a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságot, amely 2008. 

január 7-től átalakult Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággá.  

 

Az Alapból finanszírozott fő feladatok 2009-ben a következők voltak: 

 

• az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladék elhelyezésére alkalmas Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló létesítése és a már üzembe helyezett felszíni létesítményeinek 

működtetése;  

• a működő püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló korszerűsítése és 

biztonságának növelése; 

• a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetése, felújítása és folyamatos 

bővítése;  

• a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének és a nukleáris létesítmények 

leszerelésének előkészítése. 

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény az Alap 2009. 

évi bevételeit 32,91 Mrd Ft összegben határozta meg. A tényleges bevétel ennél valamivel 

több, 33,75 Mrd Ft volt, elsősorban azért, mert az Alap értékállóságát biztosító költségvetési 

támogatás mértéke a tervezett összeget meghaladta. 2009-ben az előirányzott kiadások 13,93 

Mrd Ft-ot tettek ki, ami 13,91 Mrd Ft-ra teljesült. A bevételek és a kiadások különbözete az 

Alapban a hosszabb távon jelentkező költségek fedezetére szolgál, az Alap betétállomány-

változása 19,84 Mrd Ft volt. Az Alapnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján 2009 

végén 149,4 Mrd Ft volt.  

7.2 Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése a 
püspökszilágyi tárolóban 

 

A püspökszilágyi telephelyen 1976. december 22-én kezdte meg működését a Radioaktív 

Hulladék Feldolgozó és Tároló a gyógyászatból, kutatásokból, oktatásból és az ipari 

alkalmazásokból származó radioaktív hulladékok elhelyezésére. 1997-ig a Paksi 

Atomerőműből is szállítottak kis aktivitású szilárd hulladékot a tárolóba. 
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A tároló létesítése óta a nemzetközi és hazai biztonsági követelmények jelentős mértékben 

szigorodtak, és új tudományos módszerek születtek a radioaktív hulladéktárolók környezeti- 

és sugárbiztonságának értékelésére. Ezt figyelembe véve a telephely alkalmasságának 

megítélése érdekében további vizsgálatokra és korszerű módszerekkel végzett biztonsági 

elemzésekre került sor, valamint korszerűsítési és biztonságnövelő program indult.  

 

Ezek eredményei alapján 2005-ben a tároló a vonatkozó rendelet szerinti leghosszabb időre, 

10 évre megkapta az üzemeltetési engedélyt, ami így 2015. február 28-ig érvényes, és 

meghosszabbítható. A kiegészítő földtani kutatások befejeztével, a részeredmények 

összefoglaló értelmezése után, elkészült a Földtani Kutatási Zárójelentés is, amelyet a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a 2009. június 9-i határozatával elfogadott. 

  

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló folyamatban lévő biztonságnövelő programja 

keretében bizonyos (hosszú élettartamú és nagy aktivitású) hulladékfajták visszanyerésére 

kerül sor, amelyeket a 2003-ban e célból átalakított üzemi épületben fognak átmenetileg 

tárolni egy mély geológiai tárolóban történő végleges elhelyezésükig. Így a medencesorokban 

további hulladékok végleges elhelyezésére nyílik lehetőség, ami azért fontos, mert a tároló 

medencéiben jelenleg már nincs szabad kapacitás. 2007-ben demonstrációs projekt indult, 

amelynek keretében négy „A” típusú medencét megnyitottak, a hulladékot kiemelték, 

átválogatták és eltávolították a hosszú élettartamú és nagy aktivitású izotópokat. Ezután a 

tömörített és kondicionált hulladék visszakerült a medencékbe. 

 

A demonstrációs projekt tapasztalatai és az eredmények felhasználásával 2009-ben biztonsági 

elemzések indultak, amelyek alapján 2010-ben sor kerül a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és 

Tároló biztonságnövelő programjának felülvizsgálatára, és a tároló egészére alkalmazandó 

biztonságnövelési technológia kiválasztására.
50

  

7.3 Az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezése 
 

Az Országgyűlés 2005. november 21-i előzetes, elvi hozzájárulása, és a Bátaapátiban 2005. 

július 10-én szervezett népszavazás egyértelműen kedvező eredménye alapján 2006-ban 

megkezdődött az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére 

szolgáló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházásának előkészítése. 2007-ben 

megkezdődött a létesítmény engedélyezése is. A tároló létesítési engedélyét az ÁNTSZ Dél-

dunántúli Regionális Intézete 2008. május 14-én adta ki. 

 

2008-ban befejeződtek az NRHT azon felszíni létesítményeinek építészeti kiviteli munkái, 

amelyek alkalmassá tették a tárolót a Paksi Atomerőműből származó 3000 kis aktivitású 

radioaktív hulladékot tartalmazó hordó ideiglenes tárolására. Az ÁNTSZ Dél-dunántúli 

Regionális Intézete 2008. szeptember 25-én kiadta az elkészült felszíni létesítmények üzembe 

helyezési engedélyét. A létesítmény ünnepélyes megnyitására 2008. október 6-án került sor, a 

Paksi Atomerőműből az első szállítmányt tartalmazó 16 hordó beszállítása 2008. december 2-

án megtörtént. 2009-ben folytatódott a Paksi Atomerőmű radioaktív hulladékait tartalmazó 

hordók beszállítása és az év végén már 1600 hordó volt a tárolóban. 

 

2009. június 15-én befejeződött a felszín alatti létesítmények beruházásának előkészítése, 

elkészült a felszínről a földalatti tároló térségébe vezető két (keleti és nyugati) alapvágat, és 

az ezeket összekötő valamennyi vágat és az alapvágatokhoz kapcsolódó minden felszín alatti 
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objektum. A Pécsi Bányakapitányság határozatban hozzájárult ahhoz, hogy a végleges tároló 

részévé váljon a kutatási engedély alapján elkészült valamennyi felszín alatti objektum. 

 

2009 végéig elkészültek azok a megközelítő vágatok, amelyek hurokszerű zárt rendszere 

lehetővé teszi, hogy a tároló az első két kamrájának üzembe helyezése után is, folyamatosan 

bővíthető legyen. A hulladékok leszállítása mellett, egy másik úton zavartalanul tovább 

folytatódhat a következő tároló kamrák kialakítása, illetve azok pontos kijelöléséhez, 

kialakításához szükséges vizsgálatok lefolytatása. 2009-ben elkészültek az 1-2. tároló kamrák 

térkiképzési és a felszín alatti üzemi rendszerek technológiai kiviteli tervei, amelyek 

véglegesítésére 2010-ben kerül sor.
51

 

 

A széles körben megnyilvánuló civil és szakmai érdeklődés kielégítésére a látogatók előzetes 

bejelentkezés alapján megtekinthetik az egyik alapvágat bevezető szakaszát és az ott kiállított 

szemléltető táblákat. 2009 végéig több mint 32 000 látogató járt a vágatban és tekintette meg 

szakszerű vezetéssel a hulladéktároló projektről szóló kiállítást és a tevékenységet bemutató 

filmet.  

7.4 Nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú hulladékok 
 

Nagy aktivitású hulladék elsősorban a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásakor, valamint az 

atomerőmű leszerelése során keletkezik. Ezen kívül a sokféle tevékenységből származó 

elhasznált, zárt sugárforrások egy része hosszú élettartamú hulladékká válik, amelynek 

végleges elhelyezése a nagy aktivitású radioaktív hulladékokkal azonos körülmények között 

történik.  

 

Napjainkban a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárására több lehetőséget tart számon a szakmai 

közvélemény. Az üzemanyagciklus lezárásának módja jelentős gazdasági következményekkel 

járhat, amelyek elemzése, illetve a legkedvezőbb stratégia megválasztása fontos feladat. 

Magyarországon eddig még nem született döntés az üzemanyagciklus lezárásának 

mikéntjéről, mivel bizonyos műszaki és gazdasági kérdések nem tisztázottak és a paksi 

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának megépítésével (1997) átmenetileg  50 évre  

megoldott az atomerőműből származó elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolása. A döntés 

megszületéséig a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap közép- és hosszú távú terveiben a 

fűtőelemek mély geológiai tárolóban történő közvetlen elhelyezésével, mint referencia 

forgatókönyvvel számolnak.  

 

Hazánkban a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére ígéretes lehetőséget tárt fel a Mecseki 

Ércbányászati Vállalat az uránbánya térségének közelében. Az uránérc telepek felkutatása 

közben olyan agyagtartalmú kőzetet (bodai aleurolit) találtak, amely alkalmasnak mutatkozott 

nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére, mert jó vízzáró és megköti a radioaktív 

izotópokat. A 2003-ban elfogadott kutatási program alapján megkezdődtek a kutatások egy 

földalatti laboratórium helyszínének kiválasztására, amelyek megerősítették, hogy érdemes itt 

a földtani kutatásokat folytatni. A kutatási program végrehajtása azonban a tervezetthez 

képest már 2005-ben lelassult és a költségvetés által biztosított összeg azóta is csak nagyon 

szűk program végrehajtását tette lehetővé.  

 

A kutatási program az eredeti ütemezés szerint tervezett határidőre, 2008 végére már nem volt 

az eredeti tartalommal megvalósítható. Felülvizsgálatát az is szükségessé tette, hogy 

időközben napirendre került a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása.  
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2009-ben az RHK Kft. – bevonva hazai és külföldi szakértőket – megkezdte a nagy aktivitású 

és hosszú élettartamú hulladékok és a kiégett nukleáris üzemanyagok hazai végleges 

elhelyezését célzó tevékenységek felülvizsgálatát, különös tekintettel azok időbeli 

ütemezésére és a költségek becslésére. 

 

A hazai radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésének és elhelyezésének a következő 

években kidolgozandó új nemzeti programját megalapozó tanulmány is elkészült, amely 

meghatározta a további tennivalókat, és azokat a vizsgálatokat, amelyek az üzemanyagciklus 

lezárási stratégiájának megalapozásához szükségesek. 
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8 A sugárvédelem és sugárbiztonság felügyelete 
 

A sugárvédelem és sugárbiztonság egyrészt az emberek védelmét jelenti az ionizáló sugárzás 

vagy a radioaktív anyagok okozta sugárterheléssel szemben, másrészt a sugárforrások 

biztonságos kezelését. Az orvosi irodalomban és az egészségügyi jogszabályokban (az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben) a sugárvédelmi előírások betartatásával, a 

munkavállalók, a lakosság és a környezet ionizáló sugárzás elleni védelmével foglalkozó 

tevékenységet sugáregészségügynek is nevezik. 

 

8.1 Sugárbiztonság 

8.1.1 Az ionizáló sugárzások alkalmazása 
 

Az ionizáló sugárzás alkalmazási területei az alábbi felsorolásban foglalhatók össze: 

 

• Orvosi alkalmazások: orvosi röntgen munkahelyek: orvosi, fogorvosi, állatorvosi 

röntgendiagnosztika, röntgenterápia. Orvosi izotóplaboratóriumok: in vivo és in 

vitro izotópdiagnosztika, izotópterápia. Sugárterápiás munkahelyek: gyorsítóval, 

Co-60 sugárforrással végzett besugárzások, brachyterápia. Orvosi radioizotópok 

(PET radioizotópok) gyártása ciklotronnal. 

• Ipari alkalmazások: ipari radiográfia röntgenberendezéssel, valamint zárt radioaktív 

sugárforrással. Az anyag finomszerkezetének vizsgálata röntgen sugárforrással és 

zárt radioaktív sugárforrással. Nyitott radioaktív készítmények alkalmazása 

izotóplaboratóriumban, illetve laboratóriumon kívül radioaktív nyomjelzésre. 

Röntgenberendezések, valamint zárt radioaktív sugárforrások alkalmazása ipari 

technológiai folyamatok ellenőrzésére, szabályozására, mérésére. 

• Besugárzástechnikai alkalmazások: ipari nagybesugárzók alkalmazása 

élelmiszertartósításra, egyszer használatos orvosi eszközök sterilizálására. 

Laboratóriumi besugárzók alkalmazása vérbesugárzásra, sterilizálásra. Ipari 

gyorsító alkalmazása technológiai folyamatban. 

• Biztonságtechnikai célú alkalmazások: csomagvizsgáló röntgenberendezések, 

jármű rakomány átvilágítók, hordozható kézicsomag átvilágítók. 

• Hidrológiai és geológiai alkalmazások: vízforrások kutatása természetes és 

mesterséges radioaktív izotópokkal, kutatófúrások menti sűrűségszelvényezés 

izotóptechnikai módszerekkel. 

• Kutatási célú alkalmazások. biológiai kutatások, gyógyszerhatás kutatások, 

nyomjelzéses, radioanalitikai, magfizikai-, magkémiai-, reaktorfizikai- és 

reaktorkémiai kutatások. 

Az ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyi egységek egységszám szerinti nyilvántartása, 

munkahelyek, alkalmazási területek szerinti kategorizálása az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 

szerint történik. A hatósági szervek munkahelyi sugáregészségügyi tevékenységének 2009. 

évi munkajelentése alapján a nyilvántartott munkahelyi egységek száma 2009-ben 6202 volt. 
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A felhasználási területek közül mind az egységek, mind az ott foglalkoztatottak számát, mind 

a lakosság mesterséges forrásokból származó sugárterhelését tekintve változatlanul az orvosi 

röntgen-diagnosztika dominál. 

 

A nyilvántartott egységek közel 80%-a az ionizáló sugárzás orvosi alkalmazása területén 

működik. 2009-ben az országban 4675 orvosi és állatorvosi röntgenmunkahely, 32 terápiás 

munkahely, 22 orvosi gyorsító, valamint 191 orvosi izotóplaboratórium rendelkezett működési 

engedéllyel. A nyilvántartott egységek további mintegy 20%-át (1282 egység) az ipari 

munkahelyek teszik ki. Az ipari felhasználások közül a jelentősebb felhasználási területek: a 

radiográfiai munkahelyek (297 egység), a zárt sugárforrással működő mérő és szabályozó 

berendezések (197 egység), az anyag- és finomszerkezet vizsgáló berendezések (145 egység), 

az ipari izotóplaboratóriumok (121 egység), a különféle szolgáltató tevékenységeket 

(karbantartás, szerelés, hitelesítés) végző egységek (339). Kisebb egységszámmal vannak 

jelen az iparban felhasznált és a kutatási célú gyorsítók (29 egység), valamint az ipari 

besugárzók (13 egység). 

 

Az orvosi képalkotó diagnosztika területén ott, ahol a szolgáltatást magánvállalkozás vette át, 

a változások általában jelentős fejlesztéssel indulnak: korszerű röntgenberendezésekre 

cserélik a meglévő gépparkot. A fejlesztéseknél három nagy gyártó élvonalbeli termékei 

dominálnak. Az új fejlesztésű berendezések már digitális képalkotó detektorokkal felszereltek. 

A számítógépes tomográfok, a CT berendezések piacán ma már 124 szeletes készülékek is 

beszerezhetőek. Terjednek a hibrid képalkotás eszközei: az izotópos és számítógépes 

módszereket egyesítő SPECT/CT, valamint a pozitron emissziós és számítógépes tomográfiát 

egyesítő PET/CT. Ezen készülékek fejlesztéséhez magyar gyártó, a MEDISO Kft. is jelentősen 

hozzájárul. 

 

A világ biztonsági helyzetének a romlásával mind fontosabb szerepet kapnak a 

röntgensugaras biztonsági ellenőrzések, a robbanóanyag és kábítószer felderítő radioizotópos 

detektorok. A gazdátlan sugárforrások legvalószínűbb felbukkanási helyein (pl. határokon 

átvezető közlekedési csomópontokon, hulladékfém újrahasznosításával foglalkozó 

vállalkozások telepein) detektoros kapuk monitorozzák a szállítmányok sugárzási viszonyait. 

 

A nyitott radioaktív készítmények diagnosztikai célú felhasználásának növekedése mellett 

gyors fejlődésnek indultak a nyitott radioaktív készítmények terápiás alkalmazásai. A 

készítmények között sok a Budapesti Kutatóreaktorban előállított és az Izotóp Intézet Kft.-ben 

kifejlesztett hazai készítmény. A terápiás felhasználások között a radiojód terápia a 

leggyakoribb, mind az ambuláns, mind a kórházi bent fekvő kezeléseknél. 

 

Az ipari felhasználások területén említésre érdemes fejlesztésre a 2009. évben nem került sor. 

Az egyébként kiterjedt és változatos felhasználási területeken a felhasználás mértéke 

jelentősen nem változott. 

8.1.2 A sugárvédelmi és sugárbiztonsági hatósági rendszer 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet felhatalmazása alapján a munkahelyi sugárvédelemmel 

és sugáregészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatokat az ÁNTSZ regionális intézeteinek 
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keretében működő sugáregészségügyi decentrumok és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

(OTH) látják el
52

. 

 

A hatósági tevékenység tudományos, szakmai megalapozásában fontos feladatokat végez az 

Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 

(OSSKI), amelynek feladata a sugáregészségügyi hatósági hálózat működésének 

harmonizálása. Az OSSKI számos területen hatósági döntéseket megalapozó 

szakvéleményezési és szaktanácsadási tevékenységet végez, és ennek keretében működik az 

Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat és az Országos Személyi Dozimetriai 

Szolgálat is. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény rendelkezései szerint a sugárvédelemmel és 

sugárbiztonsággal összefüggő feladatai vannak az OAH-nak, a radioaktív anyagok és 

készítmények felhasználásával kapcsolatban a környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi 

hatóságoknak, az élelmiszerlánc felügyeletéért felelős miniszternek, továbbá a sugárforrások 

fizikai biztonságával, illetve az őrzéssel és védelemmel kapcsolatban a rendészetért felelős 

miniszternek, illetve a rendőrségnek. 

 

Egészségügyi hatósági tevékenység 

 

A sugáregészségügyi decentrumok tevékenysége 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet felhatalmazása alapján a sugáregészségügyi 

decentrumok feladata radioaktív anyag tárolásának, felhasználásának, átalakításának, ionizáló 

sugárzást létrehozó berendezés előállításának, átalakításának, üzemeltetésének, ionizáló 

sugárzást felhasználó létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, átalakításának, 

megszüntetésének engedélyezése és teljes körű ellenőrzése. 

 

Az ÁNTSZ intézetek hálózatának közigazgatási régiók szerinti átszervezése a decentrumok 

működésében 2009-ben is kisebb-nagyobb zavarokhoz vezetett annak következtében, hogy a 

régiók központi ÁNTSZ intézeteinek és a decentrumoknak helyet adó ÁNTSZ intézeteknek a 

telephelyei rendszerint nem ugyanabban a városban vannak, továbbá annak következtében, 

hogy a már évek óta működő decentrumok hatáskörzetéhez és a közigazgatási régiókhoz a 

Dunántúlon más-más megyék tartoztak. Ennek következményeként az ÁNTSZ dél-dunántúli 

régiójába két decentrum került, amelyek közül a pécsi decentrum megszüntetésre ítéltetett, a 

szekszárdi decentrumhoz pedig átmeneti időre hat megye tartozott. A megszűnő pécsi helyett a 

közép-dunántúli régiót ellátó, új veszprémi decentrum létesítésére 2009. év végén került sor, a 

terület átvétele, valamint a tevékenység végzése 2010-ben valósulhat meg
53

. 

 

Az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása 2009-ben is hatékony sugáregészségügyi 

hatósági felügyelet mellett, a sugárvédelem alapvető szabályainak és a hatósági előírásoknak 

a betartásával, biztonságosan történt. 

 

                                                 

 52
 Az időközben bekövetkezet változás eredményeképpen a Sugáregészségügyi Decentrumok az 

államigazgatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi 

szakigazgatási szervének részeként működnek.   
53

 A régiós struktúra megváltozott, a veszprémi decentrum létrejött, vezetőjét kinevezték, a munka 

megkezdődött. 
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Sugáregészségügyi engedélyező, rendelkező hatósági tevékenységük keretében a decentrumok 

összesen 223 rendelkező határozatot hoztak; 1272 tevékenységi engedélyt adtak ki, amiből 

358 új munkahelyre vonatkozott; 171 esetben egyéb, nem sugárvédelmi okból a korábban 

kiadott engedélyeket visszavonták. 2009-ben a hatósági tevékenység keretében a decentrumok 

318 létesítési engedélyt, 223 rendelkező határozatot, 164 szakhatósági állásfoglalást, 

valamint 4281 átiratot adtak ki. 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet a munkahelyek kockázati besorolása, kategorizálása 

szerint állapítja meg a hatósági sugáregészségügyi ellenőrzések kötelező gyakoriságát. A 

hatóságok az elmúlt évben 1786 egységben 2032 ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzések 

ütemezésének tervezése megfelelt az EüM rendelet kötelező gyakorisággal kapcsolatos 

követelményeinek, és a tervezett ellenőrzéseket is sikerült megfelelő mértékben végrehajtani. 

Azoknál a sugáregészségügyi decentrumoknál, amelyek területén kiemelt létesítmény van 

(atomerőmű, kutatóreaktor és oktatóreaktor, radioaktív hulladéktároló, A-szintű 

izotóplaboratórium), az ellenőrzések végrehajtása igényes szakmai feladatot jelentett. 

 

Munkahelyi sugárforrástól származó sugárbaleset, személyek baleseti szintű 

sugárterhelésével járó rendkívüli esemény 2009-ben sem következett be. 

 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal tevékenysége 

 

Az OTH adja ki a radioaktív anyag előállításának, termelésének, forgalmazásának az 

engedélyeit, és terjeszti ki a sugáregészségügyi decentrum engedélyek területi hatályát az 

ország egész területére. Az OTH állapítja meg a sugárterhelést az ésszerűen elérhető 

legalacsonyabb szintre szorító dózismegszorítás értékeit, bocsátja ki a radioaktív anyagok 

hatósági felügyelet alól történő felszabadítását megállapító határozatokat. Az OTH 

hatáskörébe tartozik továbbá a sugárzó berendezések normál használatának az atomenergiáról 

szóló törvény hatálya alól történő mentesítése és a sugárzó berendezések típus engedélyezése. 

Az OTH végzi a sugáregészségügyi rendszer szakmai irányítását, és a jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően első, másodfokú határozatokat és szakhatósági 

állásfoglalásokat ad ki. Részt vesz sugáregészségügyi/sugárvédelmi és sugárbiztonsági 

vonatkozású rendeletek módosításban, szakmai előterjesztéseket készítve az Egészségügyi 

Minisztérium részére.  

 

Az OTH 2009-ben 15 sugárvédelmi minőségi bizonyítványt adott ki, 63 berendezés 

nyilvántartásba vételét végezte el és három esetben adott ki hatósági felügyelet alóli 

felszabadítási határozatot. 2009. évben az OTH szakhatósági állásfoglalásokat (19 eset) 

bocsátott ki kiemelt létesítményekkel, elsősorban a Paksi Atomerőművel kapcsolatos 

ügyekben, de a radioaktív hulladéktároló létesítményeknél és nem villamosenergia-termelő 

reaktoroknál végzett tevékenységek szakhatósági véleményezését is ellátta. Hatósági 

bizonyítvány formájában 42 mentességi igazolást adott ki berendezések ügyében. Az OTH 

hatósági döntéseit szükség esetén, az OSSKI szakvéleményét is figyelembe véve hozta meg. 

Elsőfokú hatóságként az OTH engedélyezte radioaktív anyagok forgalmazását hét vállalat 

részére. A sugáregészségügyi decentrumok által kiadott szállítási engedélyek országos 

kiterjesztését 29 ügyfél kérésére végezte el. 45 tevékenységi engedély országos kiterjesztése 

történt meg a regionális sugáregészségügyi decentrumok engedélyező határozatai alapján. 

Sugáregészségügyi szakterületen 25 panasz és szakértői engedély ügyében járt el. Az 

atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletben a bővített és átfogó szintű sugárvédelmi oktatás 
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engedélyezésére kapott felhatalmazás alapján az OTH 2009-ben hat oktatási engedélyt adott 

ki, és több mint 100 sugárvédelmi vizsgán látott el vizsgaelnöki feladatot. A 2009. év során az 

OTH az OSSKI szakmai-módszertani segítségével Tengelicen háromnapos 

munkaértekezleteket szervezett és tartott a sugáregészségügyi decentrumok hatósági és 

laboratóriumi munkát végző munkatársai részére. A munkaértekezlet célja a szakmai 

továbbképzés, gyakorlati kérdések megvitatása és a hatósági munka harmonizálása volt. 

 

Az OTH részt vett sugáregészségügyi, sugárvédelmi és sugárbiztonsági vonatkozású 

rendeletek módosításban, szakmai előterjesztéseket készítve az EüM számára az alábbi 

rendeleteknél: 

 

• 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról. A módosított rendelet 2010. január 1-jével hatályba 

lépett. 

• 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 

közreműködések megszüntetéséről és módosításáról. A módosított jogszabály 2009. 

október 1-jével lépett hatályba. 

• 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és 

adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről, mely 2010. január 1-jével lépett 

hatályba. 

A társhatóságokkal való folyamatos együttműködés keretében az OTH szoros kapcsolatot tart 

az Országos Atomenergia Hivatallal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és az 

Országos Rendőr-főkapitánysággal. A katasztrófa elhárítási szervezeten belül képviselteti 

magát a Kormányzati Koordinációs Bizottságban, a Nukleárisbaleset-elhárítási 

Munkabizottságban. 

 

Az OSSKI tevékenysége 

 

A sugáregészségügyi decentrumok, valamint az OTH hatósági döntéseinek megalapozásához 

2009-ben az OSSKI több mint 180 szakvéleményt adott ki: 24 esetben az OAH engedélyezési 

eljárásaihoz, 51 esetben orvosi röntgenberendezések átvételi vizsgálatához, 13 esetben 

sugárvédelmi minősítéshez, 44 esetben típus bejegyzéshez (nyilvántartásba vétel), 31 esetben 

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alól történő mentesítéshez, 17 esetben zárt 

sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbításához, 4 esetben sugárterápiás 

munkahelyek tervbírálatához és üzembe helyezéséhez. Az OSSKI, mint az ionizáló sugárzás 

munkahelyi felhasználásaival kapcsolatos munkaügyi kérdések szakintézete 2009-ben 5 

esetben munkaügyi, illetve sugaras kedvezményeket érintő ügyekben adott ki állásfoglalást. A 

sugáregészségügy szakintézeteként, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi 

Intézet megkeresésére, 2 esetben adott ki állásfoglalást „foglalkozási megbetegedés” típusú 

ügyekben. Az OSSKI szakhatósági tevékenységet is végez, 3 esetben szakhatósági 

állásfoglalást adott ki öregségi nyugdíj korkedvezmény biztosítási járulék megfizetése alóli 

mentesítéshez. 

 

Az ionizáló sugárzást felhasználó berendezések OTH által (minőségi bizonyítvánnyal, 

nyilvántartási igazolással) jóváhagyott típusairól, valamint az OTH által mentesített 

berendezésekről az OSSKI munkahelyi sugáregészségügyi osztálya nyilvántartást vezet. A 

jóváhagyott (típus engedélyezett) típusok listája fent van az OSSKI honlapján. Országos 
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nyilvántartásuk van a nagy aktivitású zárt sugárforrást felhasználó munkahelyekről, valamint 

a sugárterápiás centrumokról és besugárzó berendezéseikről. 

 

Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium számára a Nemzeti Akkreditáló 

Testület az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások munkahelyi és környezeti méréseinek 

szakterületén 38 vizsgálóeljárást akkreditált. A laboratórium létszáma 37 fő. Az 

akkreditációval a laboratórium megfelel az Európai Unió követelményeinek. A Nemzeti 

Akkreditáló Testület a laboratórium akkreditált státuszát évente felülvizsgálja, 2009 

augusztusában az OSSKI által kezdeményezett újraakkreditálási eljárás 2010 januárjában 

megtörtént, a tanúsítványt 2010 márciusában adták ki. 

 

A Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium 2009-ben 278 környezeti és élelmiszer minta 

sugáregészségügyi vizsgálatát végezte el. Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának 

területén a Laboratórium 22 esetben ipari sugárzó berendezések sugárvédelmi vizsgálatát, 11 

esetben különböző sugaras munkahelyek sugárvédelmi vizsgálatát végezte el. A nem-ionizáló 

sugárzások munkahelyi felhasználásának területén 156 környezeti és 28 munkahelyi 

sugárvédelmi mérés történt (optikai, lézersugárzások és elektromágneses terek mérése). 

 

Az akkreditált mérések között az OSSKI 2009-ben 49 új röntgenberendezés átvételi, valamint 

2 üzemelő röntgenberendezés megfelelőségi vizsgálatát végezte el ahhoz, hogy a röntgen 

osztályok a teljes képalkotó eljárás minőségét vizsgáló és biztosító programot vezessenek be 

az Európai Unió követelményeinek megfelelően. 

 

Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat 

 

A sugáregészségügy országos infrastruktúrájához hozzátartozik az Országos 

Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat, amely a nap 24 órájában készen áll az ionizáló 

sugárforrásokkal kapcsolatos, az országban bárhol bekövetkező rendkívüli esemény 

bejelentésének fogadására és a szükséges intézkedések megtételére. Az OSSKI-ban működő 

Szolgálathoz 2009-ben 39 bejelentés érkezett. A bejelentések zöme (33 eset) a határokon 

felállított sugárkapuk riasztása alapján történt, a riasztások kivétel nélkül sugáregészségügyi 

következmények nélküli riasztások voltak. 4 esetben helyszíni intézkedésre és mintavételezésre, 

2 esetben a radioaktív anyag OSSKI-ba történő szállítására volt szükség. 

 

Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat 

 

Az OSSKI-ban működő Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat végzi az ionizáló 

sugárzással hivatásszerűen dolgozó munkavállalók foglalkozási sugárterhelésének központi 

hatósági ellenőrzését. Az ellenőrzés eredményeit a 8.2.2. pont ismerteti. 

 

Rendészeti hatósági tevékenység 

 

Az atomenergia alkalmazásával összefüggésben kezdeményezett közigazgatási eljárásokban a 

rendőrség aktív szakhatósági feladatokat lát el. Az Országos Rendőr-főkapitányság 

Igazgatásrendészeti Főosztálya 640 esetben hozott hatósági döntést radioaktív anyagok 

alkalmazásával összefüggésben. A rendőrség a nagy aktivitású zárt sugárforrások 

alkalmazásának engedélyezése során kiemelt figyelmet fordított a fokozott biztonsági 

feltételek kialakítására és ellenőrzésére. Alapvető feltételként határozták meg a sugárforrások 

tárolása során az elektronikus vagyonvédelmi jelzőrendszerek alkalmazását, illetve a 
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sugárvédelmi megbízottak kinevezése esetén a büntetlen előélet rendszeres gyakorisággal 

történő ellenőrzését. 

 

Az év során négy rendkívüli esemény rendészeti szempontú kivizsgálását kezdeményezték. 

 

Az első esemény során egy felszámolás alatt álló gyárban lévő automata folyamatirányító 

vastagságmérő berendezésből tűnt el egy sugárforrás. A gyártósor vastagságmérő 

berendezésének leszerelése és inaktívvá nyilvánítása során az ipari mérőfejből egyetlen zárt 

sugárforrás került eltávolításra, miközben a hivatalos okmányok 2 sugárforrást feltételeztek. 

Bizonyos műszaki paraméterek és a hivatalos engedélykérelmeken történt javításokból olyan 

következtetés is levonható, hogy ez nem volt feltétlenül így. A közigazgatási eljárás keretében  

történő tényállástisztázás folyamatban van. 

 

A második esetben a radioaktív anyagok helyi nyilvántartásának vizsgálata összesen 19 zárt 

sugárforrás hiányát tárta fel. Az engedélyes intézmény átszervezései, és személyi 

állományának változása, továbbá költségvetési problémák következtében a radioaktív 

anyagok tárolására használt hulladéktárolók ürítése régóta nem történt meg. Az intézménynél 

feleslegessé vált sugárforrások jelentős része az évek során a helyi hulladéktárolóba került. 

Az intézkedések hatására helyi szinten komoly erőfeszítések történtek a hiányzó sugárforrások 

azonosítására, amelynek eredményeként 10 zárt sugárforrást sikerült azonosítani. A hiányzó 

rész kisebb aktivitású etalonok, műszertartozékok, füstérzékelők köréből került ki. A helyzet 

tisztázását nagymértékben segítené, ha költségvetési forrás segítségével a helyi 

hulladéktárolókból a több éve felgyülemlett és már azonosított hulladékot el lehetne 

temettetni. Az ügy rendészeti szempontú kivizsgálása még nem zárult le
54

. 

 

A harmadik esetben az engedélyes izotópos jegesedésmérő berendezésekkel kapcsolatos 

szolgáltató tevékenységét beszüntette. A tevékenységi engedély visszavonását az izotóptároló 

inaktívvá nyilvánítását azonban hivatalosan nem kezdeményezte, és az izotópos tevékenységre 

vonatkozó korábbi iratok nem találhatók meg. A hivatalos inaktívvá nyilvánítási eljárás 

lefolytatása, illetve a helyszíni szemle megtartása 2009-ben már nem volt lehetséges, mert a 

tevékenység helyszínéül szolgáló üzemcsarnokot lebontották. 

 

A negyedik esetben a hatóság az engedélyesnél 6 db helikopterhez tartozó zárt sugárforrás 

engedélyezési hiányosságai kerültek feltárásra. A hatóságok a közösen megtartott helyszíni 

szemlék során azonosították a sugárforrásokat. Az engedélyest a hatóság kötelezte a 

sugárforrások saját költségén történő eltemettetésére. Öt sugárforrás leszerelése és 

biztonságos izotóptároló helyre történő elszállítása megtörtént. A hatodik sugárforrás 

megtalálására az adatgyűjtés még folyik, de az ellenőrizetlen adásvételek és az azonosítás 

problémái miatt a folyamat rendkívül nehézkes. 
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 A hiányzó sugárforrások összes aktivitásának 98%—a előkerült, darabszám szerint 7 kis aktivitású forrás 

hiányzik. Az ügy rendészeti szempontú kivizsgálása még nem zárult le. 
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Más közigazgatási szervek felügyelete alá tartozó tevékenység 

 

A sugárvédelem és a sugárbiztonság területén az atomenergiáról szóló törvény és végrehajtási 

rendeleteinek előírásai szerint az egészségügyi és rendészeti szerveken túlmenően más 

minisztériumok és a hozzájuk tartozó közigazgatási szervek is láttak el hatósági feladatokat.  

 

Az OAH hatásköre a nukleáris létesítmények esetében kiterjed a műszaki sugárvédelmi 

engedélyezésre és ellenőrzésre. Ezen túlmenően az OAH munkahelyi sugárvédelemmel és 

sugárbiztonsággal összefüggő feladatokat lát el nukleáris anyagok nyilvántartása és 

ellenőrzése, a radioaktív anyagok és készítmények országos, központi nyilvántartásának 

vezetése és a helyi nyilvántartások ellenőrzése területén. Az ezzel kapcsolatos 2009. évi 

tevékenységeket az 6. fejezet ismerteti. 

 

Az ionizáló sugárzások alkalmazása területén még az alábbi minisztériumok és az irányításuk 

alatt működő közigazgatási szervek láttak el hatósági feladatokat:  

 

• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: a levegő és a vízi környezet radioaktív 

szennyezésének ellenőrzése, a radioaktív anyagok kibocsátásával kapcsolatos korlátok 

meghatározása. 

• Önkormányzati Minisztérium: az atomenergia alkalmazásával összefüggő tűzvédelmi, 

polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok ellátása. 

• Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: a talaj, a takarmánynövények és az 

élelmiszerek, valamint az élelmiszertechnológiai víz radioaktivitásának ellenőrzése, az 

élelmiszerek nemzetközi forgalmazásához szükséges vizsgálatok elvégzésével és az 

igazolások kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

• Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium: a nukleáris export és import 

előzetes engedélyezéséhez szükséges hatósági jogkörök, továbbá a sugárvédelmi 

műszerek hitelesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

• Honvédelmi Minisztérium: a honvédelmi ágazaton belül a radioaktív anyagok 

kezelésének ellenőrzésével, valamint az ágazat speciális sugárvédelmi ellenőrzésével 

összefüggő feladatok ellátása. 

• Oktatási és Kulturális Minisztérium: az atomenergia alkalmazásával összefüggő 

alapvető tudományos, technikai és sugárvédelmi ismereteknek a Nemzeti 

Alaptantervbe történő beépítéséről, továbbá az atomenergia alkalmazása terén a 

felsőfokú képzés megteremtéséről való gondoskodás.
55

 

A minisztériumok és az irányításuk alatt működő közigazgatási szervek 2009-ben is ellátták a 

hatáskörükbe tartozó feladataikat, amelyeknek legfontosabb elemei tükröződnek a jelentés 

megfelelő fejezeteiben.  

8.2 Sugárvédelem 

8.2.1 Lakossági sugárterhelés 
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 Időközben az egyes minisztériumok megnevezése Vidékfejlesztési Minisztériumra, Belügyminisztériumra, 

Nemzetgazdasági Minisztériumra, Emberi Erőforrások Minisztériumára módosult, a Honvédelmi Minisztérium 

változatlan megnevezése mellett. 
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A lakossági sugárterhelés egyrészt a természetben mindenütt előforduló, kozmikus és földi 

eredetű természetes sugárterhelésből, másrészt az ember alkotta sugárforrások, készülékek, 

létesítmények, radioaktív anyagok alkalmazásával, működésével kapcsolatos mesterséges 

sugárterhelésből, ezen belül elsősorban az orvosi röntgen- és izotópdiagnosztikai 

tevékenységből tevődik össze. 

 

Természetes forrásokból származó sugárterhelés 

 

A természetes sugárterhelés forrása a világűrből a Föld légkörébe érkező nagyenergiájú 

kozmikus sugárzás, valamint a földkéregből származó és a környezetben mindenütt – a 

talajban, az építőanyagokban, a levegőben, az élelmiszerekben, az ivóvízben, még az emberi 

testben is – jelenlévő természetes radioaktív anyagok sugárzása. A természetes háttérsugárzás 

legjelentősebb összetevője a földkéregből és az építőanyagokból származó radon gáz, ami a 

természetes eredetű sugárterhelésünknek mintegy 2/3 részét okozza. A hazai lakosság átlagos 

természetes eredetű környezeti sugárterhelése kb. 3 mSv/év, ami nagyobb, mint a világátlag 

(2,4 mSv/év, UNSCEAR 2000 Report). Ez annak köszönhető, hogy éghajlati és civilizációs 

okok miatt a világátlagnál gyakrabban tartózkodunk épületekben, ahol nagyobb a 

radonkoncentráció, mint a szabadban.  

 

A szabadban mérhető természetes külső háttérsugárzás hazai szintjének ellenőrzésére az 

OSSKI passzív detektoros dozimetriai hálózatot működtet, amely az ország területén 115, a 

Paksi Atomerőmű körül további 39 mérési pontból áll. A detektorokat negyedéves expozíciót 

követően cserélik és értékelik ki. A mérési eredmények éves átlagai mind az országos, mind a 

Paks környéki hálózatban jellemzően a 85-120 nSv/h tipikus háttér tartományba esnek. 

 

Mesterséges forrásokból származó sugárterhelés 

 

A mesterséges eredetű sugárterhelés legnagyobb részét a páciensek orvosi, ezen belül 

elsősorban röntgendiagnosztikai sugárterhelése teszi ki. Magyarországon az orvosi 

sugárterhelés egy főre eső éves átlaga közelíti az 1 mSv-et, amelynek mintegy 80%-a 

röntgendiagnosztikai sugárterhelés. 

 

Az orvosi alkalmazásokból származó sugárterhelés felmérése és optimálása, továbbá a 

páciens sugárterhelés nemzeti referencia értékeinek a megállapítása érdekében az OSSKI 

évek óta országos paciensdózis-felmérő programot működtet. Ennek keretében 2009-ben 

folytatódott a felmérés az intervenciós radiológiai (angiográfiai és kardiológiai) 

munkahelyeken. 

 

8.2.2 Foglalkozási sugárterhelés 
 

Az OSSKI-ban működő Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat végzi az ionizáló sugárzás 

fokozott kockázatának kitett munkaköröket hivatásszerűen ellátó munkavállalók foglalkozási 

sugárterhelésének központi ellenőrzését. 

 

2009 végén az ellenőrzés 1162 munkahelyen foglalkoztatott 16193 munkavállalóra terjedt ki. 

A munkavállalók megoszlása a jelentősebb foglalkozási területek szerint a következő: 

 

• egészségügy: 59%, 

• atomerőmű: 29%, 
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• ipar és mezőgazdaság: 10%, 

• fejlesztés, kutatás, oktatás: 2%. 

A Szolgálat a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzése során 2009-ben 27 esetben 

kezdeményezett hatósági szintű kivizsgálást, és 56 esetben munkahelyi szintű kivizsgálást. Egy 

munkavállaló esetén sem fordult elő az 50 mSv/év foglalkozási dóziskorlát túllépése. 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerint olyan munkahelyen, amelynek a jellegzetessége 

vagy elhelyezkedése alapján felmerül a gyanú, hogy a természetes sugárforrások jelenléte a 

munkahelyen vagy annak környezetében a munkavállalók sugárterhelésének jelentős 

növekedéséhez vezet, a radon levegőben mért aktivitás koncentrációját, illetve a külső 

forrásokból származó környezeti dózisegyenérték teljesítménynek a meghatározását is el kell 

végezni, indokolt esetben pedig a személyzet egyéni sugárterhelésének ellenőrzését ki kell 

terjeszteni a természetes forrásokból eredő sugárterhelés-összetevőkre is. Az ipari tevékenység 

következtében megnövekedett természetes radioizotóp-koncentrációjú anyagok és 

munkahelyek felmérése és mérése 2009-ben is folytatódott. 2009-ben 2 munkahely összesen 

15 munkavállalójánál történt meg a foglalkozási radon expozíció személyi dozimetriai 

ellenőrzése. Az ellenőrzés során 1 fő sugárterhelése haladta meg mintegy 10%-kal a 20 

mSv/év származtatott korlátot. 

8.2.3 Környezeti ellenőrző rendszerek 
 

A lakossági sugárterhelés csökkentése és ellenőrzése érdekében a kiemelt létesítmények – 

köztük a nukleáris létesítmények – kötelesek környezeti ellenőrző rendszert vagy 

laboratóriumot működtetni. 

 

Az illetékes minisztériumok és hatóságok is működtetnek országos és regionális rendszereket 

a kibocsátások, valamint a környezeti sugárzási viszonyok és radioaktivitás-koncentrációk 

független ellenőrzésére. A mesterséges forrásból származó környezeti radioaktivitás alacsony 

szintje miatt az ebből származó sugárterhelés csak számítások útján határozható meg. Az 

atomerőmű kibocsátásából származó sugárterhelés az atomerőmű közvetlen közelében élő 

lakosok esetében 0,001 mSv/év-nél is kisebb. 

 

A határhoz közeli, szlovákiai mohi (Mochovce-i) atomerőmű hazai területre gyakorolt hatását 

az erőmű üzembe helyezése óta monitorozza az OSSKI. A vizsgálatok 2009-ben sem mutattak 

ki az erőműnek tulajdonítható környezeti hatást. 

 

Egészségügyi Minisztérium
56

 

 

A környezeti sugáregészségügyi ellenőrző tevékenységet az egészségügyi ágazat radiológiai 

mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM 

rendelet szabályozza. A feladat végrehajtását az ÁNTSZ keretében működő Egészségügyi 

Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH, vagy Hálózat) végzi. 2009-ben a 

Hálózatban az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézeteinek hat középszintű mérőállomása és az 

OSSKI működött együtt. 

 

A Hálózat laboratóriumai az ERMAH 2009. évre jóváhagyott vizsgálati programja keretében 

összesen mintegy 2300 aeroszol, fallout, ivóvíz, felszíni víz, talajvíz, talaj, takarmány, fű, 
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 Jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
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gabona, tojás, szemes-termény, zöldség, gyümölcs, tej és tejtermék, hús és kenyérminta 

feldolgozását és radiológiai vizsgálatát végezték el, valamint környezeti dózisteljesítményt 

mértek. A közel 3800 meghatározás során kiugróan magas értéket nem tapasztaltak. A mérési 

eredmények – így különösen a nuklidspecifikus vizsgálati eredmények – jelentős hányada a 

kimutatási határ alatt volt. 2009-ben megtörtént az előző évben az ERMAH laboratóriumok 

számára kezdeményezett 80 millió Ft összegű támogatás beruházása, ami részlegesen 

megoldotta az időszerű fejlesztéseket. A rendszeres központi finanszírozás továbbra sem 

megoldott. 

 

A környezeti sugáregészségügyi mérések eredményeit évente közzéteszik az 

„Egészségtudomány” című közegészségügyi-járványügyi szaklapban. A 2009. évi eredmények 

összesítése és feldolgozása a jelentés írásakor folyamatban van. A lakosság mesterséges 

környezeti forrásokból származó becsült belső sugárterhelésének országos átlaga 2009-ben 

0,005 mSv érték körül várható, ami elhanyagolhatóan csekély a természetes forrásokból 

származó lakossági sugárterheléshez képest. 

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
57

 

 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) keretei között működő akkreditált 

radioanalitikai laboratóriumokat összefogó FVM Radioanalitikai Ellenőrző Hálózat végzi az 

élelmiszerek, takarmányok és a mezőgazdasági termeléssel összefüggő környezeti minták 

vizsgálatát. A feladatot szakmai tekintetben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Központi Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági Igazgatósága (MgSzHK ÉTbI) koordinálja. A 

hálózatban a vizsgálati módszerek harmonizáltak, a minőségirányítás összehangolt, ami 

lehetővé teszi a kapott mérési eredmények egységes adatbázisban történő kezelését. 

 

A 2009. évi radioanalitikai vizsgálatok a korábbi évekhez hasonlóan a termőhelytől a 

késztermékig átfogták az élelmiszertermelés, feldolgozás és kereskedelem egész folyamatát a 

lakosság biztonságos táplálkozása és az élelmiszer export biztosítása érdekében. Az 

élelmiszer import ellenőrzése véletlenszerű monitorozásra épül. A vizsgálatok kiterjednek a 

mezőgazdasági termékek, takarmányok, az üzemi és felszíni vizek, egyes vadon élő növény- és 

állatfajok szennyezettségének ellenőrzésére is. A jelenlegi EU szabályozásnak megfelelően a 

laboratóriumok az aktuális szint meghatározását végzik. Az ellenőrzések és mintavételek az 

ország teljes területére kiterjednek, lefedve ezzel a hazai és a környező országokban üzemelő 

energiatermelő atomerőművek környezetét is. Az élelmiszer-előállítás környezetéből és az 

élelmiszerlánc egyes elemeiből vett feldolgozott mintákból a hálózat radioanalitikai 

laboratóriumai mintegy 30000 vizsgálatot végeztek el. Az éves ellenőrzések során egészségre 

ártalmas, kiugróan magas értéket nem tapasztaltak. 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a sikeres feladatmegoldások eredményeként 

meghosszabbította az MgSzHK ÉTbI Radioanalitikai Laboratóriumának NAÜ együttműködő 

központ szerepét. A 2005-ös kijelölést követően a meghosszabbítás a 2009–2013 közötti 

időszakra szól ugyanazon területre: a referencia anyagok előállítására és karakterizálására.  

2009 novemberében került megrendezésre a NAÜ ALMERA (Analytical Laboratories for 

Measurement of Environmental Radioactivity, ALMERA) hálózatának éves munkaértekezlete 

Budapesten, a Seibersdorfban működő NAÜ laboratórium és az MgSzHK ÉTbI közös 

rendezésében, amelyen a hazai rendező laboratórium az Európai Koordinációs Központ 

megtisztelő feladatát kapta meg. 
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 Jogutódja a Vidékfejlesztési Minisztérium. 
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
58

 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium radiológiai környezetellenőrzési feladatai a 

környezeti elemek közül a felszíni vizek és üledék vizsgálatára valamint a levegő radiológiai 

vizsgálatára terjednek ki. A felszíni vizek radiológiai monitorozását az előírások szerinti 

helyeken és gyakorisággal a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségek laboratóriumai végzik. A mérési adatokat a Pécsen működő Dél-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint ágazati központ gyűjti 

és összesíti. Az adatok továbbításra kerültek az OKSER központba és megjelennek az 

Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 2009. évi jelentésében. 

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 29 környezeti sugárvédelmi mérőállomáson végez 

levegő gammadózis-teljesítmény mérést. Emellett további három automata aeroszol monitor 

üzemel, Napkoron, Tésán és Nagykanizsán. Az adatokat feldolgozás után továbbítják az 

országon belüli és külföldi felhasználókhoz. 

 

A nukleárisbaleset-elhárítás területén jelentős előrelépést jelentett, hogy az új Országos 

Nukleáris Balesetelhárítási Terv alapján elkészült a Környezetvédelmi és Vízügyi Ágazati 

Nukleáris Balesetelhárítási Terv, amelyet a tárcát felügyelő miniszter 2009-ben jóváhagyott.  

 

Az Országgyűlés 25/2009. (IV. 2.) határozatában előzetes, elvi hozzájárulást adott a paksi 

atomerőmű telephelyén új blokk(ok) létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez. Az 

engedélyezésre való közigazgatási felkészülés érdekében az ágazati feladatok koordinációjára 

a minisztérium a területi szervek bevonásával munkacsoportot hozott létre. Az intenzív 

előkészítő munka célja a jogszabályi környezet áttekintése, az esetleges jogszabály 

módosítások megalapozása. 

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium
59

 

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 10 hazai egyetemen 2009-ben már 13 

környezeti mérőállomás és 11 helyhez kötött laboratórium működött, amelyek együttműködnek 

az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerrel és az Országos Sugárfigyelő, 

Jelző és Ellenőrző Rendszerrel. Folyamatosan mérik a környezeti gamma-dózisteljesítményt, 

de az egyetemek profiljának megfelelően szükség esetén környezeti (levegő, víz, talaj, 

biológiai) minták feldolgozását és nuklidspecifikus elemzését is végzik. 

 

Tevékenységüket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai 

Intézetében létrehozott Ágazati Információs Központ irányítja. A Központ gyűjti, feldolgozza, 

és 2009 októbere óta egy kölcsönösen elfogadott protokollnak megfelelően továbbítja a 

folyamatos mérési eredményeket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 

Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központjába. Az OAH Veszélyhelyzeti Intézkedési, 

Gyakorló és Elemző Központjába már évek óta továbbítják a naponta összegzett, kötegelt 

mérési adatokat. 

 

2009-ben a 13 távmérő állomás együttesen 96%-os rendelkezésre állást mutatott. A regisztrált 

értékek jelentősen kisebbek voltak az egységes országos riasztási küszöbnél (500 nSv/h), 

mesterséges radioaktivitásnak a környezetbe kerülését nem tapasztalták. 2009-ben – az OKF 
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 Jogutódja a Vidékfejlesztési Minisztérium. 
59

 Jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
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elvárásának megfelelően – adatszelekciós rendszert készítettek annak kiküszöbölésére, hogy 

az egyes helyi állomásokon folyó oktatási célú sugaras tevékenységek szándékolt hatása ne 

jelenjen meg a környezeti adatok között. A helyhez kötött állomások az adott egyetemi 

szervezeti egység profiljának megfelelően számos, a környezetellenőrzésben és a 

balesetelhárításban fontos mérési feladatot is ellátnak.  

 

Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 

 

Az atomerőmű normálüzemi radioaktív kibocsátásait szigorú előírások szabályozzák, és 

folyamatosan működő mérőrendszerek ellenőrzik. A Paksi Atomerőmű üzemi környezeti 

sugárvédelmi ellenőrző rendszere mellett jött létre a Hatósági Környezeti Sugárvédelmi 

Ellenőrző Rendszer, amelynek keretében az illetékes minisztériumok – Egészségügyi 

Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium – szakintézményei és területi laboratóriumai végeznek összehangolt 

méréseket és ellenőrzéseket az atomerőmű 30 km sugarú környezetében. A rendszer 1980 óta 

végzi az évi mintegy 5000-7000 mérési eredmény összegyűjtését, feldolgozását, kiértékelését 

és tárolását az OSSKI bázisán. 

 

A rendszer működése 2009-ben zavartalan volt, az éves értékelő jelentést – a korábbi évek 

gyakorlatával megegyezően – az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Intézet által működtetett Adatfeldolgozó és Értékelő Központ készíti el az adatszolgáltatók 

bevonásával. A 2009. évi adatok előzetes értékelése során a korábbi évekhez viszonyított 

szignifikáns emelkedést nem találtak. 

 

Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 

 

Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer működésének jogszabályi 

megalapozását az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről 

szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza. Az országos rendszert az érintett 

minisztériumok és a Magyar Tudományos Akadémia szakintézményei, ágazati hálózatai, 

továbbá a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. rendszerei alkotják. E kormányrendelet alapján a rendszer információs központját az 

OSSKI működteti. 

 

A 2008. évi eredményeket összefoglaló jelentés 2009 őszén jelent meg. A 2008. évi adatok 

értékelése során rendellenes (kiugróan magas) értéket nem találtak. A 2009. évi adatok 

előzetes értékelése során a korábbi évekhez viszonyított szignifikáns eltérés nem mutatkozott. 
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9 Nukleárisbaleset-elhárítás 
 

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) szervesen illeszkedik a 

katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény
60

 (Kat.) 

végrehajtásaként kialakult általános katasztrófavédelmi rendszerhez. Ennek központi 

irányítását a Kormányzati Koordinációs Bizottság
61

 (KKB) végzi, amelynek elnöke a 

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, tagjai a Kat. végrehajtására kiadott, 2009. 

május 1-jével módosított 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendeletben
62

 rögzített illetékes 

miniszterek, vagy az általuk megbízott állami vezetők.
63

 

 

A nukleáris veszélyhelyzet fennállását és annak megszűnését a KKB elnöke, illetőleg a 

nukleáris létesítménytől kapott tájékoztatás alapján, halasztást nem tűrő esetben a megyei 

(fővárosi) védelmi bizottság elnöke állapítja meg. 

 

Nukleáris veszélyhelyzetben a szakmai döntés-előkészítés a Nukleárisbaleset-elhárítási 

Védekezési Munkabizottság
64

 feladata, amelynek vezetője az OAH főigazgatója. A KKB 

Operatív Törzs
65

 az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az érintett 

minisztériumok állományából kijelölt szakemberekből áll. Vezetőjét a katasztrófák elleni 

védekezés irányításáért felelős miniszter nevezi ki, jelenlegi vezetője az OKF veszélyhelyzet 

kezelési főigazgató-helyettese. A KKB Operatív Törzs a KKB elnöke által meghatározott 

katasztrófákkal összefüggő lakosságvédelmi feladatok koordinálásával kapcsolatos 

feladatokat látja el. 

 

A KKB tanácsadó testületként működő Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos 

Tanács vezetőjét és tagjait az OAH főigazgatója kéri föl.
66

 Fő feladata a nukleárisbaleset-

elhárítási felkészülés, a baleseti döntés-előkészítés és döntés, valamint a következmények 

elhárításának műszaki-tudományos megalapozása.  

 

A nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásáért a nukleáris létesítményen belül annak 

vezetője, a megyékben és a fővárosban az illetékességi területén a megyei (fővárosi) védelmi 

bizottság elnöke, országos szinten a KKB elnöke felel. 

 

A nukleáris veszélyhelyzet felmérésére, hatásainak figyelemmel kísérésére, csökkentésére és 

elhárítására a megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei a felügyeletük, illetve irányításuk 

alá tartozó szerveket és szervezeteket jelölnek ki, amelyek feladatai többek között: 

 

• a főváros és a megyék nukleáris veszélyeztetettségének értékelése és az abból 

következő feladatok meghatározása; 
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• a baleset-elhárítási és intézkedési terv kimunkálása és annak naprakészen tartása; 

• nukleáris veszélyhelyzetben az elhárítási feladatok végrehajtása; 

• a fővárosi és megyei szintű lakossági tájékoztatás személyi, szervezeti és technikai 

feltételeinek biztosítása. 

 

Nukleáris veszélyhelyzetben a nukleáris biztonsági és sugárvédelmi helyzet értékelésének 

összefogása az OAH-ban működő Szakértői Részleg feladata. Az értékelésben részt vesz az 

OAH Baleset-elhárítási Szervezete az OKF Veszélyhelyzeti Központján belül működő 

Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ, valamint az Egészségügyi 

Minisztérium
67

 bázisán működő Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 

Információs Központja. A központok működése lehetővé teszi az esetleg kialakuló nukleáris 

veszélyhelyzet elemzését, a lehetséges következmények gyors meghatározását és ezek alapján 

óvintézkedési döntésekre vonatkozó javaslatok kidolgozását. 

  

A sugárzási helyzet monitorozásán alapuló korai riasztási feladatokat az OKF látja el. Itt 

működik az Európai Unió támogatásával kifejlesztett RODOS nukleárisbaleset-elhárítási 

valós idejű, on-line döntéstámogató rendszer (Real-time, On-line, Decision Support System, 

RODOS). A rendszer alkalmas a határon átnyúló nukleáris veszélyhelyzetek nemzetközileg 

egységes kezelésére, az országok közötti hatékonyabb együttműködésre, közös fellépés 

elérésére és segítségnyújtásra, továbbá képes más országokban bekövetkezett balesetek 

nyomon követésére, és hazánkra való hatásának elemzésére.  

 

A 2009. év folyamán a jogalkotó munka területén  tekintettel a katasztrófák elleni védekezés 

irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. 

rendelet 2009. május 1-jei módosítására és figyelembe véve az elmúlt évek veszélyhelyzetei 

kezelésének pozitív tapasztalatait  szükségessé vált az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási 

Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
68

 szabályozott előírások 

újrafogalmazása. 

  

Az erről szóló előterjesztés az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetésének  

mint meglévő közfeladatnak  a hatékonyabb ellátására irányult. A cél az, hogy a 

nukleárisbaleset-elhárítás rendszerében bekövetkezett változásoknak megfelelő, azzal 

összhangban lévő új jogszabály kerüljön megalkotásra, ugyanakkor csökkenjenek a 

párhuzamosságok, és különüljenek el egymástól a közreműködő szervek felelősségei, 

feladatai. 

9.1 Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv 
 

A KKB által létrehozott Felsőszintű Munkacsoport
69

 kétéves munkájának eredményeként 

2008-ban befejeződött az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv 

felülvizsgálata. Az új tervet követve, 2008 és 2009 folyamán minden, az országos 

nukleárisbaleset-elhárításban érintett szervezet felülvizsgálta saját balesetelhárítási 

intézkedési tervét. Az országos tervfelülvizsgálat összehangolt módon, a Felsőszintű 

                                                 
67
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Munkacsoport által készített, a KKB elnökének felkérésére az OAH főigazgatója által kiadott 

útmutató alapján történt. A KKB döntése alapján a Felsőszintű Munkacsoport
70

 tovább 

működik, és végzi az országos terv további gondozását, következő felülvizsgálatának 

előkészítését, valamint szakmai útmutatókat dolgoz ki a tervben terjedelmi okokból részletesen 

ki nem fejtett szakmai kérdésekben. 2009-ben a következő útmutatók készültek el, illetve a 

következő útmutatók kidolgozása kezdődött meg: 

 

• az ONER kritikus feladatai (kiadva); 

• az ONER kritikus feladatainak értékelése (kiadva); 

• az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben résztvevő szervek készenléttel 

kapcsolatos tervező munkája (kiadva); 

• szervezeti Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervek kidolgozása és folyamatos 

karbantartása (kiadva); 

• nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok előkészítése, végrehajtása és értékelése (kiadva); 

• szervezett segítség a védekezésben (kidolgozás alatt);
71

 

• a sürgős óvintézkedések meghozatala, bevezetése és végrehajtása című útmutató tartalmi 

kidolgozása (kidolgozás alatt);
72

 

• radiológiai veszélyhelyzet helyi kezelése (kidolgozás alatt);
73

 

• sugársérültek ellátása (kidolgozás alatt).
74

 

9.2 Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer 
 

Az országos sugárzási helyzet folyamatos figyelésére, jelzésére és ellenőrzésére Országos 

Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) működik. A rendszer központi szerve a 

Kormányzati Koordinációs Bizottság Veszélyhelyzeti Központján belül működő Nukleáris 

Baleseti Információs és Értékelő Központ (NBIÉK). A rendszer működése normál időszakban 

hozzájárul a lakossági sugárterhelés alakulásának nyomon követéséhez, folyamatosan figyeli, 

jelzi, ellenőrzi az ország sugárzási helyzetét, továbbá biztosítja a lakosság életkörülményei és 

munkafeltételei fenntartásához, illetőleg az anyagi javak (ivóvíz, élelmiszer, stb.) védelméhez, 

valamint a baleset-elhárítási tevékenység megalapozásához szükséges adatokat és 

információkat.  

 

Az OSJER-t több alrendszer alkotja: 

 

• A Radiológiai Távmérő Hálózat telepített automata mérőállomásokból áll, amelyek korai 

riasztási rendszerként működnek, folyamatosan ellenőrzik a környezeti sugárzás 

dózisteljesítményét és a fontosabb meteorológiai paramétereket.  

• A Mobil Radiológiai Laboratóriumok hálózata a sugárszennyezés felderítését, elemzését 

végzi veszélyhelyzetek esetén.  

• A Helyhez Kötött Laboratóriumok Hálózata a beszállított minták (élelmiszer, tej, talaj, 

víz, stb.) radioaktivitásának mérését végzi. Ezek a mérések teremtik meg a hosszú távú 
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óvintézkedések (legeltetési tilalom, élelmiszer és vízfogyasztás korlátozása, stb.) 

bevezetésének alapját. 

 

Az elmúlt években megkezdődött és 2009-ben is folytatódott az Önkormányzati Minisztérium 

alhálózatához tartozó távmérő állomások korszerűsítése és bővítése. Ebben az évben 

befejeződött a bővítés első üteme, melynek keretében 14 távmérő állomás került átadásra. 

Ezen kívül megkezdődött a távmérő hálózatot üzemeltető ágazatok körének szélesítése is, az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft. megkeresésével. 

9.3 Nemzetközi adatcsere 
 

Magyarország a szomszédos országok közül Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával és 

Szlovákiával folytat kétoldalú radiológiai adatcserét. Ezen kívül adatokat továbbítanak az 

EURDEP Európai Radiológiai Adatcsere Platformhoz is (European Radiological Data 

Exchange Platform). Az adatcsere az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon működő 

Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központon keresztül történik. 

 

A környezetbe esetlegesen kikerülő radioaktív szennyeződés terjedése szempontjából számos 

meteorológiai paraméter (szélirány, szélsebesség, csapadék) meghatározó jelentőségű. Az 

EURDEP rendszer fejlesztése és bővítése érdekében az EURDEP központ kérte a 

tagországokat, hogy amennyiben a radiológiai mérőállomásokon meteorológiai paraméterek 

mérése is történik, úgy azokat is küldjék meg az EURDEP központ számára. Magyarországon 

az Országos Meteorológiai Szolgálat rendelkezik a kért adatokkal, így hozzájárulásukkal 

hazánk az elsők között tudta teljesíteni az EURDEP központ kérését. 

 

A Szlovák Köztársaság területén folyamatban van a Mohi (Mochovce) térségében működő 

atomerőmű bővítése. Ennek kapcsán megindultak a két ország között meglévő radiológiai 

adatcsere bővítésére vonatkozó tárgyalások, amelynek fő céljai: 

 

 A mohi atomerőmű 20 km-es körzetében lévő mintegy 40 db radiológiai monitoring 

mérőállomás adatainak átadása a szlovák adatgazda által a magyar nemzeti központ 

részére. 

 A mohi atomerőmű 30 km-es zónájában Magyarország irányába legalább három 

radiológiai távmérőállomás telepítésének és üzemeltetésének engedélyezése a magyar 

katasztrófavédelmi szervek számára. 

 Az Osztrák Köztársaság által Magyarország és Szlovákia területén üzemeltetett aeroszol 

mérőállomások mérési adatainak kölcsönös cseréje. 

9.4 EURANOS projekt 
 

Az Európai Atomenergia Közösség 2004 májusában a 6. keretprogramban 23 európai 

tagállam részvételével hívta életre az EURANOS (European approach to nuclear and 

radiological emergency management and rehabilitation strategies) projektet. Ebben az 5 éves 

programban 17 nemzeti veszélyhelyzet-kezelési szervezet és 33 kutatóintézet működik együtt. 

A szervezetek a legjobb gyakorlatot, tudást és technológiát használják annak érdekében, hogy 

hatékonyan elősegítsék Európa megfelelő felkészültségét bármilyen radiológiai 

veszélyhelyzet, illetve azok következményeinek felszámolása esetére. 
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Az EURANOS projektben Magyarországot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

képviseli. A Veszélyhelyzet Kezelési Főosztály Nukleárisbaleset-elhárítási Osztályának 

szakemberei a projekt kulcselemét alkotó „demonstrációs tevékenységekben” vesznek részt. 

A feladat lényege, hogy az újonnan kifejlesztésre került módszerek, vagy eszközök a későbbi 

felhasználási helyüknek megfelelő közegben tesztelésre kerüljenek.  

 

A demonstrációs tevékenységek nagy része kötődik az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóságon telepített valós idejű, on-line, nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató 

(RODOS) rendszerhez. Célja a jelenlegi – a kilencvenes években kifejlesztett – rendszerhez 

képest egy modernebb, egyszerűbb, gyorsabb, a felhasználók számára egyszerűbben 

kezelhető RODOS rendszer létrehozása. 

 

A 2009-ben került megrendezésre az 5 éves programot lezáró konferencia, melyen a résztvevő 

országok bemutatták az elmúlt év demonstrációs tevékenységeit, az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig külön poszteren szemléltette a teljes 5 éves periódus 

alatt elvégzett tevékenységét. A konferencián szó volt a jövőre vonatkozó lehetőségekről is.   

9.5 Nemzetközi gyors-értesítési rendszer 
 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében nemzetközi egyezmény jött létre a 

nukleáris balesetekről adandó gyorsértesítés szabályozására. Az egyezmény részes országai 

vállalták, hogy azonnali értesítést adnak a területükön bekövetkezett olyan balesetekről, 

amelyek radioaktív anyagok országhatáron túl terjedő hatásával járnak, vagy járhatnak és más 

országok számára sugáregészségügyi jelentőségűek lehetnek. 

 

Az egyezmény végrehajtásaként az OAH a Külügyminisztériummal és az Önkormányzati 

Minisztériummal együtt folyamatosan készenlétben álló ügyeleti rendszert hozott létre. A 

NAÜ rendszeresen megszervezi a nemzetközi ügyeleti rendszer próbáját. A nemzetközi 

próbáktól függetlenül az OAH időközönként maga is ellenőrzi a hazai ügyeleti és értesítési 

rendszer működését, valamint – az értesítési rendszer időszakos próbájaként – üzenetet küld 

az egyezményes partnereknek saját baleset-elhárítási gyakorlatairól.  

 

Az egyezmény ajánlást tartalmaz kétoldalú, közvetlen együttműködés kialakítására a 

szomszédos vagy közel fekvő országok között. Magyarország Ausztriával, Csehországgal, 

Horvátországgal, Németországgal, Romániával, Szlovákiával, Szlovéniával és Ukrajnával 

kötött erre vonatkozó kétoldalú kormányközi egyezményt.  

 

A nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos együttműködésen túl, egyes 

szomszédos országokkal az Önkormányzati Minisztérium hatáskörébe tartozó általános 

katasztrófavédelmi együttműködési megállapodások kerültek aláírásra, amelyek a 

nukleárisbaleset-elhárítás területén jelentkező feladatokra is kiterjednek.  

 

Magyarország részese az Európai Unió keretében létrehozott ECURIE radiológiai 

veszélyhelyzeti korai információcsere rendszernek (Community arrangements for the early 

exchange of information in the event of radiological emergency, ECURIE), amelynek 

keretében a balesetet szenvedett tagország köteles közvetlen értesítést adni az Európai 

Bizottság és az érintett tagországok részére.  

 

Az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységének támogatására kiírt 

RESPEC (Radiological Emergency Support Project for the European Commission, RESPEC) 
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pályázatot az Országos Atomenergia Hivatal nyerte el, így 2007. április 1-jétől három éven át 

az OAH Balesetelhárítási Szervezete biztosított szakmai támogatást az Európai Bizottságnak 

az Európai Uniót fenyegető nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetek, illetve az ezekre 

történő felkészülést segítő baleset-elhárítási gyakorlatok során. A támogatás kiterjedt 

nukleáris létesítmények műszaki adatainak biztosítására és átadására, a kialakult helyzet 

elemzésére, a kibocsátás terjedésének értékelésére, valamint az élelmiszerfogyasztással 

kapcsolatos óvintézkedések bevezetésére irányuló javaslatokra és a lakossági tájékoztatásra. 

 

A szerződés 2010. március 31-ével lejár
75

, ezért az Európai Bizottság 2009-ben ismételten 

kiírta a pályázatot, amelyre az OAH újra jelentkezett. Az eredményhirdetés értelmében 

nukleáris veszélyhelyzetek esetén továbbra is az OAH lesz az Európai Bizottság támogató 

háttérintézménye 2010. április 1. és 2013. március 31. között. 

 

9.6 Nemzetközi segítségnyújtási rendszer 
 

A NAÜ keretében egyezmény jött létre a nukleáris baleset vagy sugaras veszélyhelyzet esetén 

való segítségnyújtásról, melynek keretében a tagországok a területüket ért nukleáris vagy 

radiológiai veszélyhelyzet esetén segítséget kérhetnek a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökségen keresztül a többi egyezményes államtól a veszélyhelyzet következményeinek 

elhárításában. 

 

Az egyezmény végrehajtására való felkészülés során a NAÜ kialakította a nemzetközi 

segítségnyújtási hálózatot, a RANET-et (Response Assistance Network, RANET) és az ehhez 

kapcsolódó adatbázist, amely az egyes országok által rendelkezésre bocsátható 

segítségnyújtási képességeket (például elszennyezett területek felderítése, sugársérültek 

szakszerű ellátása, helyszíni szakmai támogatás) tartalmazza. Az adatbázisban az illetékes 

hazai szervektől kapott adatok alapján magyar részről nyújtandó segítségként laboratóriumok, 

mérőműszerek, továbbá sugárvédelmi és nukleáris szakemberek felajánlása szerepel azzal a 

megkötéssel, hogy a segítségnyújtás feltételeit hazánk esetenként határozza meg. Az 

adatbázisban szereplő adatokat rendszeresen frissítik. 

 

A hazai RANET segítségnyújtási lehetőségekkel rendelkező intézmények 2009 őszén 

megerősítették, hogy a felajánlott lehetőségeik továbbra is rendelkezésre állnak. A NAÜ 2009-

ben megkezdte a RANET-hálózatot szabályozó dokumentum felülvizsgálatát, amelyben az 

Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet és az 

OAH képviselői is részt vettek. 

9.7 Baleset-elhárítási gyakorlatok 

9.7.1 Nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat 
 

A Kormányzati Koordinációs Bizottság 2007. március 29-i ülésén döntött az ONER-ben 

közreműködő központi, ágazati, területi és helyi szervek számára országos szintű, teljes körű 

nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat megrendezéséről. A kétnapos, teljes körű 

törzsvezetési és részleges végrehajtási gyakorlatot 2009-ben (ONER-3-2009) tervezte az erre 

felkért szervezetközi előkészítő bizottság megtartani. A gyakorlaton az összes ONER központi, 

ágazati és területi szerv részvétele mellett a végrehajtási fázisban lakossági résztvevők is 

szerephez jutottak volna. A gyakorlat szakmai előkészítése jelentősen előrehaladott, ennek 
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ellenére egy 2009 tavaszán született, az előkészítőktől független döntés értelmében a 

gyakorlat elmaradt. 

9.7.2 A Paksi Atomerőmű és az ONER szervek közös gyakorlata 
 

2009-ben az Országos Nukleáris Balesetelhárítási rendszer központi és egyes területi 

szervezetei a Paksi Atomerőmű éves rendszerességű nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatához 

kapcsolódó ONER törzsvezetési gyakorlaton vettek részt. 

 

A törzsvezetési gyakorlat célja kettős volt. Egyrészt ez volt az első alkalom, hogy a résztvevő 

szervek az elkészült új baleset-elhárítási intézkedési tervek szerint gyakoroltak, másrészt a 

Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság és a KKB Operatív Törzs először 

gyakorolt a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 

végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII.10.) Korm. rendelet legutóbbi módosításával 

meghatározott keretek között. A gyakorlat előkészítője az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság volt, míg az értékelést az OAH kapta feladatául. A résztvevő szervezetek által 

megküldött gyorsértékelések alapján a gyakorlat céljai teljesültek, ez alapján a gyakorlat 

főellenőre  az OAH főigazgatója  a gyakorlatot sikeresnek minősítette. 

9.7.3 ECULRIE-Level-3 és RESPEC gyakorlat 
 

Az ECURIE-Level-3 nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokat az Európai Bizottság rendezi 

meg évi rendszerességgel. 2009-ben a gyakorlat szcenáriója egy Görögországban feltételezett 

radiológiai baleset volt. Mivel az OAH 2007. április 1-je óta a RESPEC szerződés keretében 

vállalt feladatokat is ellátja, azaz az Európai Uniót érintő nukleáris baleset vagy radiológiai 

esemény esetén szakmai segítséget nyújt az Európai Bizottság érintett szervezetének, az 

ECURIE-Level-3 gyakorlat során az OAH Baleset-elhárítási Szervezete a RESPEC 

szerződésből származó feladatokat is gyakorolta. 

9.7.4 Védelmi Igazgatási Gyakorlat (VIGYAK 2009) 
 

2009. szeptember 10-én a Fejér megyei Védelmi Bizottság rendezte meg a VIGYAK-2009 

elnevezésű térségi, törzsvezetési és végrehajtási gyakorlatot. A gyakorlat szcenáriója szerint a 

Paksi Atomerőmű 3. blokkján bekövetkező nukleáris baleset lehetséges következményeinek 

kezelését, elhárítását és a lakosság védelmét szolgáló intézkedések bevezetését gyakorolták. A 

gyakorlaton részt vett a Fejér megyei Védelmi Bizottság, a Sárbogárdi Helyi Védelmi 

Bizottság, Alap település önkormányzata, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, a Fejér 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal, az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága, a Dunaújvárosi Kistérségi 

Intézet, a Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj és az Országos Mentőszolgálat Közép-

dunántúli Regionális Intézetének Fejér Megyei Szervezete. A gyakorlat jó alkalmat adott arra, 

hogy a résztvevők komplex módon gyakorolják a nukleáris veszélyhelyzet esetén elvégzendő 

döntés-előkészítő, döntéshozó és végrehajtási feladatokat. A gyakorlat számos, országos 

szinten is hasznosítható tapasztalattal szolgált az országos felkészülés továbbfejlesztéséhez. 

9.7.5 Egyéb gyakorlatok 
 

A Budapesti Műszaki Egyetem Oktatóreaktorában 2009. szeptember 9-én tartották meg 

balesetelhárítási szervezetének kétévente esedékes gyakorlatát, amelyen a felkészültség 

hatósági ellenőrzése céljából részt vettek az OAH Nukleárisbaleset-elhárítási Osztály 
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munkatársai is. A gyakorlatot számos megfigyelő, köztük az egyetem rendészeti és 

munkavédelmi szervezetei, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a kerületi polgári 

védelmi szervezet és a Fővárosi Tűzoltóság szakemberei, valamint a BME illetékes dékánja is 

figyelemmel kísérte. 

 

Az említett gyakorlatokon kívül, a KKB által jóváhagyott éves nukleárisbaleset-elhárítási 

képzési és gyakorlatozási tervben megfogalmazott feladatokkal összhangban az OAH 

rendszeresen szervezett belső módszertani gyakorlatokat és indított kommunikációs és 

riasztási gyakorlatokat, valamint sikeresen vett részt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, 

az Európai Bizottság és a szomszédos országok által indított nemzetközi kommunikációs 

próbákon. 

9.8 A lakossági tájékoztató-riasztó rendszer 
 

A katasztrófavédelem nagy hangsúlyt fektet a lakosság időben történő tájékoztatására. Ennek 

egyik technikai eszközrendszere a Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében telepített lakossági 

tájékoztató és riasztó rendszer. 227 korszerű lakosság riasztó-tájékoztató eszköz üzemel, 

amely 74 településen 2800 négyzetkilométer területen járul hozzá az ott élő mintegy 225 000 

lakos biztonságának, biztonságérzetének növeléséhez. 

 

Az akusztikai végpontok szünetmentes helyi energia ellátással rendelkeznek, így 

áramkimaradás esetén is biztosított üzemkészségük. Nagyteljesítményű hangsugárzók 

segítségével a hagyományos szirénahang leadásán túl, beszéd közvetítésére is alkalmasak, így 

a lakosság élőszóban kapja meg a számára fontos tájékoztatást. 

 

A rendszer indítható a Paksi Atomerőmű Zrt. védett vezetési pontjáról, az erőmű irányító 

központból, mobil eszközről, valamint a három érintett megyei közgyűlés elnökeinek 

egyetértésével a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletéről. 
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10 Tudományos-műszaki háttér  
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazása fejlett tudományos-műszaki bázist igényel. A 

nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény követelményként rögzíti a megfelelő 

műszaki háttér létrehozásának és fenntartásának szükségességét. Az atomenergiáról szóló 

törvény is úgy rendelkezik, hogy az alkalmazás biztonságát, az ezzel összefüggő kutatási-

fejlesztési feladatok megoldását a tudomány és a technika fejlesztésével, a kutatómunka 

összehangolt szervezésével, a hazai, illetve a nemzetközi tudományos kutatások 

eredményeinek gyakorlati alkalmazásával kell elősegíteni. 

10.1 Műszaki megalapozó tevékenység 
 

Az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának biztonságával összefüggő kutatás-fejlesztési 

tevékenység összehangolása, a hatósági ellenőrzést szolgáló megalapozó műszaki 

tevékenységek finanszírozása az OAH feladata. 

 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki 

megalapozó tevékenység stratégiai irányait az OAH műszaki megalapozó tevékenységgel 

kapcsolatos politikája szabja meg, míg az aktuális feladatokat a 2009–2012. évi időszakra 

szóló négyéves program tartalmazza. A politika szerint a műszaki megalapozó tevékenység 

prioritásai a következők: 

 

• a hatósági munka közvetlen támogatása, 

• a hatóság által kezdeményezett feladatok végrehajtása, 

• új létesítménnyel kapcsolatos hatósági feladatok segítése, 

• a szakismeret fenntartása. 

A 2009–2012. közötti időszakban szükséges műszaki megalapozó tevékenység fő területei az 

alábbiak: 

 

• a szabályozási rendszer fejlesztése, 

• a hatósági munka támogatása, színvonalának emelése, 

• az üzemidő meghosszabbításával összefüggő hatósági teendők,  

• új atomerőművi blokk létesítésével összefüggő hatósági teendők, 

• leszerelés és a radioaktív hulladék kezelése, 

• az üzemeltetés biztonságával kapcsolatos hatósági munka, 

• kockázatszempontú felügyelet eszközeinek kidolgozása 

• nukleárisbaleset-elhárítás, 

• a nukleáris anyagok biztosítéki felügyelete,  

• radioaktív anyagok felügyelete.  

A 2009. évi tevékenységben is jelentős számban szerepeltek az OAH nukleáris biztonsági, 

illetve nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatait közvetlenül 

támogató témák, mint például a súlyos baleseti folyamatok, a nukleárisbaleset-elhárítási 

felkészülés, az üzemviteli folyamatok elemzése, a biztonsági elemzések, és a Nukleáris 

Biztonsági Szabályzatok köteteihez kapcsolódó útmutatók megalapozása, biztosítéki 

szempontú környezeti elemzések, nukleáris anyagokkal kapcsolatos illegális tevékenységek 

visszaszorítását támogató feladatok, valamint az OAH kommunikációs tevékenységét 

támogató tanulmányok. A korábbi évekhez hasonlóan a szerződések túlnyomó többségében 
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közvetlenül hasznosuló jelentések születtek, jelentős részben többéves kutatási projekteket 

eredményező átfogó koncepciók eredményeként. A 2009. év eredményeit a vezető támogató 

intézmények már hagyományosnak tekinthető módon az OAH-ban rendezett szemináriumok 

keretében foglalták össze. 

10.2 A Magyar Nukleáris Tudásbázis 
 

Napjainkban a szervezetek egyre több információt halmoznak fel, akár írott (ma már 

elsősorban elektronikus) formában, akár munkatársai személyes tudása révén. A cégek 

többsége az információ szűrésének, hatékony felhasználásának, átadásának, tárolásának 

problémájával küzd. A nukleáris iparban is fellelhetőek ezek a gondok. Minden szervezetnél 

jelentkeznek a generációváltásból vagy a hazai és nemzetközi előírásrendszer gyors 

változásából adódó nehézségek, a régi, papíron rögzített információk visszanyerésének, az 

interneten elérhető információk szűrésének problémái. 

 

A fenti problémák hatékony kezelése érdekében az Országos Atomenergia Hivatal 

főigazgatója a teljes hazai nukleáris iparra kiterjedő tudásmenedzsment-rendszer létrehozását 

kezdeményezte. A Magyar Nukleáris Tudásbázis célja az atomenergia hazai alkalmazása 

során felhalmozott tudás összegyűjtése, megőrzése, felhasználása és aktualizálása a jövő 

generációk általi felhasználás céljából, a tudomány és technika aktuális állapotával 

összhangban. Az OAH mellett a nukleáris létesítmények engedélyesei, valamint a nukleáris 

szakma vezető műszaki háttérintézményei [Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt. 

utódszervezete a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. (NUBIKI), ETV-ETŐTERV 

Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt., Pannon Egyetem, Országos Közegészségügyi 

Központ Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Intézet, MTA Izotópkutató Intézet és Országos Meteorológiai Szolgálat] vesznek részt a 

rendszer kialakításában. 

10.3 Műszaki támogató intézmények 
 

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági tevékenység területén nemzetközi elvárás a 

műszaki támogató intézmények (Technical Support Organisation, TSO) bekapcsolása a 

hatósági munka megalapozására. Az elmúlt évek rendszeres műszaki megalapozó programjai 

során kialakult az OAH hatósági tevékenységét segítő műszaki támogató intézmények 

hálózata. A hálózat legfontosabb intézményei a KFKI Atomenergia Kutatóintézet, a NUBIKI 

Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft., a BME Nukleáris Technikai Intézet, valamint a 

Pannon Egyetem Fizikai-Kémia Intézet. A hatósági tevékenységet megalapozó, nagyobb 

volumenű feladatok zömét ezek az intézmények teljesítették, gyors szakértői támogatást 

nyújtva a hirtelen felmerült feladatokhoz is. Elvégzett munkájukkal a hatósági szakemberek 

elégedettek voltak, tevékenységük révén hozzájárultak a hatósági feladatok magasabb 

színvonalú ellátásához, és ezen keresztül a nukleáris létesítmények biztonságos 

üzemeltetéséhez. 

 

Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó területen az Országos Közegészségügyi 

Központ Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Intézet látja el a hatósági tevékenység támogatásával összefüggő TSO feladatokat. 

 

A nukleáris anyagok ellenőrzésével, a radioaktív anyagok nyilvántartásával, csomagolásával 

és szállításával kapcsolatban az OAH hatáskörébe tartozó területen az MTA Izotópkutató 

Intézet nyújt műszaki támogatást a hatósági feladatok ellátásához. 
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2009-ben az OAH felülvizsgálta a szakmai támogató intézmények ismeretprofilját. A TSO 

ismeretprofil adatbázis felülvizsgálata során kapott eredmények feldolgozása után 

megállapítható, hogy minden fontos szakismereti területen van megfelelő szerződéskötési 

lehetőség. Ezek alapján kijelölhetőek a jövőbeli fejlesztési irányok, meghatározható azon 

partnerek köre, amelyekkel szükséges TSO együttműködési megállapodásokat kötni. 2009-ben 

a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. csatlakozott a hálózathoz. 
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11 Nemzetközi kapcsolatok 
 

Az atomenergia alkalmazása területén különösen fontos szerepe van a nemzetközi 

együttműködésnek. Az atomenergia biztonságos alkalmazásával összefüggő kérdéseket 

számos többoldalú államközi egyezmény szabályozza. A biztonság fejlesztésével kapcsolatos 

együttműködéssel több nemzetközi szervezet foglalkozik, a kétoldalú egyezmények pedig 

jelentős fórumai az e területen elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatcserének. Magyarország 

aktív részese a biztonság területén folyó sokrétű együttműködésnek. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény szerint az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával 

kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, az államközi és kormányközi 

egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése
76

. Az OAH jogszabályi 

felhatalmazás alapján ellátja az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő 

nemzetközi és kormányközi szervezetekkel folytatott együttműködésből eredő feladatokat. Az 

OAH aktív nemzetközi tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország részese az 

atomenergia biztonságát szolgáló minden fontos nemzetközi szerződésnek és egyezménynek. 

11.1 Nemzetközi szervezetek 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő fontosabb nemzetközi 

szervezeteket a 2. táblázat mutatja be. A nemzetközi szervezetek közül a legjelentősebb a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége. 

 
2. táblázat. Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő nemzetközi szervezetek 

Kormányközi szervezetek 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) International Atomic Energy Agency (IAEA) 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet Nukleáris Energia Ügynöksége 

Organisation for Economic Co-operation and 

Development, Nuclear Energy Agency 

(OECD NEA) 

Egyesült Nemzetek Atomsugárzás Hatásai 

Tudományos Bizottsága 

United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 

Egészségügyi Világszervezet World Health Organization (WHO) 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet International Labour Organization (ILO) 

Egyesült Nemzetek Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezete 

Food and Agricultural Organization (FAO) 

of the United Nations 

Nem kormányközi szervezetek 
Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége World Association of Nuclear Operators 

(WANO) 

Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság International Commission on Radiological 

Protection (ICRP) 

Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság  International Radiation Protection 

Association (IRPA) 

Európai Nukleáris Társaság European Nuclear Society (ENS) 

Globális Nukleáris Energia Partnerség Global Nuclear Energy Partnership (GNEP) 
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 Lásd az időközben hatálya lépett 112/2011. (VII. 4. ) Korm. rendeletet is.  
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11.1.1 Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
 

A bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) különleges helyet foglal el az 

ENSZ szervezetek családjába tartozó kormányközi szervek között. Feladata egyrészt az 

atomenergia békés és biztonságos alkalmazásának elősegítése, másrészt a nukleáris fegyverek 

elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtásának ellenőrzése. A 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója közvetlenül az ENSZ Biztonsági 

Tanácsához fordulhat, ha a szerződés megsértését tapasztalja. A nemzetközi szervezet az 

atomenergia biztonságos alkalmazása érdekében számos biztonsági normát és irányelvet 

dolgozott ki és közreműködésével számos biztonsági vonatkozású nemzetközi megállapodás 

jött létre. 

 

2009-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség új főigazgatót választott Yukiya AMANO 

japán nagykövet személyében, aki december elsejével kezdhette meg a munkáját a NAÜ élén. 

Az új főigazgató Mohamed ElBaradei-t követte a főigazgatói pozícióban, aki 12 éven keresztül 

volt a NAÜ főigazgatója, és ezen időszak alatt a NAÜ szervezetével megosztva Béke Nobel-

díjat kapott 2005-ben. 

 

A magyar szakemberek jelentős szerepet vállalnak a NAÜ munkájában, szakmai 

testületeiben. A biztonsági előírások előkészítését és véleményezését végző bizottságokban 

négy magyar szakértő is részt vesz. Számos magyar szakember aktívan közreműködik a NAÜ 

által a nukleáris biztonság, a biztosítéki ellenőrzés és a nukleárisbaleset-elhárítás területén 

szervezett együttműködési programokban. 

 

2009-ben Magyarország a NAÜ-vel közösen 8 nemzetközi rendezvényt szervezett hazánkban 

és 30 külföldi ösztöndíjast, illetve tudományos látogatót fogadtak a hazai intézmények. 15 

magyar szakember számára nyílt lehetőség NAÜ ösztöndíj igénybevételére, illetve külföldi 

tudományos látogatásra. A NAÜ szakértői Magyarország kérésére két esetben segítették 

véleményükkel a hazai szakmai szervezeteket: ennek keretében az egyik alkalommal a Paksi 

Atomerőművet, a másik esetben pedig több magyarországi intézményt látogattak meg a 

Magyarországra vonatkozó együttműködési keretprogram összeállítása érdekében. 

 

A NAÜ a 2009–2011. évi időszakra szóló műszaki együttműködési programjában két magyar 

javaslatot is elfogadott: 

 

 Az MTA Izotópkutató Intézet besugárzásos szennyvízkezelő mintaüzemet fog létesíteni 

saját telephelyén a nemzetközi szervezettel közös finanszírozással.  

 A NAÜ szakmai segítséget nyújt a Paksi Atomerőműnek az üzemidő-hosszabbításával 

kapcsolatos tevékenységének a nemzetközi gyakorlattal való egybevetésére. Ennek 

költségeit a Paksi Atomerőmű fedezi
77

. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére 2009-ben az OAH szakértői öt alkalommal 

vettek részt nemzetközi szakértői felülvizsgáló csoportokban. Finnországban és Szingapúrban 

a nukleáris védettség és fizikai védelem megvalósításának, Pakisztánban a nemzeti nukleáris 

biztonsági hatóság önértékelésének felülvizsgálatában, Oroszországban az orosz hatóság 

működésének áttekintésében, illetve Malaysiában az ország nukleárisbaleset-elhárítási 

rendszerének nemzetközi felülvizsgálatában vettek részt az OAH szakértői. 
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 Mindkét program teljes három éves időszakra szól, 2009. január 1—től 2011. december 31—ig.  



84 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (norvég kezdeményezésre és finanszírozással) 

projektet indított, amely a nemrég elkészült busheri atomerőmű biztonságát felügyelő iráni 

nukleáris hatóság munkatársainak felkészítését segíti elő. A VVER típusú erőműveket 

üzemeltető országok hatóságait arra kérték, hogy vegyenek részt az iráni felügyelők norvégiai 

felkészítésén, majd a képzést és tapasztalat-átadást folytassák saját országukban, lehetőség 

szerint a képzésben résztvevőket a napi hatósági munkába is bevonva. Az OAH a szükséges 

hazai egyeztetéseket követően részt vállalt ebben a projektben, és három szakembert jelölt a 

biztonsági értékelés, az ellenőrzés és a helyszíni tréning témaköreiben. 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 53. közgyűlését 2009. szeptember 14–18. között 

tartotta Bécsben. A közgyűlésen az Országos Atomenergia Hivatal és a Külügyminisztérium 

munkatársaiból álló magyar kormánydelegáció vett részt, a közlekedési, hírközlési és 

energiaügyi miniszter vezetésével. A magyar felszólalás beszámolt az Országgyűlés 

határozatáról, amely előzetes, elvi hozzájárulást ad új atomerőművi blokk vagy blokkok 

telepítésének előkészítéséhez a Paksi Atomerőmű telephelyén, beszélt az atomerőmű 

teljesítményének növeléséről és az üzemidő-hosszabbítás programjának elfogadásáról is. 

Tájékoztatta továbbá a nemzetközi szervezetet arról is, hogy a Budapesti Kutatóreaktor 

kiégett fűtőelemeit tavaly sikeresen visszaszállították Oroszországba. 

11.1.2 Az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége 
 

A Nukleáris Energia Ügynökség (Nuclear Energy Agency, NEA) az OECD egyik félautonóm 

kormányközi szervezete. A NEA célkitűzése a tagországok közötti együttműködés, 

tudományos és műszaki információcsere elősegítése, a jogi szabályozás összehangolása a 

nukleáris biztonság, a sugárvédelem, a radioaktív hulladékkezelés és a nukleáris kárfelelősség 

terén. Magyarország 1996 óta tagja a nukleáris technika terén legfejlettebb országok 

szervezetének, a NEA-nak. 

 

Az OAH főigazgatója tagja a NEA Irányító Testületének. A szakmai munkát szervező hét 

állandó bizottságban magyar szakemberek is részt vesznek. Az OAH nemzetközi 

tekintélyének elismerését jelzi, hogy a NEA Irányító Testülete szűkebb vezetőségének, a 

Bürónak is tagjai közé választották az OAH főigazgatóját. 

 

Az OECD NEA Hatósági Tevékenységek Állandó Bizottságának 2009 nyarán tartott 

összejövetelén megállapodtak a 2009 és 2014 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Terv 

főbb irányaiban. A hatóságok három alapvető felelősséggel szembesülnek: (1) a létező 

atomerőművek biztonságos üzemeltetése, (2) új reaktorok engedélyezése, (3) felkészülés a 

reaktorok következő generációjára. Ezen feladatok teljesítésében komoly kihívást jelent a 

megfelelő nukleáris infrastruktúra megőrzése, a biztonság további növelése és a biztonsági 

tevékenység hatékonyságának javítása.  

11.1.3 Szakterületi együttműködési szervezetek 
 

Az átfogóbb jellegű nemzetközi szervezetek mellett számos szakmai területen alakult ki 

szervezett formában nemzetközi együttműködés az atomenergia alkalmazásának biztonsága 

területén.  

  

A magyar hatóság aktívan részt vesz a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Egyesületének 

(Western European Nuclear Regulators' Association, WENRA), és a volt Szovjetunióban 

kifejlesztett VVER típusú reaktorokat üzemeltető országok hatóságai együttműködési 

fórumának (VVER Regulators Forum) munkájában is. Az OAH tagja az Európai Unió 
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keretében a közép- és kelet-európai országoknak a nukleáris biztonság területén való 

felkészülését támogató PHARE programok lebonyolítását koordináló csoportnak (Regulatory 

Assistance Management Group, RAMG), valamint a kis nukleáris programmal rendelkező 

országok hatóságai között svájci kezdeményezésre létrejött együttműködésnek (Network of 

Regulators of Countries with Small Nuclear Programmes, NERS). 

 

Magyar szakemberek részt vesznek az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetségében 

(World Association of Nuclear Operators, WANO), a VVER-440 reaktorokat üzemeltetők 

klubjában és felhasználói csoportjában, a Nukleáris Karbantartási Tapasztalatok Cseréje 

(Nuclear Maintenance Experience Exchange, NUMEX) együttműködésben. A Magyar 

Nukleáris Társaság az Európai Nukleáris Társaság (European Nuclear Society, ENS) 

tagszervezete, az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja a Nemzetközi 

Sugárvédelmi Társaság (International Radiation Protection Association, IRPA) tagja. 

 

A WENRA 2009 tavaszi ülését az OAH meghívására március 25–27. között Budapesten 

tartotta. Az ülésnek különös aktualitást adott, hogy a WENRA 2009-ben ünnepelte 

létrejöttének 10. évfordulóját. A működő reaktorok nemzeti biztonsági követelményeinek 

harmonizálására létrehozott munkacsoport új mandátumot kapott, miután elkészítette az 

üzemelő reaktorokra vonatkozó javasolt referencia szinteket (közösen elfogadott 

követelményeket). A munkacsoportban az OAH képviselője is részt vesz. Az új mandátum 

szerint a most létesülő, illetve a jövőben létesítendő új reaktorokra kell megfogalmazni a 

tagok által elfogadott közös nukleáris biztonsági célokat. 

 

A VVER típusú atomerőműveket üzemeltető országok hatóságainak együttműködési 

szervezete, a VVER Fórum a hatósági tevékenységgel kapcsolatos kérdések vizsgálatát 

különböző munkacsoportokban végzi. A valószínűségi biztonsági elemzés (PSA) hatósági 

alkalmazásával foglalkozó munkacsoport 2009. február 25–27. között Budapesten tartott 

műhelytalálkozót. A munkacsoport a VVER-440 reaktorok valószínűségi biztonsági elemzési 

modelljeinek összehasonlítását végezte el.  

 

A VVER Fórum 2009. július 7–9. között tartott megbeszélésén a bulgáriai Ledenicaban az 

OAH főigazgató-helyettese vett részt. A résztvevők tájékoztatást adtak országuk nukleáris 

létesítményeinek működési adatairól (különös tekintettel a szélesebb nyilvánosságot 

érdekelhető üzemi eseményekre) és a hatóságok tevékenységéről. Az iráni hatóság vezetője 

részletesen ismertette a busheri atomerőmű üzembe helyezésének hatósági felügyeleti 

programját. A fórum 2010. évi ülése az OAH meghívására Magyarországon lesz
78

. 

 

Magyarország tagja az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezetnek is (European 

Safeguards Research and Development Organisation, ESARDA), amelynek célja az 

atomsorompó rendszer ellenőrzési módszereinek korszerűsítésére irányuló fejlesztési munkák 

összefogása. A szervezet tevékenységében a NAÜ és az Európai Unió is részt vesz. Az OAH 

illetékes főosztályvezetője 2008-ban tagja lett a szervezet irányító testületének és 

megválasztották a szervezet alelnökének  a 2009-2010-es időszakra. A 2009-ben rendezett 

konferencián Magyarország elvállalta, hogy 2011-ben Budapesten rendezi meg az ESARDA-

konferenciát
79

. 

 

Magyarország tagja az amerikai kezdeményezésre létrejött Globális Nukleáris Energia 

Partnerségnek (Global Nuclear Energy Partnership, GNEP). A kezdeményezés fontos célja, 

                                                 
78

 A VVER Fórum június 16–17. között Balatonfüreden ülésezett. 
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hogy az atomerőmű gyártó, illetve a fűtőelem technológiával rendelkező országok oly módon 

mozdítsák elő a nukleáris energia termelést az ebben érdekelt országok számára, hogy azok 

fűtőelem ellátási garancia fejében mondjanak le a dúsítási és újrafeldolgozási technológia 

kifejlesztéséről. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül 24 országot magába foglaló 

Partnerség a jövőben is két és többoldalú együttműködéssel kívánja céljait megvalósítani, 

szem előtt tartva a nukleáris biztonság, az Atomsorompó szerződés és a Biztosítéki 

megállapodások szempontjait. A szervezetben hazánkat az OAH képviseli. 

 

Magyarország is partnere a nukleáris terrorizmus elleni globális kezdeményezésnek (Global 

Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT), melynek célja a nukleáris eszközökkel 

végrehajtott terrortámadások megelőzése. Az OAH 2009-ben részt vett a GICNT tervezői 

munkacsoportjában, amelynek feladata a részt vevő országok felkészültségét segítő 

gyakorlatok ütemezése. A tapasztalatainak értékelése és a hatékony nemzetközi fellépés 

koordinálása.  

 

Az USA Energiaügyi Minisztériuma (Department of Energy, DOE) indította el a Globális 

Veszélycsökkentési Kezdeményezést (Global Threat Reduction Initiative, GTRI), amelyet a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és más országok is támogatnak. A kezdeményezés több 

programot takar. Az egyik program célja, hogy a nagydúsítású uránnal üzemelő 

kutatóreaktorok és tesztreaktorok üzemanyagát kisdúsítású üzemanyaggal váltsák fel 

(Reduced Enrichment for Research and Test Reactors, RERTR). E program tette lehetővé 

2008-ban a KFKI Atomenergia Kutatóintézetben működő Budapesti Kutatóreaktor 

nagydúsítású kiégett fűtőelemeinek visszaszállítását Oroszországba, és ennek keretében 

valósul meg a Kutatóreaktornál a kisdúsítású fűtőelemek alkalmazása.  

 

A GTRI másik programja a nukleáris és egyéb radioaktív anyagok nukleáris védettségének 

(nuclear security) növelésére irányul. Az OAH és az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi 

Minisztériuma 2009-ben együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében az amerikai 

féllel együttműködve az OAH és az Országos Rendőr-főkapitányság szakemberei áttekintették 

a hazai első és második veszélyességi kategóriába tartozó sugárforrások fizikai védelmének 

helyzetét. A program keretében 2009 során 14 helyszín (elsősorban a sugárterápia, az ipari 

célú besugárzás, az ipari radiográfia és a kutatás-fejlesztés területéről) felmérése történt meg, 

és 8 esetben valósult meg a fizikai védelem megerősítése is, melynek teljes költségét, továbbá 

az első három évben az új fizikai védelmi rendszer fenntartási költségeit az amerikai fél fedezi. 

A program a 2009. év sikerei alapján a következő években kiterjesztésre kerülhet valamennyi 

érintett hazai engedélyesre
80

. 

11.2 Többoldalú nemzetközi egyezmények 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén Magyarország részvételével eddig 12 

hatályos többoldalú államközi, vagy kormányközi egyezmény jött létre. Az egyezményeket és 

az azokat kihirdető jogszabályokat az 1. melléklet tartalmazza. A felsorolt egyezmények hazai 

végrehajtását szolgáló feladatokat az OAH látja el. 

 

A Kormány felhatalmazása alapján magyar delegáció vett részt a kiégett fűtőelemek 

kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös 

egyezmény szerinti, Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség székhelyén 2009. május 

11–20. között tartott felülvizsgálati értekezleten. A felülvizsgálati értekezlet a részes országok 

nemzeti jelentései alapján most harmadik alkalommal vitatta meg a 2001. június 18-án 
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hatályba lépett nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítését. Magyarország 

tevékenységének elismerését jelenti, hogy az OAH egyik főigazgató-helyettese töltötte be a 

felülvizsgálati értekezlet elnökhelyettesi tisztét. Magyarország egy csoportba került 

Finnországgal, Írországgal, Kanadával, Kirgizisztánnal, Lengyelországgal, Oroszországgal 

és Tádzsikisztánnal, de más országok (többek között az Amerikai Egyesült Államok és az 

Egyesült Királyság) szakértői is részt vettek a magyar jelentés megvitatásában. A nemzeti 

jelentés, az elhangzott előadások és a kérdésekre adott válaszok alapján a felülvizsgálati 

értekezlet megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben 

megfogalmazott biztonsági követelményeknek. Követendő példaként emelte ki az értekezlet a 

hosszú távú fejlesztési projektek elkötelezett, az igényekhez igazodó megvalósítását és a 

lakosság bevonását a döntési folyamatok minden fázisába. A felülvizsgálati értekezlet 

tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok 

kezelése terén Magyarország gyakorlata megfelel a nemzetközi elvárásoknak. 

  

Az 1996-ban hatályba lépett Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes országai kötelezettséget 

vállaltak a nukleáris biztonság nemzetközileg elfogadott szintjének fenntartására, illetve 

növelésére és arra, hogy erről háromévenként nemzeti jelentést készítenek. Az Egyezmény 

részesei a nemzeti jelentéseket felülvizsgálati konferencián vitatják meg. 2011-ben immár az 

5. felülvizsgálati konferencia kerül megrendezésre. Ennek előkészítése érdekében 2009. 

szeptember 29–30. között Bécsben szervezési értekezletet tartottak. Ezt megelőzően 2009. 

szeptember 28-án rendkívüli ülésnapot tartottak, amelynek célja a nemzeti jelentések 

elkészítését segítő útmutatóban a tagországok által javasolt változtatások megvitatása és 

elfogadása volt. A javaslatokat az értekezlet egyhangúan elfogadta, az 5. nemzeti jelentést 

már az új változat alapján készítik el a tagországok. A szervezési értekezleten a Nukleáris 

Biztonsági Egyezmény 65 részes államából 46 volt jelen.  

 

Az OAH látja el az atomrobbantások tilalmát kimondó Átfogó Atomcsend Szerződés 

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) szervezetét előkészítő bizottság nemzeti 

kapcsolattartási pontjának feladatait. Az előkészítő bizottság nemzetközi szervezet, amelynek 

feladata a Szerződés szerinti ellenőrző rendszer működőképességének megteremtése a 

Szerződés hatálybalépésének idejére. Ennek eredményeként a Szerződés végrehajtásának 

ellenőrzésére az egész világra kiterjedő mérőállomás-hálózat és a mérőállomások által 

szolgáltatott adatok értékelését végző adatközpont működik. 2005 óta a nemzetközi szervezet 

keretében létrejött ideiglenes technikai titkárság első számú vezetői pozícióját magyar 

diplomata tölti be.  

 

A nemzetközi rendszer adatainak elérése az OAH által felügyelt Nemzeti Adatközpont 

számára kialakított biztonságos felhasználói hozzáférésen keresztül történik, amelyben az 

elsődleges felhasználó OAH mellett 2008 óta más hazai intézmények is kaptak általános 

felhasználói jogot: a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, a Magyar Honvédség 

Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ és az Országos Meteorológiai Szolgálat. 

Ezek az intézetek szükség esetén technikai segítségnyújtást is adnak az OAH számára az 

adatok értelmezésében. 2009-ben az OAH együttműködési megállapodást írt alá az Eötvös 

Loránd Geofizikai Intézettel a globális ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos hazai hatósági 

munkát támogató tudományos-műszaki háttértevékenység tárgyában. 
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11.3 Kétoldalú kapcsolatok 
 

A szomszédos országok nukleáris biztonságért felelős hatóságaival, atomerőműveivel és 

kutatóintézeteivel széles körű együttműködés alakult ki a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség és az Európai Unió által szervezett regionális programok keretében. Az OAH 

szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a VVER reaktorokat üzemeltető országok (Csehország, 

Finnország, Szlovákia, Oroszország) társhatóságaival. 

 

Kölcsönös információcsere egyezmények keretében az OAH együttműködik Csehország, 

Szlovákia, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Románia hatóságaival. 

Németország Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumával tudományos-műszaki 

együttműködés keretében alakult ki közvetlen kapcsolat. 

 

További kétoldalú kapcsolatot jelentenek az atomenergia biztonságos alkalmazása területén 

létrejött kétoldalú kormányközi egyezmények, amelyek végrehajtásáról az OAH 

gondoskodik. A kétoldalú egyezmények felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. 

 

A nukleáris veszélyhelyzetben adandó gyors tájékoztatás és segítségnyújtás területén létrejött 

kétoldalú kormányközi egyezmények részes országainak szakemberei rendszeres szakértői 

találkozókat tartanak. A kétoldalú találkozók hatékonyabbá tétele érdekében Csehország, 

Magyarország, Szlovénia és Szlovákia nukleáris biztonsági hatóságai – immár hatodik éve – 

négyoldalú megbeszéléseken vitatják meg az aktuális, közös érdeklődésre számot tartó 

kérdéseket. A találkozót 2009-ben a szlovákiai Trencsényben tartották. A megbeszélés témái 

között szerepelt az atomerőművi sajátos építmények és az erőművi átalakítások hatósági 

felügyelete, valamint a szivárgó, vagy karbantartás közben megsérült fűtőelemek tárolási 

módja. Az új atomerőművi blokkok engedélyezése témakörben a négy ország új 

munkacsoportot hoz létre a közösen megoldható problémák feltárása érdekében
81

.  

 

Az OAH főigazgatója, a magyar kormánydelegáció tagjaként vett részt a 2009. március 10-én 

Moszkvában tartott magyar-orosz kormányülésen. Az OAH főigazgatója szakértői 

konzultáción találkozott a szövetségi atomenergia ügynökség (Rosatom) képviselőivel.  

 

A Román Képviselőház Közigazgatási, Területi-tervezési és Környezetvédelmi Bizottságának 

delegációja 2009. június 23–25. között hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra az 

Országgyűlés Külügyi Hivatala szervezésében. A képviselők június 24-én a Paksi 

Atomerőművet tekintették meg, majd 25-én az OAH főigazgatója adott tájékoztatást az OAH 

tevékenységéről.  

 

2009. november 30-án Budapesten, az OAH székházában került sor a 15. osztrák-magyar 

kétoldalú megbeszélésre. Az osztrák szakértők beszámoltak a külügyminisztérium 

szervezetében bekövetkezett változásokról, a nemzetközi energiaügyekkel foglalkozó új 

főosztály létrehozásáról. Az osztrák delegáció a sugárvédelmi szabályozásban történt 

változásokról, a baleset-elhárítási felkészültségükkel kapcsolatos legújabb fejleményekről, 

valamint a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos koncepcióról adott tájékoztatást. A 

magyar szakértők a nukleáris terület aktuális fejleményeiről számoltak be, különös tekintettel 

a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új blokkokkal kapcsolatos parlamenti döntésre és 

a létesítés előkészítése kapcsán elindult projektekre. Az osztrák partnerek nagy érdeklődéssel 
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fogadták a Paksi Atomerőmű Zrt. szakértőinek előadását a teljesítménynövelés hatásairól és a 

súlyos baleset kezelésével kapcsolatos intézkedési tervekről.  

 

2009-ben a kétoldalú kapcsolatok területén több új kezdeményezés és megkeresés történt. 

Vietnami magas rangú köztisztviselők képzésének adott otthont a Stratégiakutató Intézet, ahol 

az államigazgatás különböző aspektusaival ismerkedhettek meg a vietnami szakemberek. A 

vietnami atomerőmű építési terveihez kapcsolódóan kérték az Országos Atomenergia Hivatal 

bevonását a képzési programba. Az OAH szakértői az OAH tevékenységét 2009. június 26-án 

a Magyar Kultúra Házában szervezett megbeszélésen mutatták be.  

 

A maláj Atomenergia Engedélyezési Hatóság képviselői 2009. március 2–3. között látogatást 

tettek az OAH-ban és a BME Nukleáris Technikai Intézetében az együttműködési és képzési 

lehetőségek feltárása céljából. 

 

A magyar Külügyminisztérium megkeresése alapján az OAH tájékoztatta a chilei 

Külügyminisztériumot az OAH tevékenységéről. A megkeresés célja a nukleáris biztonságot 

felügyelő hatóságok közötti együttműködés lehetőségének vizsgálata. Hasonló témában 

érkezett megkeresés Olaszországból is. 
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12 Szerepünk az Európai Unióban 
 

2004 májusa óta Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja. A Csatlakozási Szerződés 

értelmében ezzel tagja lett az Európai Atomenergia Közösségnek, az Euratomnak is. Az 

Európai Unió mind a 27 tagállama tagja az Euratom Szerződésnek, függetlenül attól, hogy 

van-e atomerőműve, vagy egyéb nukleáris létesítménye. Az Euratom Szerződés végrehajtását 

szolgáló – elsősorban szakmai és koordináló – feladatokat az OAH látja el.  

 

Az Euratom keretében folytatott hatékony működés 2009-ben is zökkenőmentes volt. Ezt 

megkönnyítette, hogy a megelőző években kialakultak azok a mechanizmusok és eljárások, 

amelyekkel sikeresen lehetett képviselni a magyar érdekeket. 

12.1 Felkészülés a 2011-es magyar EU elnökségre 
 

2011. január 1. és június 30. között Magyarország először látja el az Európai Unió 

Tanácsának soros elnökségét, szoros együttműködésben a megelőző két elnökséget adó 

Spanyolországgal és Belgiummal. Az OAH elnökségi stábjának feladata a nukleáris 

kérdésekkel foglakozó tanácsi munkacsoport (Working Party on Atomic Questions, WPAQ) 

vezetése lesz. A munkacsoport ülései során 2009-ben több egyeztetés is történt az elnökségi 

trió tagjai és az Európai Bizottság között a trió operatív programjáról.  

 

Az EU elnökségre való felkészülés keretében a 2009-re előírt kötelező képzések minden 

szempontból az elnökségi követelményekhez igazodtak és az elnökség hatékony ellátásához 

szükséges legjobb tudás és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére irányultak. Az elnökségi 

képzés több elemből áll. Ezek keretében a stábtagok 2009-ben teljesítették a két idegen nyelvi 

képzés időarányos részét, részt vettek az elnökségi feladatok ellátásával összefüggő 

kompetenciák fejlesztését megelőző felmérésen, és rendszeresen látogatták az elnökségi 

feladatok ellátásához kapcsolódó uniós szakmai előadásokat, valamint szemináriumokat.
82

 

12.2 Részvétel az Euratom munkacsoportjaiban és szakmai bizottságaiban 
  

Az Euratom nukleáris területen működő munkabizottságainak tevékenységében az OAH 

képviselői részt vettek és képviselték a magyar érdekeket. 

12.2.1 Az Európai Unió Tanácsa mellett működő bizottság 
 

Nukleáris területen a legfontosabb döntés előkészítő munkacsoport a Tanács mellett működő 

nukleáris kérdések munkacsoportja (WPAQ), amelynek keretében a 2009. évben több fontos 

témát tárgyaltak meg. A Munkacsoport – többek között – az alábbi dokumentumok 

elfogadását készítette elő: 

 

• a Tanács (Euratom) irányelve nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi 

keretrendszerének létrehozásáról, 

• a Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és Kanada Kormánya 

között az atomenergia békés célú felhasználása tekintetében létrejött együttműködési 

megállapodás újratárgyalására vonatkozó irányelveknek a Bizottság részére történő 

kibocsátásáról, 
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• a Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség és az Oroszországi Föderáció 

között az atomenergia békés célú felhasználása terén létrehozandó együttműködési 

megállapodás megtárgyalásáról, 

• Euratom jelentés a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív 

hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény 3. felülvizsgálati 

értekezletére, 

• a Tanács rendelete a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével 

kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatásról („Kozloduj-program”). 

12.2.2 Az Európai Bizottság mellett működő bizottságok 
 

Európai nukleáris biztonsági hatóságok csoportja (European Nuclear Safety Regulators’ 

Group, ENSREG) a nukleáris biztonság és a nukleáris hulladékok kezelése területén 

 

Az Európai Bizottság 2007. július 17-ei határozatával hozta létre a csoportot, amely vagy saját 

kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére tanácsot ad a Bizottságnak, és segít abban, hogy 

a nukleáris létesítmények biztonsága és a kiégett fűtőelemek, valamint a radioaktív hulladék 

biztonságos kezelése terén közös álláspont alakuljon ki, valamint idővel további európai 

szintű szabályozások szülessenek. 

 

Az ENSREG emellett elősegíti a nemzeti nukleáris hatóságok közötti egyeztetést, 

koordinációt és együttműködést. Az ENSREG keretében jelenleg három munkacsoport 

működik: nukleáris biztonsági, hulladék és leszerelés technikai, valamint átláthatósági 

csoport. 

 

Az ENSREG rendszeresen – adott esetben ajánlásokat is mellékelve – jelentésben számol be 

tevékenységéről az Európai Bizottságnak, amelyet az eljuttat az Európai Parlament és a 

Tanács számára is. Az ENSREG az Európai Unió 27 tagállamának képviselőiből, illetve a 

Bizottság képviselőjéből áll. Magyarországot az OAH főigazgatója és egyik főigazgató-

helyettese képviseli. Az ENSREG 2009-ben nyújtotta be első jelentését az Európai Bizottság 

számára. 

 

A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz (Instrument for Nuclear Safety 

Co-operation, INSC) bizottsága 

 

A Tanács 300/2007. Euratom rendelete alapján létrehozott INSC támogatást nyújt – az 

Európai Unión kívüli – harmadik országoknak a magas szintű nukleáris biztonság, és a 

sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és 

hatékony biztosítéki intézkedések alkalmazását támogató intézkedésekhez. Az INSC bizottság 

munkájában az OAH egy munkatársa vesz részt. 

 

Egyéb testületi tevékenység 

 

2009-ben az OAH szakemberei részt vettek az Euratom szerződés egyes cikkei alapján 

működő szakértői csoportok munkájában: 

 

• 31. cikk (sugárvédelem), 

• 35-36. cikk (a környezet sugárvédelmi ellenőrzése),  

• 37. cikk (radioaktív hulladékok elhelyezése).  
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Az OAH ezen kívül egy tagot delegált az Euratom Ellátási Ügynökség Tanácsadó 

Bizottságába (Euratom Supply Agency Advisory Committee). 

12.3 Részvétel az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban 
 

Az Európai Unióval összefüggő hazai kormányzati tevékenység összefogására létrejött 

Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság munkájában az OAH egyik főigazgató-helyettese 

vesz részt. Nukleáris területen a tárgyalási álláspontok kialakítását, egyeztetését a Tárcaközi 

Bizottság által létrehozott „Nukleáris kérdések” szakértői csoport végzi, amelynek vezetője az 

OAH egyik főosztályvezetője.  

 

A 2009. év során a Tárcaközi Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta az OAH részvételével 

kialakított magyar tárgyalási álláspontokat a WPAQ napirendjén szereplő témákban (12.2.1. 

pont). Az OAH nukleáris területen ellátta a hazai műszaki tartalmú jogszabályoknak a 

Bizottsággal és a többi tagországgal való, megjelenés előtti előzetes véleményeztetésével 

összefüggő feladatokat. 

12.4 Részvétel az Euratom 7. Kutatási-fejlesztési keretprogramjában 
 

Tanács 2006. december 18-án fogadta el az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási 

és képzési tevékenységekre vonatkozó 7. keretprogramját, az előző, 6. kutatási-fejlesztési 

keretprogram folytatásaként. A 2007–2011-es időszakra vonatkozó hetedik keretprogram 

végrehajtására előirányzott teljes összeg 2751 millió EUR. Ennek az összegnek a különböző 

kutatási témák közötti felosztása a következő: 

 

 

Kutatások a fúziós energia területén    1947 millió euró 

Atommaghasadás és sugárvédelem       287 millió euró 

A Közös Kutató Központ  nukleáris tevékenységei     517 millió euró 

 

A keretprogram hazai nemzeti kapcsolattartója – az atommaghasadás és sugárvédelem, 

valamint a Közös Kutató Központ területen – az OAH egyik főosztályvezetője. A 6. és a 7. 

keretprogramokban sikeres pályázatot benyújtott főbb hazai intézmények az alábbiak: 

• MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet
83

; 

• MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet;  

• MTA Izotópkutató Intézet
84

; 

• Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. (korábban VEIKI Atomenergia Divízió); 

• Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Intézet;  

• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; 

• MTA Atommagkutató Intézete; 

• Paksi Atomerőmű Zrt.; 

• Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.; 

• BME Nukleáris Technikai Intézet; 

• Pannon Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet.  

                                                 
83

 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 
84

 Lásd a 79. lábjegyzetben foglaltakat.  
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13 Tájékoztatási tevékenység 

13.1 Létesítményi tájékoztatás 
 

A Paksi Atomerőmű Zrt. az atomerőműben történt eseményekről sajtóközlemények útján 

rendszeresen tájékoztatta a közvéleményt. A sajtóközlemények a többi tájékoztató anyaggal 

együtt felkerültek az atomerőmű – 2009 nyarán megújult – honlapjára (www.atomeromu.hu). 

is. 

 

Az atomerőművel foglalkozó híradások, sajtómegjelenések száma összesen 6389 volt, ebből 

nyomtatott 3856, rádió-tévé 835, online 1698. A paksi sajtótájékoztatók hatékonyságát 

továbbra is növelte a budapesti kirendeltséggel létesített videokonferencia-kapcsolat. 

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontjában a látogatói létszám 2009-ben 

27143 fő volt. Számos VIP vendéget fogadtak az erőmű képviselői. 

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. a tájékoztatás hatékonysága érdekében 2009-ben felújította 

Tájékoztató és Látogatóközpontját, amely így megújult formában, kibővített tartalommal, a 

XXI. század igényeit kielégítő érintőképernyős monitorokkal és interaktív felületekkel várja 

látogatóit. 

 

A tájékoztatás kibővítése érdekében a Látogatóközpont 2009 októberében tájékoztató kamiont 

indított útra, azzal a céllal, hogy a személyes találkozás lehetőségét kihasználva tájékoztassa 

a lakosságot az atomenergia békés célú felhasználásáról, valamint az atomerőmű jelenéről és 

jövőbeni terveiről. 

 

A Paksi Atomerőmű megbízásából végzett országos közvélemény-kutatás szerint az 

atomerőmű elfogadottsága 2009-ben 77% volt. 

 

A Paksi Atomerőmű környezetében működő társadalmi szervezet, a Társadalmi Ellenőrző és 

Információs Társulás (TEIT)  is szerepet játszott az atomerőmű és a térség lakosainak 

kapcsolattartásában. 2009. január 1-jén lépett hatályba a Paksi Atomerőmű Zrt. – TEIT 

közötti hosszú távú megállapodás, amely első alkalommal 10 éves időtartamra szabályozza a 

két fél együttműködését. A TEIT települések vezetői írásos beszámolót készítettek a 2009. évi 

tevékenységükről, amelyet átadtak az atomerőmű vezérigazgatójának és a kommunikációs 

igazgatónak. A TEIT szervezésében a társulás 13 településének lakosságából közel hatszázan 

tekintették meg a Bátaapátiban épülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló 

telephelyét. Aktívan részt vettek a TEIT településeket meglátogató  atomerőmű bővítést 

bemutató  tájékoztató kamion lakossági látogatásának megszervezésében. A TEIT 

rendszeresen tájékoztatta az atomerőmű környezetében élő lakosságot a nyomtatott és 

elektronikus médián keresztül az aktuális háttérsugárzási értékekről, valamint az 

atomerőművel kapcsolatos hírekről.  

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. a Magyar Villamos Művekkel közösen 2009-ben is részt vett számos 

kiállításon, így az EnergExpo-n, a MEE Vándorgyűlésen, az ÉPÍTEK 2009-en és az 

ÖkoIndustria kiállításokon. 

 

A hagyományoknak megfelelően került megrendezésre 2009 szeptemberében a Nyílt Nap, 

mely keretében ezúttal Kalocsa település közel 500 fős küldöttsége érkezett a 

látogatóközponthoz. 
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A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

sokrétű tájékoztatási tevékenységet folytat a radioaktív hulladékok elhelyezése témakörében 

(www.rhk.hu). Az ország négy térségében működő önkormányzati társulásokkal tartanak fenn 

kapcsolatot annak érdekében, hogy a települések képviselőinek, valamint a lakosságnak 

hiteles, naprakész információkat nyújtsanak. A társulások 37 önkormányzat érdekeit jelenítik 

meg. 

 

A Társaság bemutatótermet működtet Pakson, Kővágószőlősön, Kisnémediben és 

Püspökszilágyon, információs parkot Bodán, Váckisújfalun, Kisnémediben, Váchartyánban és 

Őrbottyánban. 

 

Az éves jelentés mellett hat alkalommal jelentettek meg hírlevelet, közreadták a Társaság 

immár kilencedik közép- és hosszú távú tervét. Helyi, regionális és országos szintű 

sajtótájékoztatókon adnak hírt munkájukról, programjaikról. 

 

Bátaapátiban, az Eszter-aknában a Társaság kiállítást létesített. A kiállításon 

megtekinthetőek azok a saját gyártású ismeretterjesztő filmek is, amelyek az eddig végzett 

munkákról, valamint a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) működéséről, a környezeti 

monitoring tevékenységről adnak részletes tájékoztatást. A látogatók száma 2009 végére 

meghaladta a 30000 főt. 

 

A Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás (TETT) is folyamatosan tájékoztatta a térség 

lakosait a Bátaapátiban létesült Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló életéről, a hulladék 

beszállítás folyamatáról. A társulás információs lapja a „Térségi Krónikás” részletesen 

beszámolt a lakosságot érintő kérdésekről, a lakossági ellenőrző csoport munkájáról. 2009-

ban kilencedik. alkalommal rendezték meg a „TETT-re Kész Napot” Véménden, amelyen a 

térség lakosai, diákjai közvetlenül találkozhattak a társulás és az ipar képviselőivel. 

 

A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás (NyMTIT) honlappal (www.nymtit.hu), 

újsággal és video-hírlevéllel rendelkezik, amelyen keresztül rendszeresen beszámolnak a 

térséget érintő aktuális kérdésekről. Hatodik alkalommal rendezték meg a „Tájoló Napot”, 

amely olyan nyílt nap, ahol a térség lakosai, diákjai közvetlenül találkozhatnak a társulás és 

az ipar képviselőivel. 

 

Az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) településein 2009 áprilisában az V. Szilárd Leo fizika és 

kémia versenyt, májusban pedig a NyMTIT településeinek részvételével az V. Niels Bohr fizika 

és kémia versenyt rendezték meg általános iskolások részére. 

 

2009-ben az ITT tagtelepülések képviselői Finnországban, az NyMTIT tagjai (kibővítve 

önkormányzati képviselőkkel és tisztségviselőkkel) a németországi Gorleben jártak, ahol a 

nagyaktivitású radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek elhelyezésére szolgáló tároló 

kialakításával ismerkedhettek meg, találkozhattak a hulladéktárolók térségében működő 

önkormányzatok vezetőivel. A TEIT 13 tagtelepüléséről közel hatszáz lakos mehetett el 

Bátaapátiba, hogy megismerhessék a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítményeit, a 

hordós radioaktív hulladék beszállításának módját és a jelenleg folyó tároló kialakítási 

munkálatokat. 

 

A Budapesti Kutatóreaktor 2009-ban az előző évihez hasonló számú, összesen mintegy 1000 

látogatót fogadott, többek között a Kulturális Örökség Napja keretében. 2009-ben történt meg 
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a nagydúsítású friss fűtőelemek visszaszállítása Oroszországba, továbbá a kisdúsítású friss 

fűtőelemek beérkezése ugyancsak Oroszországból. A szállítások kapcsán elsősorban a 

szakmai látogatók száma volt jelentős. Továbbra is fontos szerepet játszanak a hónap utolsó 

péntekén szervezett nyílt napok, amelyek keretében előzetes bejelentkezés után bárki 

megtekintheti a reaktort.  

 

A Budapesti Műszak és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet 

(www.reak.bme.hu) a 2009. év során 110 látogatócsoportot fogadott. Ez összesen több mint 

2000 látogatót jelent. A látogatók többsége magyarországi középiskolákból érkezett, de 

jelentős számban volt közöttük hazai felsőoktatási létesítményekből és külföldről érkező 

csoport is. A Múzeumok Éjszakája programban 2009. június 19-én az Energetikai 

Szakkollégiummal közösen vettek részt, és 60 látogatójuk volt. A Kutatók Éjszakája 

programban 2009. szeptember 25-én 85 látogató, a középiskolák számára tartott nyílt napon, 

november 27-én pedig 84 diák tett látogatást az Intézetben. Az Intézet igazgatója 2009-ben is 

számos TV, rádió és újság interjút adott a nukleáris energiatermelés hazai és nemzetközi 

aktuális kérdéseivel kapcsolatban. Ennek kapcsán az oktatóreaktor sok felvétel, interjú 

helyszíne volt. 

13.2 Hatósági tájékoztatás 
 

A tájékoztatási tevékenység legjelentősebb formája a Kormány és az Országgyűlés elé évente 

benyújtandó jelentés, amelynek előkészítése az OAH feladata. Az OAH sajtótájékoztatók 

szervezésével és sajtóközlemények kiadásával tájékoztatja a közvéleményt az atomenergia 

biztonságos alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb kérdésekről. Az atomenergia 

biztonságával és a hatósági tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb eseményekről 1998 óta 

rendszeresen hírlevelet ad ki és jelen van az Interneten is (www.haea.gov.hu).  

 

Az OAH 2009-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a sajtó képviselőivel. Három hírlevél 

jelent meg, és az OAH vezetői 27 alkalommal adtak interjút újságíróknak. A megkeresések 

jórészt az atomenergia magyarországi helyzetével, a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítésre 

kerülő blokkokkal, valamint a nemzetközi nukleáris vonatkozású eseményekkel voltak 

kapcsolatosak. A szakmai közvélemény tájékoztatására az OAH éves jelentést készített 2009. 

évi tevékenységéről. 

 

Az Országos Atomenergia Hivatal 2009. január 15-én együttműködési megállapodást kötött a 

Merlin Színházat működtető közhasznú alapítvánnyal. A felek együttműködésének célja, hogy 

hiteles és sokoldalú tájékoztatással járuljanak hozzá a tudományos ismeretek terjesztéséhez és 

a tudomány újabb eredményeinek megismertetéséhez. Az együttműködés keretében az OAH, a 

TIT Stúdió Egyesület és a Merlin Energia ismeretterjesztő beszélgetéssorozatot indított 

„Atomenergia és biztonság“ címmel. A beszélgetésekre 5 hónapon át, januártól májusig 

havonta egyszer került sor. A beszélgetéssorozat célja az volt, hogy elismert, független 

szakértők közérthető tájékoztatást adjanak az atomenergiával kapcsolatos legfontosabb 

kérdésekről. Az előadások anyaga az OAH honlapján megtalálható. A rendezvény szerkesztett 

változata a magyar Katolikus Rádió „Délutáni beszélgetések” című műsorában hangzott el. A 

sorozat befejezéseként júniusban, a Merlin Színház szervezésében az Energia Klub 

képviselőjével közös nyilvános beszélgetésen az előre összegyűjtött, illetve a vita során feltett 

kérdések megválaszolásán keresztül lehetőség volt az atomenergiával kapcsolatos eltérő 

vélemények ütköztetésére. 
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Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan törekszik a nukleáris biztonsággal 

összefüggő kérdések iránt érdeklődő szakmai és laikus közönség mind teljesebb 

tájékoztatására. Ebbe a folyamatba illeszkedik a legújabb kezdeményezés: 2009 októberétől 

kezdve az OAH rendszeresen ismerteti a nukleáris biztonsági hatóság által hozott 

határozatokat, megjelölve a határozat kiadásának dátumát, tárgyának rövid, érthető 

összefoglalását és hatályát. A határozatokról készült lista az OAH honlapján megtalálható. 

  

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 2009. február 3–5. között háromnapos 

szemináriumot szervezett a bécsi állandó képviseleteken dolgozó diplomatáknak, hogy 

bemutassa a NAÜ tevékenységét és tájékoztatást adjon a nukleáris tudomány és technológia 

világáról. A szeminárium befejezéseként az érdeklődő diplomaták február 6-án Budapestre 

látogattak, hogy megtekintsék a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 

üzemelő oktatóreaktort. A szemináriumhoz első ízben kapcsolódó látogatást a bécsi ENSZ 

Képviselet vezetője, az OAH és a BME Nukleáris Technikai Intézete szervezte meg. A 

látogatáson 25 diplomata vett részt.  

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. által készített és az OAH-hoz benyújtott "A Paksi Atomerőmű 2. 

blokki 1. aknájában történt VVER-440 kazetta sérülés következményeinek felszámolása során 

tokokba helyezett sérült nukleáris üzemanyag további kezelésének műszaki-gazdasági 

megalapozása" című dokumentum kiadását az Energia Klub közérdekű adatként kérte az 

OAH-tól.  Ezt a dokumentumot a Paksi Atomerőmű Zrt. üzleti titoknak minősítette. Az 

engedélyesek által az OAH-nak benyújtott dokumentumok minősítése az engedélyesek 

felelőssége. A Fővárosi Ítélőtábla 2009. március 12-én hozott 2. Pf. 20.169/2009/3. számú 

jogerős ítéletében helybenhagyta a Fővárosi Bíróság korábbi ítéletét, s kötelezte az OAH-t az 

említett dokumentum kiadására. A dokumentum kiadása megtörtént.  

 

A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezésével kapcsolatban az Energia 

Klub panaszt nyújtott be a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosához. Az ombudsman 

irodája a panasz kivizsgálását megkezdte. 2009 márciusában az ombudsmani iroda 

munkatársai két alkalommal tettek látogatást az OAH-ban, ahol az iratok vizsgálata mellett 

részletes tájékoztatást kaptak a szakhatósági közreműködéssel kapcsolatos kérdésekről. 

 

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében 2009-ben ötödik alkalommal 

tartott az OAH nyílt napot. A látogatók vetített-képes előadásokon és az épület 

előcsarnokában rendezett poszter kiállításon ismerkedhettek meg az OAH sokrétű 

tevékenységével. Az érdeklődők meglátogatták a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás 

egyik korszerűen felszerelt központját, az OAH-ban működő Veszélyhelyzeti Intézkedési, 

Gyakorló és Elemző Központot, ahol egy nukleáris baleset szimulációján keresztül 

megismerhették a központ veszélyhelyzeti működését. A rendezvényen közel 130 látogató vett 

részt.  

 

A nemzetközi közvélemény tájékoztatására az OAH 2009 májusában és novemberében angol 

nyelvű összefoglalót készített a magyarországi nukleáris biztonsággal kapcsolatos legújabb 

fejleményekről. Az összefoglalóban az energiapolitika, a jogi és hatósági keretek változásai, a 

Paksi Atomerőmű nukleáris biztonságával kapcsolatos legújabb fejlemények (atomerőmű 

bővítés, üzemidő-hosszabbítás, teljesítménynövelés stb.) és a többi nukleáris létesítménnyel, 

valamint a hazai nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos fontosabb események szerepelnek. 

Az összefoglaló az OAH honlapján olvasható. 
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13.3 Kormányzati és parlamenti tájékoztatás 
 

Az atomenergiáról szóló 1996.évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdése alapján az OAH évente 

jelentést készít a Kormány és az Országgyűlés részére az atomenergia hazai alkalmazásának 

biztonságáról.  

 

A 2007. évi tevékenységről szóló jelentést az OAH-t felügyelő közlekedési, hírközlési 

energiaügyi miniszter nyújtotta be az Országgyűléshez 2008. november 7-én. A jelentést a 

Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, Gazdasági és Informatikai Bizottság, továbbá 

Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta meg és az Országgyűlés 2009. április 27-i ülésén 

fogadta el. Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés 

elfogadásáról szóló 33/2009. (IV. 30.) OGY határozat a jelentés elfogadása mellett felkéri a 

Kormányt, hogy vizsgálja felül az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos szabályozás és 

irányítás szervezeti rendszerét. 

13.4 Rendezvények 
 

Az OAH a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Stúdió Egyesülettel 2009-ben két 

ismeretterjesztő regionális konferenciát szervezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel, 

ahol ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintették – a 

radioaktív sugárzástól az atomerőmű működésén át a nukleáris biztonság hazai és nemzetközi 

biztosítékán keresztül az atomenergia jövőjéig –, amelyek gyakran előfordulnak a médiában, 

és érdekelhetik a lakosságot. 2009. május 21-én Győrben a Széchenyi István Egyetemen, 

november 24-én pedig Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián került sor a 

konferencia megrendezésére. A konferenciák iránti nagy érdeklődést jelezte, hogy a 

rendezvényterem mindkét alkalommal zsúfolásig megtelt. A résztvevők többsége középiskolai 

tanár és diák volt.  

 

A Magyar Nukleáris Társaság 2009 decemberében nyolcadik alkalommal rendezte meg a 

Nukleáris Technikai Szimpóziumot. A rendezvény célja a hazai tudományos eszmecsere 

elősegítése, fórumot biztosítva a hazai szakemberek, kutatók, valamint a szakma fiatal 

művelői közötti kapcsolatépítésre és információcserére. A kétnapos rendezvényen összesen 34 

előadás hangzott el.  

 

Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Budapesti Kutatóreaktora első indításának fél 

évszázados évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián 2009. március 25-én 

ünnepséget rendeztek.  

 

Az Energetikai Szakkollégium Egyesület 2009. szeptember 30-án vitafórumot rendezett a 

magyarországi erőmű-építési lehetőségekről.  

 

Az MTA Izotópkutató Intézet fennállásának 50. évfordulóját az MTA Székházban tartott 

tudományos ülés keretében ünnepelte. Az ülésen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egyik 

főigazgató-helyettese is részt vett.  

 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége „Hazánk atomenergia fejlesztésének 

kérdései, különös tekintettel a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésére, a Magyar Országgyűlés 

határozata alapján” címmel előadássorozatot szervezett, amelynek helyszínei Budapest, 

Veszprém, Pécs és Miskolc voltak. 
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1. melléklet 

 

AZ ATOMENERGIA BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN 

MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELÉVEL LÉTREJÖTT TÖBBOLDALÚ ÁLLAMKÖZI 

VAGY KORMÁNYKÖZI EGYEZMÉNYEK 

 
Megnevezés Hazai kihirdetés 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról 

szóló szerződés 
1970. évi 12. törvényerejű rendelet 

A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 1987. évi 8. törvényerejű rendelet 
A nukleáris balesetekről adandó gyors értesítési egyezmény 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 
A nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való 

segítségnyújtásról szóló egyezmény 
29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott 

műszaki segítségről szóló felülvizsgált kiegészítő 

megállapodás 

93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet 

Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló 

nemzetközi egyezmény 
24/1990. (II. 7.) MT rendelet 

Az atomkárokért való polgárjogi felelősségről szóló Bécsi 

Egyezmény és az atomenergia területén való polgári jogi 

felelősségről szóló Párizsi Egyezmény alkalmazásáról szóló 

közös jegyzőkönyv 

130/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet 

A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény 1997. évi I. törvény 
Átfogó Atomcsend Szerződés 1999. évi L. törvény 
A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a 

radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott 

közös egyezmény 
2001. évi LXXVI. törvény 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról 

szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének 

végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és 

jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő 

jegyzőkönyv  

2006. évi LXXXII. törvény 
 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 

1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű 

rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről 

szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai 

konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása 

2008. évi LXII. törvény 

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
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2. melléklet 
 

AZ ATOMENERGIA BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN LÉTREJÖTT 

KÉTOLDALÚ KORMÁNYKÖZI EGYEZMÉNYEK 

 

Megnevezés Hazai kihirdetés 
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság 

Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös 

érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Bécsben, 

1987. április 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről 

70/1987. (XII. 10.) MT rendelet 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada Kormánya 

között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó 

együttműködésről szóló, 1987. november 27-én aláírt egyezmény 

kihirdetéséről 

34/1988. (V. 6.) MT rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi 

Köztársaság Kormánya között a nukleáris biztonsággal és a 

sugárvédelemmel összefüggő kölcsönös érdeklődés tárgyát képező 

kérdések szabályozásáról Budapesten, 1990. szeptember 26-án aláírt 

megállapodás kihirdetéséről 

73/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh és Szlovák 

Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kölcsönös 

tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris biztonság és 

sugárvédelem területén Bécsben, 1990. szeptember 20-án aláírt 

egyezmény kihirdetéséről 

108/1991. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült 

Államok Kormánya között az atomenergia békés célú alkalmazása 

terén való együttműködésről Bécsben, 1991. június 10-én aláírt 

Megállapodás kihirdetéséről 

116/1992. (VII. 23.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság 

Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors 

értesítésről Budapesten, 1995. július 11-én aláírt egyezmény 

kihirdetéséről 

185/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között 

nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről Bukarestben, 

1997. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről 
61/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi 

Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és súlyos 

szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról 

szóló, Bonnban, 1997. június 9-én aláírt Egyezmény 

kihirdetéséről 

188/1998. (XI. 18.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között 

nukleáris balesetek esetén való gyors értesítésről, a kölcsönös 

tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris biztonság és 

sugárvédelem területén Budapesten, 1997. november 12-én aláírt 

Megállapodás kihirdetéséről 

108/1999. (VII. 7.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság 

Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors 

értesítésről Zágrábban, 1999. június 11-én aláírt egyezmény 

kihirdetéséről 

13/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália Kormánya között 

az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó 

együttműködésről és a nukleáris anyagok átadásáról Budapesten 

2001. augusztus 8-án aláírt egyezmény kihirdetéséről 

136/2002. (VI. 24.) Korm. 

rendelet 
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JELENTÉS 

 

AZ ATOMENERGIA 2010. ÉVI HAZAI 

ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL 
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14 Bevezetés 
 

A radioaktív anyagok és az ionizáló sugárzások alkalmazása széleskörűen elterjedt emberi 

tevékenység. Az atomenergia felhasználása az egészségügyi ellátásban, a villamosenergia-

termelésben, az iparban, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatás számos területén a 

társadalom javát szolgálja. Az atomenergia helytelen alkalmazása, vagy fegyverként való 

felhasználása azonban súlyos veszélyekkel jár. Ezért az atomenergia alkalmazása területén 

kezdettől fogva kiemelt szerepe van a biztonságnak. 

 

Nemzetközi egyezmények határozzák meg a tudományos eredmények és nemzetközi 

tapasztalatok alapján kialakított biztonsági alapelveket, a biztonság fejlesztésével összefüggő 

nemzetközi együttműködés több kormányközi szervezet tevékenységének fontos területe. 

 

A biztonságos alkalmazás feltétele olyan jogalkotási és szabályozási rendszer létrehozása, 

amely megalapozza a nemzetközi elvárásoknak megfelelő biztonsági követelmények 

meghatározását és rendszeres korszerűsítését. Fontos feltétel továbbá olyan felhatalmazással, 

szakértelemmel és anyagi feltételekkel rendelkező, független hatósági rendszer működése, 

amely garantálja, hogy az atomenergia alkalmazása kizárólag hatósági engedélyezés és 

rendszeres ellenőrzés mellett történhessen, a jogszabályokban meghatározott szigorú 

biztonsági előírások érvényesítésével. 

 

Az atomenergia sokrétű alkalmazása és az alkalmazás biztonságával összefüggő kérdések 

jelentősége is indokolja, hogy az Országgyűlés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 

törvény előírásainak megfelelően tájékoztatást kapjon az atomenergia hazai alkalmazásának 

biztonságáról. Ezért az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdése 

kötelezi az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy évente jelentést készítsen a Kormánynak és 

az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról, beleértve azt a 

tevékenységet is, amelynek megkezdéséhez a törvény 7. § (2) bekezdése szerint az 

Országgyűlés előzetes, elvi egyetértése volt szükséges. Az Országos Atomenergia Hivatal 

feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs 

Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint
85

 a Kormány és az Országgyűlés elé terjesztendő éves jelentések 

elkészítésében a feladatkörrel rendelkező minisztériumok és központi közigazgatási szervek 

közreműködtek. 

 

Ez a Jelentés a 2010. évi tevékenységről ad számot, de a teljességre és a közérthetőségre 

törekedve általános ismertetést ad az atomenergia alkalmazásának biztonságával kapcsolatos 

hazai közigazgatási, szakmai, tudományos és nemzetközi együttműködési kérdésekről is. A 

2010. évi tevékenységet dőltbetűs részek ismertetik. Azokról a változásokról, információkról, 

amelyek a jelentés adott pontjához kapcsolódóan már bekövetkeztek, illetve rendelkezésre 

állnak, lábjegyzetben adunk számot. 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint új nukleáris 

létesítmény és radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez, 

illetőleg meglévő atomerőmű további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítéséhez az 

Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.
86

 A törvény 8. § (3) bekezdése pedig azt 

                                                 
85

 A hivatkozott kormányrendeletet 2011—ben felváltotta a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet. 
86

 A törvény 2011. augusztus 3—án hatályba lépett szövege: „Új nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék—

tároló létesítését, valamint meglévő atomerőmű további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítését 

előkészítő tevékenység megkezdéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges” 
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is előírja, hogy a Kormánynak és az Országgyűlésnek készített éves jelentések ismertessék az 

Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása alapján végzett tevékenységet.  

 

Eddig az Országgyűlés két ilyen tevékenység megkezdéséhez adta előzetes, elvi 

hozzájárulását. 

 

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő 

tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű 

üzemidejének meghosszabbításáról szóló 85/2005. (XI. 23.) OGY határozat alapján indult 

meg az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló 

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházásának előkészítése.  

 

Az Országgyűlés emellett, a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatban, a törvény 7. § (2) 

bekezdése alapján a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének 

előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez adott előzetes, elvi hozzájárulást. A két 

országgyűlési határozat alapján végzett tevékenységről a Jelentés 31. és 36. fejezetei adnak 

számot.  
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15 Összefoglalás 
 

Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és egyik legjelentősebb területe a 

villamosenergia-termelés. Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló 

sugárzások felhasználása kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a 

tudományos kutatás és az oktatás területére. 

 

Az atomenergia alkalmazását Magyarországon törvény szabályozza. Az atomenergiáról szóló 

1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság egészségének, biztonságának és a 

környezetnek a védelme. A törvény rendelkezései szerint az atomenergia alkalmazása 

kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett 

történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van. A törvény 

végrehajtását számos kormányrendelet és miniszteri rendelet garantálja.  

 

Az atomenergia biztonságos alkalmazását felügyelő hatósági rendszer keretében a nukleáris 

létesítmények – köztük a Paksi Atomerőmű – nukleáris biztonságával, valamint a nukleáris 

fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok az Országos 

Atomenergia Hivatal (OAH) hatáskörébe tartoznak. A nukleáris létesítmények biztonságával 

kapcsolatos hatósági követelményrendszert részletes nukleáris biztonsági szabályzatok 

tartalmazzák, amelyek teljesítésének lehetséges módjáról az OAH főigazgatója útmutatókat 

ad ki. Az egészségügyért felelős miniszter az Állami Népegészségügyi Tisztifőorvosi 

Szolgálat (ÁNTSZ) útján látja el a sugárveszélyes létesítményekkel, a sugárbiztonsággal és 

sugárvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

 

Az OAH és az ÁNTSZ intézetei, érintett szakhatóságai 2010-ben is ellátták az atomenergia 

alkalmazásával összefüggő engedélyezési, ellenőrzési, valamint elemzési és értékelési 

hatósági feladatokat. 

 

2010-ben Magyarországon 1169 munkahelyen alkalmaztak radioaktív anyagot, vagy ionizáló 

sugárzást előállító berendezést. A különböző foglalkozási területeken a rendszeres 

foglalkozási sugárterheléssel járó munkahelyeken dolgozó munkavállalók, vagy egyéni 

vállalkozók száma közel tizenhatezer volt. Az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása 

2010-ben is hatékony sugáregészségügyi hatósági felügyelet mellett, a sugárvédelem alapvető 

szabályai és a hatósági előírások betartásával, biztonságosan történt. 

 

Munkahelyi sugárforrástól származó sugárbaleset, személyek baleseti szintű 

sugárterhelésével járó rendkívüli esemény 2010-ben sem következett be. 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet előírásai alapján végrehajtott kivizsgálások 

eredményeként 2010-ben 22 esetben kezdeményeztek hatósági szintű, és 56 esetben 

munkahelyi szintű kivizsgálást. Egy munkavállaló esetén sem fordult elő az 50 mSv/év 

foglalkozási dóziskorlát túllépése. 

 

A Paksi Atomerőmű 2010-ben 15 760,6 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a hazai 

villamosenergia-termelés 42,1 %-át adta. A Paksi Atomerőmű 2009-ben befejeződött 

teljesítménynövelését követően a négy blokk összteljesítménye elérte a 2000 MWe -ot. 

  

A korábbi időszakos biztonsági felülvizsgálat értékelése és az akkori jogszabályi környezet 

alapján a 3. és 4. blokkok 2010. december 31-i érvényességű üzemeltetési engedéllyel 
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rendelkeztek. A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére indított eljárás lezárásaként az OAH mindkét 

blokkra kiadta a tervezett üzemidő végéig érvényes új üzemeltetési engedélyeket, így most 

valamennyi blokk egységesen, az üzemideje végéig érvényes engedéllyel rendelkezik.  

 

2010-ben tovább folytatódtak az atomerőmű blokkjai tervezett üzemidejének 

meghosszabbításával kapcsolatos munkálatok. Az OAH 2009-ben értékelte az üzemidő- 

hosszabbítási programot és hatósági előírásokkal kiegészítve rendelte el annak végrehajtását. 

A 2010-re tervezett feladatok az ütemezésnek megfelelően haladtak előre.
87

 

 

A Budapesti Kutatóreaktor nagydúsítású fűtőelemeinek kisdúsításúra cserélése folyamatban 

van, 2010 végére már a reaktor aktív zónájában a fűtőelemek egyharmada kisdúsítású. Az 

utolsó nagydúsítású fűtőelemek várhatóan 2012 novemberében kerülnek ki a reaktorból. Ezt 

követően a megkötött nemzetközi egyezményeknek megfelelően megtörténik a kiégett 

nagydúsítású fűtőelemek visszaszállítása Oroszországba. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a nukleáris létesítmények 2010. évi biztonsági 

helyzetének általános értékelése megfelelő eredményt mutat. A Paksi Atomerőmű, a Budapesti 

Kutatóreaktor, az Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója a tervekben, 

engedélyekben meghatározott paraméterekkel üzemeltek. A hatósági ellenőrzések során feltárt 

hiányosságok nem veszélyeztették a nukleáris biztonságot, és a környezeti kibocsátási 

határértékek túllépésére sehol sem került sor. 

 

A nukleáris létesítmények őrzés-védelmét a rendőrhatóság illetékes szervei az év során rend-

szeresen ellenőrizték. Az ellenőrzések alapján megállapítható volt, hogy a létesítmények 

védelmi rendszereinek műszaki színvonala megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Valamennyi fegyveres biztonsági őrség a vonatkozó hazai és nemzetközi rendelkezéseknek 

megfelelően, esetenként azt meghaladó műszaki színvonalon látta el éves tevékenységét. 

 

Magyarország továbbra sem közvetlen célpontja a nemzetközi terrorizmusnak, kifejezetten a 

nukleáris létesítményekkel és radioaktív anyagokkal kapcsolatban sem nemzetközi, sem hazai 

területen nem volt jellemző a kockázati tényezők erősödése. 2010 őszétől kezdve a 

terrorelhárítás hazai rendvédelmi letéteményese a Terrorelhárítási Központ lett. A 

Terrorelhárítási Központ a rendelkezésére álló humán- és anyagi erőforrásokra, valamint a 

professzionális szakmai bázisára építve minden körülmények között szavatolni tudja a Magyar 

Köztársaság és az esetlegesen érintett nukleáris létesítmények terrortámadások elleni 

védelmét. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2010-ben öt esetben engedélyezte friss nukleáris üzem-

anyag Magyar Köztársaság területére történő beszállítását és egy esetben kiégett nukleáris 

fűtőelemek átszállítását Magyarországon. Minden esetben biztosított volt a szállítmányok 

folyamatos rendőri felügyelete és ellenőrzése. A szállítások során olyan hiányosságot, vagy az 

engedélyekben meghatározott feltételektől való eltérést, mely rendőrségi intézkedést igényelt 

volna nem tártak fel. 

 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés 

végrehajtásának biztosítékaként Magyarország nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris 

tevékenységét. A nukleáris anyagok hazai felhasználását és nyilvántartását a vállalt 

nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az 
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 2011. december 5—én a Paksi Atomerőmű Zrt. benyújtotta az 1. blokk üzemidejének meghosszabbítása iránti 

kérelmét az OAH—hoz. 



106 

Európai Bizottság ellenőrei is ellenőrzik. A hazai és nemzetközi nyilvántartási és ellenőrzési 

rendszer igazolta, hogy hazánk teljesíti a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozásával összefüggésben vállalt nemzetközi kötelezettségeit, és Magyarországon 

a nukleáris anyagok alkalmazása eredeti rendeltetésüknek megfelelően kizárólag békés célok 

érdekében történik, továbbá hazánk nem végez olyan nukleárisüzemanyag-ciklussal 

összefüggő tevékenységet, amelyről nem tájékoztatta előzetesen az Európai Bizottságot, 

illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget. 

 

A nukleáris export és import engedélyezésének hazai rendszere 2010-ben is érvényesítette a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi irányelveket.  

 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága területén a 2010. évben az OAH és az illetékes 

minisztériumok két fontos jogszabályt készítettek elő:  

 

- Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. 

rendelet a 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet váltotta fel. A mintegy másfél éves 

jogalkotási tevékenység eredményeként, szakmai konszenzussal kiadott kormányrendelet 

figyelembe veszi a nemzetközi ajánlásokat, az elmúlt időszak tapasztalatait és alapvetően 

új struktúrában szabályozza az ország baleset-elhárítási felkészülését.  

 

- A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a 

kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Európai Tanács 

2003. december 22-i, 2003/122/Euratom irányelvével való teljes körű harmonizációt 

szolgálja. A rendelet hatályon kívül helyezte a radioaktív anyagok központi és helyi 

nyilvántartási rendjéről szóló 33/2004. (VI.28.) BM rendeletet.
88

 Egyúttal beépítésre 

kerültek az új rendeletbe a korábbi rendelet hatályba lépése óta szerzett tapasztalatok, 

megteremtődtek a radioaktív hulladékok nyilvántartásának jogszabályi keretei, bevezetésre 

került a baleset-elhárítási és fizikai védelmi kérdésekben nemzetközileg alkalmazott „D 

veszélyességi skála”. 

 

2010-ben az atomenergiáról szóló törvény előírásaival összhangban működött a Központi 

Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság. Az Alap és a Társaság működése az atomenergiáról szóló 

törvény alapján biztosítja, hogy a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése és elhelyezése, 

valamint a nukleáris létesítmények leszerelése megoldható legyen, és ne háruljon az 

elfogadhatónál nagyobb teher a jövő generációira. 

 

Az Alapból finanszírozott fő feladatok 2010-ben a következők voltak: 

 

 az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladék elhelyezésére alkalmas Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló létesítése és a már üzembe helyezett felszíni 

létesítményeinek működtetése,  

 a működő püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló korszerűsítése 

és biztonságának növelése, 

 a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetése, felújítása és 

folyamatos bővítése,  

                                                 
88

 A rendeletet azóta felváltotta a 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet. 
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 a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének és a nukleáris létesítmények 

leszerelésének előkészítése. 

2010-ben elkészült a javaslat a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 

biztonságnövelő programjának folytatására, a tároló további 44 medencéjére kidolgozott 

biztonságnövelési technológiára. Az elvégzendő feladatok végrehajtásához mintegy további 

10 évre lesz szükség. 

 

2010-ben folytatódott a Paksi Atomerőmű radioaktív hulladékait tartalmazó hordók 

beszállítása a Bátaapáti térségében létesülő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló elkészült 

felszíni létesítményeibe, az év végén már 2400 hordó volt a tárolóban.  

 

A 2009. év folyamán elkészült a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolónak a felszínről a 

földalatti tároló térségébe vezető két alapvágata, az ezeket összekötő valamennyi vágat és az 

alapvágatokhoz kapcsolódó minden felszín alatti objektum, valamint azok a megközelítő 

vágatok is, amelyek hurokszerű zárt rendszere lehetővé teszi, hogy a tároló folyamatosan 

bővíthető legyen. Az első két tárolókamra kiviteli terveit 2010 közepére véglegesítették, 

decemberben került sor az első két kamra kialakítására és a technológiai rendszerek 

kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötésére. 

 

2010-ben zavartalanul működött a Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer, 

amelynek keretében az illetékes minisztériumok szakintézményei és területi laboratóriumai 

végeznek összehangolt méréseket és ellenőrzéseket a Paksi Atomerőmű 30 km sugarú 

környezetében, továbbá az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer, amelyben 

az érintett minisztériumok és a Magyar Tudományos Akadémia szakintézményei, ágazati 

hálózatai, a Paksi Atomerőmű és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság rendszerei vesznek részt. A 2010. évi adatok előzetes 

értékelése során a korábbi évekhez viszonyítva szignifikáns emelkedést nem találtak. 

 

Az országos sugárzási helyzet folyamatos figyelésére, jelzésére és ellenőrzésére, továbbá a 

háttér monitorozása alapján az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési és 

riasztási feltételeinek fenntartására Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer 

(OSJER) működik. 2010-ben folytatódott az OSJER távmérőhálózatához tartozó állomások 

korszerűsítése és bővítése. Ennek során a hálózat 16 új távmérőhálózati mérőállomással 

bővült és 13 új radiológiai mérőállomással bővült. 

 

A nukleárisbaleset-elhárítás területén 2010-ben is több gyakorlatot szerveztek. A Paksi 

Atomerőmű éves rendszerességű nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatához az Országos 

Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer központi, ágazati és területi szervei is csatlakoztak. 

2010. július 8-án az OAH Balesetelhárítási Szervezete a RESPEC szerződés keretében, az 

Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe.  Az 

Európai Bizottság által szervezett ECURIE 3-as szintű gyakorlat feltételezett eseménye egy 

súlyos baleset volt a németországi Brokdorf atomerőműben. A gyakorlatok sikeresek voltak, a 

tapasztalatok visszacsatolásra kerülnek az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerbe.  

 

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági tevékenység területén nemzetközi elvárás a 

műszaki támogató intézmények (Technical Support Organisation, TSO) bekapcsolása a 

hatósági munka megalapozására. Az elmúlt évek rendszeres műszaki megalapozó programjai 

során kialakult az OAH hatósági tevékenységét segítő műszaki támogató intézmények 

hálózata. 2010-ben az OAH a SOM System Kft.-vel és a BME Nukleáris Technikai Intézettel 
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(BME NTI) kötött együttműködési megállapodást. A BME NTI-vel kötött együttműködés 

biztonsági elemzések készítésére, a reaktorfizika, a termohidraulika, a sugárvédelem és a 

radioaktív hulladékok kezelése területén a hatósági tevékenység során felmerülő nukleáris 

biztonsági kérdésekkel kapcsolatos szakvélemény, bírálat elkészítésére, valamint az OAH 

szakembereinek oktatására terjed ki. 

 

Az OAH főigazgatója kezdeményezésére – 2009-ben indult egyeztetések után – 2010. június 

22-én az a hazai nukleáris szakma vezető intézményeinek képviselői együttműködési 

megállapodás aláírásával létrehozták a Magyar Nukleáris Tudásbázis Rendszert. A 

tudásbázis rendszer fő céljának tekinti az atomenergia hazai alkalmazása során felhalmozott, 

elsősorban Magyarországon létrejött szakmai ismeretek dokumentumainak összegyűjtését és 

megőrzését a jövő generációi számára, valamint a nukleáris közösségen belüli információ-

megosztás elősegítését és egy folyamatosan aktualizált, közös tudásbázis létrehozását.  

 

Magyarország aktívan részt vesz az atomenergia alkalmazásának biztonságával kapcsolatos 

nemzetközi együttműködésben. 2010-ben Magyarország a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökséggel (NAÜ) közösen 12 nemzetközi rendezvényt szervezett hazánkban, és 44 külföldi 

ösztöndíjast, illetve tudományos látogatót fogadtak a hazai intézmények. Egy magyar 

szakember kapott NAÜ ösztöndíjat. 

2010-ben a NAÜ öt alkalommal kérte fel az OAH szakértőit nemzetközi szakértői felülvizsgáló 

csoportokban való részvételre: a szerbiai Vinča kutatóreaktorban zajlott biztonsági és 

készültségi ellenőrzésre, Kubában a nukleáris védettség és a fizikai védelem helyi 

megvalósításának felülvizsgálatára, Kínában, Ukrajnában és Iránban a nemzeti nukleáris 

biztonsági hatóság önértékelésének felülvizsgálatára, illetve a hatóság működésének 

áttekintésére került sor.  

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kezdeményezésére új országprofil készült 

Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közötti együttműködés középtávú 

előrejelzésére. 

 

Az 1996-ban hatályba lépett Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes országai kötelezettséget 

vállaltak a nukleáris biztonság nemzetközileg elfogadott szintjének fenntartására, illetve 

növelésére; és arra, hogy erről háromévenként nemzeti jelentést készítenek. Az Egyezmény 

részesei a nemzeti jelentéseket felülvizsgálati konferencián vitatják meg. 2011-ben immár az 

5. felülvizsgálati konferencia kerül megrendezésre.
89

 Az egyezmény keretében az OAH – az 

érintett szervezetek bevonásával – elkészítette az ötödik Nemzeti Jelentést, amelynek 

benyújtását a tárcaközi egyeztetés lefolytatása után a magyar kormány az 1181/2010 (IX. 2.) 

Korm. határozattal hagyta jóvá. 

 

A 2011-es magyar EU elnökség alatt az OAH elnökségi stábjának feladata a nukleáris 

kérdésekkel foglakozó tanácsi munkacsoport (Working Party on Atomic Questions, WPAQ) 

vezetése. A munkacsoport ülései során 2010-ben több egyeztetés is történt az elnökségi trió 

(Spanyolország, Belgium, Magyarország) tagjai és az Európai Bizottság között a magyar 

elnökség operatív programjáról. Az év második felében több menetben folytak megbeszélések 

a Tanács Főtitkárságával. Az elnökségi naptár és a lehetséges tárgyalandó témák dossziéi 

november végére készültek el.
90

 

                                                 
89

 A konferencia 2011. április 4–14. között lezajlott. A magyar nemzeti jelentést a felülvizsgálati értekezlet 

megtárgyalta és megállapította, hogy a magyar jogrend és gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott 

biztonsági követelményeknek. 
90

 A magyar elnökség 2011—ben sikeresen lezajlott. 
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A következő időszak fontosabb feladatai  

A jelentésben ismertetett tevékenység folytatásaként a következő időszak néhány fontosabb 

feladata az alábbiakban foglalható össze. 

 

1. Paksi Atomerőmű üzemidő meghosszabbítási programja és az időszakos biztonsági 

felülvizsgálat által kitűzött feladatok végrehajtásának hatósági felügyelete.
91

 

 

2. Felkészülés az új atomerőművi blokkok hatósági engedélyezésére és a létesítés 

felügyeletére. 

 

3. A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény keretében 2011 áprilisában 

rendezendő 5. felülvizsgálati konferencián
92

 a magyar nemzeti jelentés bemutatása, 

a magyarországi nukleáris biztonság helyzetének megtárgyalása. 

 

4. A 2011-es magyar EU elnökség alatt a nukleáris kérdésekkel foglakozó tanácsi 

munkacsoport (Working Party on Atomic Questions, WPAQ) vezetése.
93

 

5. A Paksi Atomerőmű által kidolgozott új állapotorientált üzemzavar kezelési 

utasítások használatba vétele.
94

 

 

6.   A Paksi Atomerőmű súlyosbaleset-kezelésének bevezetésével kapcsolatos, alábbi 

tevékenységek az 1. blokkon: 

 baleseti villamos betáplálás biztosítása,
95

  

 60 db hidrogén rekombinátor telepítése az atomreaktort befogadó 

hermetikus térbe,
96

 

 a súlyosbaleset-kezelését biztosító mérőrendszer létrehozása,
97

  

 reaktortartály külső hűtését biztosító módosítások elvégzése,
98

 

 a súlyosbaleset-kezelés végzését biztosító utasításrendszer elkészítése és 

érvénybeléptetése.
99

 

 

7.  A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonságnövelő 

programjának folytatása. 

 

8.  Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére 

szolgáló Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló beruházásának folytatása, a 

tároló kamrák üzembe helyezésének előkészítése. 

                                                 
91

 2011. december 5—én a Paksi Atomerőmű Zrt. benyújtotta az 1, blokk üzemidejének meghosszabbítása iránti 

kérelmét az OAH—nak. 
92

A konferencia 2011. április 4–14. között lezajlott. Az értekezlet megállapította, hogy a magyar jogrend és 

gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott biztonsági követelményeknek. 
93

 A magyar elnökség sikeresen lezajlott, a félév során a munkacsoport 15 ülést tartott. Erről részletesebben a 

2011. évi jelentés szól. 
94

 A normál üzemidőre vonatkozó állapotorientált üzemzavar kezelési utasítások használatbavétele megtörtént, a 

leállási állapotra vonatkozó utasítások használatbavételének határideje 2011 vége. 
95

 A feladatot 2011 első félévében elvégezték. 
96

 A feladatot 2011 első félévében elvégezték. 
97

 A mérőrendszer teljes kiépítése 2011 végére befejeződött. 
98

 A feladatot 2011 első félévében elvégezték. 
99

 Az utasításrendszer elkészült, bevezetésének engedélyezése 2011—ben megtörtént. 
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16 Az atomenergia alkalmazása 
 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adata szerint a 2010. év végén a világ 30 országában 

442 atomerőművi blokk működött. 2010-ben öt új blokkot helyeztek üzembe (egyet-egyet 

Oroszországban, Indiában és Koreában, kettőt Kínában) és egy blokkot állítottak le 

véglegesen (Franciaországban). 2010-ben 14 blokk építését kezdték meg Kínában (9), 

Indiában (1), Japánban (1), Brazíliában (1) és Oroszországban (2). Világviszonylatban 

jelenleg összesen 64 atomerőművi blokk épül. Ez a legmagasabb érték 1992 óta. 

 

Hazánkban a Paksi Atomerőmű 2010-ben 15 760,6 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a 

hazai villamosenergia-termelés 42,1 %-át fedezte. Az atomerőmű stratégiai jelentőségű az 

ország villamosenergia-ellátásában. 

 

Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása 

kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos kutatás és az oktatás 

területére is. A radioaktív anyagokat és ionizáló sugárzásokat széleskörűen használják a 

gyógyászatban diagnosztikai és daganatterápiai célokra. A röntgenvizsgálatok és a 

sugárzással sterilizált egyszer használatos orvosi eszközök nélkülözhetetlen módszerei és 

eszközei az orvosi gyakorlatnak. Az ionizáló sugárzást eredményesen használják az 

élelmiszerek csomagolóanyagainál és a távoli, trópusi országokból importált fűszereknél a 

káros mikroorganizmusok elpusztítására. Az ipari radiográfia mindennapos eljárássá vált a 

gépek és alkatrészek anyaghibáinak feltárásában és az anyaghibákból eredő üzemzavarok 

megelőzésében. A radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások fontos szerepet játszanak az 

ipar számos más területén, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatásban. A KFKI 

Atomenergia Kutatóintézetben
100

 működő Budapesti Kutatóreaktor, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének Oktatóreaktora és a debreceni 

Atommagkutató Intézet ciklotrona sokrétűen járul hozzá a hazai tudományos és műszaki 

kultúra fejlesztéséhez. 

 

                                                 
100

 A Magyar Tudományos Akadémia 2011. december 5—i közgyűlésének határozata alapján 2012. január 1—i 

hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvad a MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, amely „Magyar 

Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik tovább. A reaktor üzemeltetéséért és 

biztonságáért egyaránt a Kutatóközpont a felelős. 
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17 A biztonság állami bázisa 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának elsődleges feltétele az olyan nemzeti jogalkotási 

és szabályozási rendszer, amely megalapozza a biztonsági követelmények és előírások 

meghatározását és rendszeres korszerűsítését, a biztonságot szolgáló engedélyezési rendszer 

működését, a rendszeres hatósági ellenőrzést és értékelést.  

17.1 Jogalkotás és szabályozás 
 

Az atomenergia alkalmazását Magyarországon – legmagasabb szinten – törvény szabályozza. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság 

egészségének, biztonságának és a környezetének a védelme. A törvény rendelkezései szerint 

az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és rendszeres 

hatósági ellenőrzés mellett történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben 

elsőbbsége van. A törvény korszerű, többszintű jogalkotási és szabályozási rendszert hozott 

létre és a végrehajtásként megjelent kormányrendeletek, biztonsági szabályzatok, miniszteri 

rendeletek és a jogszabályokban foglalt követelmények teljesítésének lehetséges módjait leíró 

biztonsági útmutatók igazodnak az atomenergia biztonságos alkalmazására vonatkozó 

nemzetközi előírásokhoz és elvárásokhoz. A hazai szabályozási rendszer fontos elemei a 

biztonság erősítése érdekében Magyarország részvételével létrejött nemzetközi 

egyezményeket kihirdető törvények és kormányrendeletek. Az atomenergiáról szóló törvény 

előírásai kötelezővé teszik a jogszabályok és biztonsági követelmények rendszeres 

felülvizsgálatát és korszerűsítését a tudomány és technika legújabb eredményei és a 

nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével. 

 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága területén a 2010. évben az OAH és az illetékes 

minisztériumok több fontos jogszabályt készítettek elő. 

 

Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet a 

248/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet váltotta fel. A mintegy másfél éves jogalkotási 

tevékenység eredményeként, szakmai konszenzussal kiadott kormányrendelet figyelembe veszi 

a nemzetközi ajánlásokat, az elmúlt időszak tapasztalatait és alapvetően új struktúrában 

szabályozza az ország baleset-elhárítási felkészülését.  

 

A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó 

adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Európai Tanács 2003. 

december 22-i, 2003/122/Euratom irányelvével való teljes körű harmonizációt szolgálja. A 

rendelet hatályon kívül helyezte a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartási 

rendjéről szóló 33/2004. (VI.28.) BM rendeletet, egyúttal beépítésre kerültek az új rendeletbe 

a korábbi rendelet hatályba lépése óta szerzett tapasztalatok, megteremtődtek a radioaktív 

hulladékok nyilvántartása jogszabályi keretei, bevezetésre került a baleset-elhárítási és fizikai 

védelmi kérdésekben nemzetközileg alkalmazott „D veszélyességi skála”. A rendeletben előírt 

egységes helyi nyilvántartó-szoftver felülvizsgálata, az új szoftvernek a tulajdonosok, illetve 

birtokosok részére történő térítésmentes átadása, valamint útmutató kiadása segíti a 

tulajdonosokat illetve birtokosokat a rendelet előírásainak végrehajtásában. 

 

17.2 Hatósági rendszer 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele olyan hatósági rendszer 

működtetése, amely a szabályozási rendszer érvényesítése érdekében a feladatok ellátásához 
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szükséges felhatalmazással, szakértelemmel és pénzügyi forrásokkal rendelkezik és független 

az atomenergia hasznosításában érdekelt vagy ellenérdekelt szervektől. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény rendelkezései szerint az atomenergia biztonságos 

alkalmazásának irányítása és felügyelete a Kormány feladata. A törvényben foglalt 

kormányzati feladatok végrehajtásáról a Kormány az OAH, valamint az érintett miniszterek 

útján gondoskodik. A törvényi rendelkezések az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos 

alapvető hatósági feladatokat megosztották az OAH főigazgatója és az egészségügyért felelős 

miniszter között. 

 

Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 

biztonsággal, a nukleáris létesítmények és anyagok biztonságával, valamint a nukleáris 

fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok ellátása. Az 

egészségügyért felelős miniszter az ÁNTSZ útján látja el a sugárvédelemmel, a radioaktív 

anyagokkal, és az azokat tartalmazó berendezésekkel, az ionizáló sugárzást kibocsátó 

berendezésekkel és létesítményekkel (a továbbiakban: sugárveszélyes berendezésekkel és 

létesítményekkel), valamint a radioaktív hulladékokkal és tárolókkal összefüggő hatósági 

feladatokat. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény szerinti hatósági feladatok ellátásában saját szakterületüknek 

megfelelően vettek részt az érintett minisztériumok és központi közigazgatási szervek: a 

Belügyminisztérium (korábban az Önkormányzati Minisztérium), a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium
101

 (korábban az Egészségügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium), a Vidékfejlesztési Minisztérium (korábban a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium), a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (korábban az Igazságügyi és Rendészeti 

Minisztérium) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (korábban a Közlekedési, Hírközlési és 

Energiaügyi Minisztérium). A kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi 

forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet
102

 alapján a Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal keretében működő Exportellenőrzési, Vegyi és Biológiai 

Fegyvertilalmi Iroda
103

 az engedélyeket az OAH-val egyeztetve adja ki. A Honvédelmi 

Minisztérium külön jogszabályban meghatározott módon látja el a honvédelmi ágazaton belül 

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladatokat. 

 

17.3 Országos Atomenergia Hivatal 
 

Az OAH kormányhivatal. Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló törvény, 

illetőleg az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, 

valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) 

Korm. rendelet határozza meg.
104

 Az OAH eljárásait a nukleáris biztonsággal összefüggő 

hatósági ügyekben a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet szabályozza. 
105

 

17.3.1 Az OAH feladata és hatásköre 
 

                                                 
101

 2012. május 14—én a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának neve Emberi Erőforrások Minisztériumára 

változott. 
102

 A rendelet helyébe a 13/2011. (III. 16.) Korm. rendelet lépett. 
103

 Jelenlegi megnevezése: MKEH Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Exportellenőrzési Osztálya. 
104

 A hivatkozott kormányrendeletet 2011—ben felváltotta a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet. 
105

 A rendeletet 2011—ben a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet váltotta fel. 
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Az OAH nem támogatója és nem ellenzője az atomenergia alkalmazásának. Alapvető feladata 

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (1) bekezdése szerint az atomenergia 

biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények  köztük 

elsősorban a Paksi Atomerőmű  biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, továbbá a nukleárisbaleset-elhárítással 

kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység 

összehangolása, illetve ellátása. 

 

Az OAH hatásköre kiterjed az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatási-fejlesztési 

tevékenység értékelésére és összehangolására, valamint a hatósági ellenőrzést szolgáló 

műszaki megalapozó tevékenység finanszírozására. Feladatkörébe tartozik az atomenergia 

alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, a területen államközi 

egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése, a nemzetközi szervezetekkel 

folytatott együttműködés összefogása. 

17.3.2 Az OAH függetlensége 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos egyik legfontosabb nemzetközi 

elvárás, hogy a nukleáris biztonságért felelős hatóság független legyen a termelői, tulajdonosi, 

szolgáltatói érdekektől és az atomenergia alkalmazásában érdekelt és ellenérdekelt 

államigazgatási szervektől. Magyarországon az atomenergiáról szóló törvény és a végrehajtási 

rendeletek több rendelkezése garantálja a függetlenségre vonatkozó nemzetközi elvárások 

érvényesülését. 

 

A kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 

1. § c) pontja szerint az OAH felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter látja el. Az OAH 

döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet. 

 

Az OAH rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazásokkal és jogkörökkel. 

Indokolt esetben az OAH jogosult bírság kiszabására, nukleáris létesítmény engedélyének 

visszavonására vagy korlátozására.  

 

A Hivatal költségvetésének jelentős részét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 

törvényben szabályozott saját bevételei biztosítják és törvényi szintű szabályozás támasztja 

alá a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó tevékenység költségvetési 

finanszírozását is. Az OAH bevételeit – a bírságból származó bevételek kivételével – 

működésének fedezetére használja fel.  

 

Az OAH munkatársainak 87%-a felsőfokú végzettségű szakember, akiknek 45%-a két vagy 

három diplomával rendelkezik, 25%-ának van tudományos fokozata vagy egyetemi doktori 

címe. Az összes munkatárs 70%-a rendelkezik állami nyelvvizsgával egy vagy több idegen 

nyelvből. 

 

Az OAH-nak 2003 januárja óta tanúsított minőségirányító rendszere van. A tanúsítás 

érvényességi ideje 3 évre szól. A tanúsító és a megújító auditok közötti időszakban az MSZ 

EN ISO 9001:2001 szabvány szerint évente felügyeleti auditot hajt végre az OAH által 

megbízott külső szervezet. Hároméves működést követően a rendszert megújító auditok 

keretében vizsgálják felül. 
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17.3.3 Az OAH Tudományos Tanácsa 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény rendelkezései szerint a biztonságos 

alkalmazással összefüggő kormányzati, hatósági és nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések 

tudományos megalapozásának biztosítása érdekében az OAH munkáját Tudományos Tanács 

segíti. A Tudományos Tanács az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert 

szakemberekből álló, legfeljebb 12 tagú testület, amelynek elnökét és tagjait az OAH-t 

felügyelő miniszter nevezi ki.  A testület a korszerű tudományos eredmények 

figyelembevételével állást foglal a nukleáris biztonsággal, a sugárvédelemmel és a 

nukleárisbaleset-elhárítással összefüggő legfontosabb elvi és kutatás-fejlesztési kérdésekben. 

 

Az OAH Tudományos Tanácsa tagjainak felkérését és felmentését a jogszabályok a 

felügyeletet gyakorló miniszter hatáskörébe utalják. Az OAH főigazgatójának kérésére 2010-

ben a nemzeti fejlesztési miniszter öt tagot mentett fel és öt új tagot nevezett ki. 

 

Az OAH Tudományos Tanácsa 2010-ben három ülés tartott. A 2010. február 25-i ülésen az új 

hulladékkezelési program megalapozását ismertette a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Közhasznú Nonprofit Kft. műszaki és tudományos igazgatója. A 2010. június 10-én tartott 

ülésen a KFKI Atomenergia Kutatóintézet igazgatójának előterjesztése alapján a Tanács a 

hazai nukleáris program jövőképét vitatta meg. A 2010. november 24-i ülésen megalakult az 

új összetételű testület, és a Tanács meghallgatta a Fenntartható Atomenergia Technológiai 

Platform megalakulásáról szóló tájékoztatót. 
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18 A nukleáris létesítmények biztonsága 
 

Az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítmények közül a legjelentősebbek a nukleáris 

anyagokat  az önfenntartó nukleáris láncreakcióra képes anyagokat  felhasználó 

atomreaktorok és a nukleáris anyagokat tároló létesítmények. Magyarországon 2010-ben az 

alábbi nukleáris létesítmények üzemeltek: 

 

• a Paksi Atomerőmű (Paksi Atomerőmű Zrt.),
106

 

• a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság), 

• a Budapesti Kutatóreaktor (KFKI Atomenergia Kutatóintézet), 

• az Oktatóreaktor (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 

Technikai Intézet). 

18.1 A nukleáris biztonsági hatóság tevékenysége 

18.1.1 A nukleáris biztonsági hatóság feladatköre 
 

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági feladatok ellátása során az OAH a hatáskörébe 

tartozó alábbi államigazgatási ügyekben jár el:  

 

• a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági ellenőrzése; 

• a nukleáris létesítmény telepítéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe 

helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, 

átalakításához, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges nukleáris 

biztonsági engedélyezés; 

• az Időszakos Biztonsági jelentések jóváhagyása, a jelentésekből következő 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése; 

• a Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő-hosszabbítási programja végrehajtásának az 

ellenőrzése;  

• a nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények hatósági engedélyezése és 

ellenőrzése; 

• a nukleáris berendezés tekintetében a tervezéssel, gyártással, szereléssel 

(beépítéssel), üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, átalakítással (javítással), 

beszerzéssel, üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel kapcsolatos tevékenységek 

engedélyezése; 

• nukleáris biztonsági, valamint műszaki sugárvédelmi engedélyezés és ellenőrzés; 

• az engedélyesek és beszállítóik jogszabályban előírt minőségbiztosítási 

rendszerének ellenőrzése, vagy kijelölt intézménnyel való ellenőriztetése; 

• a nukleáris létesítmény nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének az első 

alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges 

nukleáris biztonsági engedélyezés; 

• az atomerőmű blokkjainak főjavítását követő újraindításához szükséges nukleáris 

biztonsági engedélyezés; 
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• üzemelő nukleáris létesítmények átalakításának elvi engedélyezése; 

• üzemelő nukleáris létesítmények rendszerei, építményei és berendezései 

átalakításának (módosításának) elvi engedélyezése
107

; 

• egyes szerelési, kivitelezési technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és 

értékelési módszerek leírásának, továbbá a biztonság szempontjából meghatározó 

munkakörök betöltésének jóváhagyása. 

Az OAH hatósági tevékenysége keretében figyelembe veszi a fizikai védelem (őrzés), a 

tűzvédelem és a telephelyen kívüli nukleárisbaleset-elhárítás szempontjait is. 

18.1.2 A nukleáris biztonsági hatóság éves tevékenysége 
 

A 2010. év legjelentősebb hatósági feladatai 

 

A paksi blokkok időszakos biztonsági felülvizsgálata eredményeként elrendelt intézkedések 

végrehajtása 

 

A Paksi Atomerőmű biztonsági jelentésének tízévenként esedékes legutóbbi felülvizsgálatát 

az OAH 2008. december 15-én zárta le, és elrendelte összesen 169 biztonságnövelő 

intézkedés teljesítését, melyek végrehajtása a 2009–2018 közötti időszakban esedékes. A 

biztonságnövelő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése a benyújtott előrehaladási 

jelentések alapján féléves ciklusokban történik. 

 

Az intézkedések végrehajtásának értékelésében és ellenőrzésében a 2010. évben az OAH 

munkatársain kívül a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség és az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztálya, mint szakhatóság vett részt.  

 

A 169 biztonságnövelő intézkedés közel fele teljesült 2010. év végéig, 36 intézkedés esetében 

határidő-módosítás volt szükséges, de ez nem veszélyezteti a létesítmény nukleáris 

biztonságát. 

 

Állapotorientált üzemzavar-elhárítási utasítások használata az atomerőműben 

 

A Paksi Atomerőmű évekkel ezelőtt – nemzetközi szerződés keretében – kidolgozta az 

állapotorientált üzemzavar kezelési utasításokat (ÁOKU) és bevezette azok használatát. Az új 

megközelítés előnye a korábbi, eseményorientált megközelítéshez képest az emberi hibák 

lehetőségének csökkentése, ami a blokkok nukleáris biztonságát növelte. Többéves 

tapasztalatok figyelembevételével elkészült az ÁOKU revíziója. A revízió alapján készített új 

verzió engedélyezése, majd használatba vétele 2010-ben megtörtént. Az ÁOKU eddig használt 

verziója csak névleges teljesítményű állapotokból induló üzemzavarok kezelésére volt 

alkalmas. 2010-re elkészült a leállási állapotokra és a kiégett üzemanyag tárolására szolgáló 

pihentető-medence üzemzavarainak kezelésére érvényes leállási ÁOKU, amelyek 

engedélyezési eljárása 2010 végén megkezdődött. Az új kezelési utasítás használatba vétele 

2011 folyamán várható.
108

 

 

A Paksi Atomerőmű súlyosbaleset-kezelésének bevezetésével kapcsolatos tevékenységek 
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 A használatba vétel 2011—ben megtörtént. 
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A súlyos balesetek kezelésére vonatkozó követelmények az 1997-ben kiadott Nukleáris 

Biztonsági Szabályzatokban jelentek meg. A súlyosbaleset-kezelés lehetőségének 

megteremtéséhez szükséges műszaki átalakításokat és a tevékenység végzéséhez szükséges 

utasításrendszer készítését az engedélyes a hatóság által jóváhagyott ütemterv szerint 

folyamatosan végzi. 2010-ben az OAH elvi átalakítási engedélyt adott: a reaktortartály 

épségének megtartásához szükséges hűtés megvalósítására szolgáló módosításokra. 

 

A súlyosbaleset-kezelés lehetőségének megteremtéséhez szükséges átalakításokat az 

engedélyes 2011-ben az 1. blokkon, a következő tevékenységekkel kezdi el: 

 a baleseti villamos betáplálás biztosítása,  

 60 hidrogén rekombinátor telepítése az atomreaktort befogadó hermetikus térbe, 

 a súlyosbaleset-kezelését biztosító mérőrendszer létrehozása,  

 a reaktortartály külső hűtését biztosító módosítások elvégzése, 

 a súlyosbaleset-kezelés végzését biztosító utasításrendszer elkészítése és érvénybe 

léptetése.
109

 

 

A tervezett üzemidőn túli üzemeltetésnek valamennyi blokk esetében előfeltétele az előzőekben 

felsorolt átalakítások végrehajtása. 

 

A Paksi Atomerőmű 3. és 4. blokk üzemeltetési engedélyének meghosszabbítása a tervezett 

üzemidő végéig 

 

A Paksi Atomerőmű blokkjainak tervezett üzemideje 30 év, ami az 1. blokk esetében 2012-ben, 

a 2. blokk esetében 2014-ben jár le. A korábbi időszakos biztonsági felülvizsgálat értékelése 

alapján a 3. és 4. blokkok 2010. december 31-i érvényességű üzemeltetési engedéllyel 

rendelkeztek. A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére indított eljárás lezárásaként az OAH a 3. és 

a 4. blokkra is kiadta a tervezett üzemidő végéig érvényes új üzemeltetési engedélyeket, így 

most valamennyi blokk egységesen, az üzemideje végéig érvényes engedéllyel rendelkezik (az 

1. blokk 2012, a 2. blokk 2014, a 3. blokk 2016, a negyedik blokk 2017. december 31-ig). A 3. 

blokk esetében a hatóság engedélyezte a blokk növelt teljesítményen (500 MW névleges 

villamos teljesítmény) történő üzemeltetését is. 

 

Az OAH az eljárásba bevonta a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy 

Felügyelőséget és az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság 

Igazgatásrendészeti Főosztályát.  

 

Az engedély kiadásánál az OAH figyelembe vette a 2008-ban külön eljárásban elvégzett, 10 

évente esedékes Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatról készített Időszakos Biztonsági Jelentés 

hatósági értékelését, amely szerint az előírt javító intézkedések végrehajtása esetén nincs 

olyan kockázati tényező, amely a blokkok biztonságát hosszabb távon veszélyeztetné. 

 

A fővízkör földrengés-állóságának növelése 

 

A 2007. évben valamennyi blokkon végrehajtották a gőzfejlesztőknél és a főkeringtető 

szivattyúknál telepített GERB gyártmányú, viszkózus rezgéscsillapítók közegcseréjét. A 

telepített rezgéscsillapítók biztosítják, hogy a telephelyre jellemző, tízezer éves visszatérési 

gyakoriságú földrengés esetén ne sérüljön a fővízkör. A közegcsere végrehajtása során 

                                                 
109

 Mind az öt feladat végrehajtása eredményesen lezárult 2011—ben. 



118 

hőmérsékletmérőket is telepítettek a rezgéscsillapítókhoz, amelyek mért adatait a 

blokkszámítógépen rögzítették.  

 

A hermetikus téri recirkulációs szellőzőrendszeren időközben végrehajtott rekonstrukció 

következtében a hűtési hatékonyság növekedett. Ez azt eredményezte, hogy a szellőző rendszer 

légbefúvásának közelében elhelyezkedő rezgéscsillapítóknál a környezeti hőmérséklet 

alacsonyabbá vált a korábbi értékhez képest, a csillapító közeg névleges és a tényleges üzemi 

hőmérsékletének a különbsége meghaladta az előírt értéket (5 °C). A rezgéscsillapítók 

optimális és üzemszerű működése érdekében ezeknél a rezgéscsillapítóknál szükségessé vált a 

csillapító közeg cseréje alacsonyabb névleges hőmérsékletű közegre. 

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére 2010-ben az OAH a 3. és a 4. blokkra elvi átalakítási és 

beszerzési engedélyt adott a rezgéscsillapítók közegcseréjére. 

 

A szervezeti és működési változások felügyelete 

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2010-ben is kezdeményezett szervezeti változásokat. Az előirányzott 

változtatások egy része hatósági engedélyezési kompetenciába tartozott, mivel végrehajtásuk 

közvetlenül, vagy közvetve befolyással lehet az erőmű működésének biztonságára. Az egyes 

szervezet-átalakítási javaslatok biztonságra gyakorolt hatását az erőmű az előkészítés során 

alapvetően megfelelően értékelte, és erről időben – 2010. október végén – a Nukleáris 

Biztonsági szabályzatnak megfelelően tájékoztatta az OAH-t
110

. 

 

Az alvállalkozók tevékenységének felügyelete 

 
A Paksi Atomerőmű 2010-ben 84 minősítő eljárás megkezdését jelentette be, ebből 24 eljárás 

helyszíni audit nélkül zajlott. A bejelentett eljárások közül 31 esetben helyszíni minősítő 

auditon vett részt az hatóság képviselője (37%-os részvételi arány). Az ellenőrzésre történő 

kijelölés folyamatában a minősítendő tevékenység biztonságra való hatása, illetve a 

beszállítók tapasztalata volt a fő szempont. Az auditok során kirívó eltérést nem találtak. 

 

További – a Paksi Atomerőművel kapcsolatos – jelentős munkák 

 

 a Végleges Biztonsági Jelentésének felülvizsgálata; 

 az új típusú üzemanyag használatának bevezetéséhez kapcsolódó hatósági 

tevékenységek; 

 a PRISE (primer-szekunder kör közötti átfolyás) átalakítás 2010-ben végzett 

engedélyezési tevékenységei; 

 a 2010. évi főjavítások felügyelete; 

 több főberendezés javításának engedélyezése; 

 A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programja előrehaladásának 

ellenőrzése.
111
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 A decemberben benyújtott szervezetváltoztatásra vonatkozó átalakítási engedélykérelem elbírálása és az 
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üzemanyag használatának az engedélyezése megtörtént, az ilyen üzemanyagot is tartalmazó átmeneti zónákat a 
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Az OAH szakhatósági tevékenysége  

 

Az OAH nukleáris biztonsági jelentőséggel rendelkező engedélyezési ügyekben több hatósági 

jogkörrel rendelkező közigazgatási szerv felkérésére adott ki szakhatósági állásfoglalást 

2010-ben: 

 

 a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

részére a Paksi Atomerőmű telephelyén létesíteni kívánt rekuperációs vízerőmű 

előzetes vizsgálati eljárása keretében; 

 a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

részére a Duna hajózhatóságának javításához a Barákai gázló (1522,0-1521,5 fkm) 

rendezésének hatásvizsgálati eljárása keretében; 

 a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

részére a Duna hajózhatóságának javítása érdekében a Paksi szűkület (1530,5-

1530,0 fkm) rendezésének környezeti hatásvizsgálati eljárásához. 

18.1.3 Engedélyezési eljárások 
 

A nukleáris biztonsági hatóság 2010-ben a közigazgatási eljárásai és felügyeleti tevékenysége 

során összesen 227 döntést hozott, amelyekből 167 határozat és 60 végzés. Az elsősorban 

eljárási jellegű végzések számának két és félszeres növekedése a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

változásainak a hatása. A döntések közül 189 a Paksi Atomerőműre, 16 a Kiégett Kazetták 

Átmeneti Tárolójára, 5 a Budapesti Kutatóreaktorra, és 9 az Oktatóreaktorra vonatkozik. Az 

OAH 8 végzést adott ki a társhatóságainak szakhatósági tevékenysége keretében. 
 

A nukleáris létesítmények esetében az OAH látja el az elsőfokú építésügyi hatósági 

feladatokat, ennek keretében a Paksi Atomerőműnél 2010-ban 21 eljárást folytatott le. Az 

eljárások közül 14 építési és 7 használatbavételi engedélyezés volt, a szakhatóságok 

bevonásával. A használatbavételi engedélyek megadását helyszíni bejárások is megelőzték, 

ahol az érintett hatóságok és az erőműves szakterületek képviselői vettek részt. 

 

Az engedélyezett építési tevékenységek közül jelentősebb  

 a 3. blokki 1. számú akna felújítása; 

 a szellőző és klímagép rekonstrukció;  

 a tűzgátló ajtók cseréje; 

 és az üzemi főépület tetőszigetelésének felújítása volt. 

A Paksi Atomerőmű esetében a határozatok számának csökkenő tendenciája megállt, az előző 

évihez képest bekövetkezett közel 20%-os növekedés elsősorban az üzemidő-hosszabbítást 

megelőző és az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálathoz kapcsolódó feladatok időarányos 

teljesítéséből, valamint a PRISE átalakítás elhúzódásának hatására alakult ki.  

 

                                                                                                                                                         
hatóság engedélyezte. 3) A teljes folyamat lezárult. 4) 2011 októberéig valamennyi 2010. és 2011. évre tervezett 

főjavítás felügyelte befejeződött. 5) A 2011—ben esedékes főberendezés javítások engedélyezése 2011. október 

12—ig megtörtént. 6) Az üzemidő—hosszabbítási program előrehaladásának ellenőrzése folyamatos feladat.  
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A Budapesti Kutatóreaktorral összefüggő döntések száma az időszakos biztonsági 

felülvizsgálat és a kapcsolódó biztonságnövelő tevékenységek lezárását követően 2010-ben 

gyakorlatilag alig változott. 

 

A Budapesti Oktatóreaktorral összefüggő döntések száma az aktuális időszakos biztonsági 

felülvizsgálat és a kapcsolódó biztonságnövelő tevékenységek folyamatában egyaránt enyhén 

csökkent. 

 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója esetében az első tizenhat kamra üzemeltetési 

engedélyezésének és időszakos biztonsági felülvizsgálatának befejeztével állandósult az 

eljárások száma, és megkezdődtek a következő modulok beruházási és létesítési, valamint a 

III. ütem 1. fázis építési munkáihoz kapcsolódó hatósági engedélyezési tevékenységek is. 

 

Az OAH határozatai és végzései ellen a döntések közlésétől számított 30 napon belül – 

jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Bírósághoz címezve az OAH-hoz lehet kereseti 

kérelmet benyújtani. A 2010. év folyamán kiadott hatósági döntésekkel szemben az 

engedélyesek kereseti kérelmet nem nyújtottak be. 

18.1.4 Ellenőrzés 
 

A Paksi Atomerőműben 2010 folyamán az OAH három átfogó ellenőrzést hajtott végre, a más 

létesítményekből származó üzemeltetési tapasztalatok és K+F eredmények hasznosítása, a 

nukleáris veszélyhelyzet kezelése, valamint a karbantartás tématerületeken. Emellett kilenc 

célellenőrzésre került sor, amelyek közül öt az 1. blokk üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódott, 

egy-egy a radioaktív hulladékkezelés és tárolás, a karbantartási adatok nyilvántartása, képzése, 

értékelés, valamint a kivizsgálások javítóintézkedései vonatkozásában. A 2009-ről átütemezett 

3. blokki 1. számú akna rekonstrukciója kiemelten ellenőrzött terület volt. 

 

Külön ellenőrzési területként épültek be az OAH éves ellenőrzési tervébe a főjavítások alatt 

végezhető, az üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódó tevékenységek, mint például: a kábelek 

minősítési feltételei, a gőzfejlesztő és egyéb technológiai tartályok állapotának vizsgálatai.  

 

Az előzőekben kiemelt témákon felül, éves szinten 249 jegyzőkönyvvel dokumentált egyedi 

hatósági ellenőrzés történt az erőműben, ebből 162 volt helyszíni ellenőrzés. A helyszíni 

ellenőrzések megoszlásai: a biztonsági berendezések és rendszerek ciklikus próbái (47), a 

blokkok főjavítása (47), a nyomástartó rendszerek biztonságtechnikai felülvizsgálatai (12). A 

blokkfelelősi ellenőrzéseknek (51 alkalom) célja az érintett blokk üzemelési állapotának, a 

létesítményben tapasztalható általános műszaki helyzetnek a figyelemmel kisérése. Öt 

alkalommal az üzemviteli eseményekkel kapcsolatos ellenőrzés történt. Az ellenőrzések során 

azonnali intézkedésre, üzemeltetést érintő beavatkozás elrendelésére nem volt szükség. 

 

A felügyelők 377 alkalommal ellenőrizték a tervezett átalakítások előzetes biztonsági 

értékelésének megfelelőségét, 31 beszállító minősítési auditján, és egy gyártóművi átvételen 

vettek részt. Az OAH a Paksi Atomerőmű személyzetének képzését felügyelve 57 esetben 

képviseltette magát hatósági jogosító vizsgán. A nyomástartó rendszerek biztonságtechnikai 

felülvizsgálatainak dokumentáltságát 55 alkalommal ellenőrizte. 

18.1.5 Értékelés 
 

Az OAH folyamatosan értékeli az üzemeltetők biztonsági teljesítményét. Az értékelő 

tevékenységet megalapozó adatgyűjtés fő területei: az engedélyesek rendszeres- és eseti 
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jelentései, a ciklikus hatósági ellenőrzések, az átfogó – egy-egy területet részleteiben vizsgáló 

– hatósági felülvizsgálatok, az eseti ellenőrzések és az üzemeltető személyzet képzettségének 

ellenőrzése. 

 

Az OAH elemző és értékelő tevékenységének meghatározó része a nukleáris 

létesítményekben bekövetkezett események vizsgálata. Az engedélyesek a biztonság 

szempontjából lényeges jelentésköteles eseményekről azonnal, részletes kivizsgálásukról 

pedig 30 napon belül nyújtanak be jelentést a hatóságnak. Az események vizsgálata elősegíti a 

nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági helyzetének megfelelő értékelését, illetve az 

események elemzése és értékelése révén nyert tapasztalatok visszacsatolása lehetővé teszi az 

üzemeltetés és a létesítmény biztonsági szintjének növelését. 

 

A 2010. év során a hatóság a Paksi Atomerőműnél összesen 42 eseményt vett nyilvántartásba. 

Az atomerőmű 32 eseményt jelentett, az OAH pedig további 10 eseményről kért kivizsgálási 

jelentést. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójánál, a Budapesti Kutatóreaktornál és a BME 

NTI Oktatóreaktornál jelentésköteles esemény nem történt. 

 

A Paksi Atomerőműnél nyilvántartásba vett 2010. évi események közül a lakosság 

tájékoztatására szolgáló hétfokozatú nemzetközi nukleáris esemény skálán (International 

Nuclear Event Scale, INES) INES-1 vagy magasabb besorolású esemény nem történt. Az 

események számának alakulását 1990-2010 között a 3. táblázat mutatja be. 

 
3. táblázat 

A Paksi Atomerőműben 1990–2010 között bekövetkezett események INES szerinti besorolása 
 

 
 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a nukleáris létesítmények biztonsági helyzetének általános 

értékelése megfelelő eredményt mutat. A Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, az 

Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója a tervekben, engedélyekben meghatározott 

paraméterekkel üzemeltek. A hatósági ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok nem 

veszélyeztették a nukleáris biztonságot, a hatósági korlátok (személyi sugárvédelmi korlát és a 

környezeti kibocsátási határértékek) túllépésére nem került sor. 

18.2 A nukleáris létesítmények tevékenysége 

18.2.1 A Paksi Atomerőmű 
 

A Paksi Atomerőmű négy VVER-440 típusú reaktorral működő blokkból áll, melyeket 1982–

1987. között helyeztek üzembe. A blokkok villamos teljesítménye eredetileg egyenként 440 

MW volt, ez 2009 végére az erőműben végrehajtott modernizációs tevékenységeknek 
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köszönhetően megnövekedett, ma a hőteljesítmény mind a négy blokkon 1485 MW, a villamos 

teljesítmény pedig 500 MW.  

 

A Paksi Atomerőmű 2010-ben 15 760,6 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a hazai 

villamosenergia-termelés 42,1%-át adta. 

 

Biztonsági mutatók 

 

A Paksi Atomerőmű legfontosabb biztonsági vonatkozású jellemzői 2010. évben a 

következők szerint alakultak: 

 

Teljesítmény-kihasználási tényező 

 

A Paksi Atomerőmű teljesítmény-kihasználási tényezője (az adott évben a ténylegesen 

megtermelt és az elméletileg maximálisan megtermelhető villamos energia arányát mutatja) 

2010-ben 90% volt (blokkonként rendre: 93%, 92%, 93% és 82% ). 

 

Automatikus reaktorvédelmi működések 

 

A biztonságos működést jellemző adat az üzemeltetés során bekövetkező automatikus 

reaktorvédelmi működések száma. A Paksi Atomerőműben 2010-ben a reaktorok 

teljesítményüzeme során nem történt olyan esemény, amely az automatikus reaktorvédelmi 

rendszer 1. szintű, gyors működéséhez vezetett volna. 

 

Sugárvédelem 

 

Az atomerőműben dolgozók munkahelyi sugárvédelmének hatékonysága az egyéni 

sugárterhelés adataival jellemezhető, mivel ezek mértéke és hosszabb időtartamra vonatkozó 

trendje utal a munkahelyek sugárzási viszonyaira és a sugárterhelés optimálását szolgáló 

intézkedések hatékonyságára. 

 

Az egyéni maximális sugárterhelés 2010-ben 12,1 mSv volt. Ezzel az atomerőmű minden 

dolgozója az Európai Uniós, valamint a hazai szabályozásban szereplő 50 mSv dóziskorlátot 

betartotta, és belül van az öt év átlagára vonatkozó évi 20 mSv dóziskorláton. 

 

A Paksi Atomerőmű működése óta nem következett be a hatósági dóziskorlátok túllépése. A 

személyzet sugárterhelése az összesített dózisadatok szerint nemzetközi összehasonlításban 

alacsony szinten van. 

 

Radioaktív kibocsátások 

 

Az atomerőmű működésével szemben alapvető elvárás, hogy a radiológiai környezeti 

hatásokra vonatkozóan részletes információk álljanak rendelkezésre, és a kibocsátások 

mértéke ne haladja meg a hatósági szabályozásban engedélyezett értéket. A radioaktív 

kibocsátásokat az atomerőmű és tőle függetlenül az illetékes hatóságok is ellenőrzik. Ezek 

alapján megállapítható, hogy a Paksi Atomerőműből a Dunába és a szellőzőkéményeken 

keresztül a légtérbe kibocsátott radioaktív anyagok aktivitása 2010-ben is jelentősen alatta 

volt az éves hatósági korlátnak. 2010-ben nem történt az atomerőmű közvetlen környezetében 

mérhető, a 2003. év előtti kibocsátási szinteket meghaladó mennyiségű légnemű kibocsátás. 
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Radioaktív hulladékok keletkezése 

 

Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 

 

A Paksi Atomerőműben 2010-ben 240 m
3
 bepárlási maradék keletkezett, ami megfelel a 

sokéves átlagnak (a bepárlási maradék 2007-ben 165 m
3
, 2008-ban 255 m

3
 és 2009-ben 250 

m
3
 volt). A víztisztító rendszerekből kikerülő elhasznált ioncserélő gyanták teljes mennyisége 

az eddigi üzemidő alatt 170 m
3
 volt. 2010-ben 13,8 m

3
 ilyen hulladék keletkezett. 

Az atomerőműben a 2010. december 31-i állapot szerint a tartályokban tárolt folyékony 

radioaktív hulladékok összes térfogata (az ioncserélő gyanták transzportvizeivel együtt) 7856 

m
3 

volt. 

 

Az üzemi területen képződő és radioaktívan szennyezett elhasznált védőeszközök, 

szerszámok, alkatrészek, tisztítóeszközök, átalakításokból származó építési anyagok, valamint 

a karbantartó műhelyekben képződő fémhulladékok, forgácsok alkotják a kis- és közepes 

aktivitású hulladékok további (szilárd) hányadát. A 2010. évben a feldolgozást követően 

182 m
3
, a teljes üzemidő alatt 2010. december 31-ig 3799 m

3
 feldolgozott (tömörített, 

szilárdított) hulladék keletkezett. A feldolgozott szilárd radioaktív hulladékok átlagos 

mennyisége 1985-től 2010. év végéig 150 m
3
/év volt. 

 

Az atomerőműben képződő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat 2008. december 

2-ától a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba szállítják. 2010-ben 800 hordót, 

eddig összesen 2400 hordót szállítottak ki a Paksi Atomerőmű területéről. 

 

Nagy aktivitású radioaktív hulladékok 

 

A Paksi Atomerőmű üzemeltetése során elsősorban a reaktorból kivett komponensek 

(szabályozókazetták abszorbensei, közbenső rudak, hőelemek stb.) felületein mérhető olyan 

mértékű dózisteljesítmény, amely miatt ezeket nagy aktivitású hulladékként kell kezelni. 

Ezeket a hulladékokat az erőmű ellenőrzött zónájában kialakított tároló-kutakban helyezik el. 

Összesen 1114 kút, azaz 222,8 m
3
 tárolókapacitás áll rendelkezésre. A kutakban lévő 

hulladékok végleges elhelyezésére az erőmű leszerelésekor kerül majd sor. A Paksi 

Atomerőműben 2010. december 31-ig összesen 93,9 m
3
 nagy aktivitású hulladék képződött, 

ebből 1,5 m
3
 2010-ben. 

 

A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés előkészítése 

 

A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés előkészítése  

 

Elvégzett szakértői vizsgálatok szerint az üzemidő meghosszabbításának műszaki, vagy 

biztonsági akadálya nincs, és üzleti szempontból is megalapozott vállalkozásnak minősül.  

 

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő 

hatósági tevékenységről szóló 89/2005. (V. 5.) Korm.
112

 rendelet szerint az atomerőmű 

blokkjai üzemidejének a tervezetten túli meghosszabbítására irányuló szándékot – a tervezett 

üzemidő vége előtt legkésőbb négy évvel – kell bejelenteni a nukleáris biztonsági hatóságnak, 

egyidejűleg benyújtva a tervezett üzemidőn túli üzemeltethetőség feltételeinek 

                                                 
112

 A rendeletet 2011—ben a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet váltotta fel. 
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megteremtésére előirányzott programot, amelynek megfelelőségét és végrehajtását a hatóság 

ellenőrzi. 

 

A Paksi Atomerőmű a 2008. év végén nyújtotta be a blokkok tervezett üzemidején túli 

üzemeltetés feltételeinek megteremtésére és az üzemeltethetőség igazolására kidolgozott 

programot a nukleáris biztonsági hatósághoz. Az OAH 2009. június 19-i dátummal 

határozatban értékelte az üzemidő-hosszabbítási programot és a határozatban leírtak betartása 

mellett elrendelte annak végrehajtását. A 2010-ben esedékes határozati előírásoknak a Paksi 

Atomerőmű Zrt. eleget tett. A program megvalósulásának előrehaladásról készült jelentéseket 

az OAH felülvizsgálta és értékelte. A legnagyobb probléma a feladatok egy részének az OAH 

által elfogadott ütemtervhez képest késedelmes végrehajtása volt, erre az OAH levélben és 

vezetői értekezleten is felhívta a Paksi Atomerőmű Zrt. figyelmét. A program bizonyos 

feladatai végrehajtásának ellenőrzésére OAH ellenőrzési tervet állított össze, amelynek 

lényeges feladatai teljesültek. Többletfeladatként a hatóság elvégezte a rendszerelemek 

állapotvizsgálati programjainak felülvizsgálatát, észrevételeiről a Paksi Atomerőmű Zrt.-ét 

tájékoztatta. 

A blokkok tervezett üzemidőn túli üzemeltetésének engedélyezéséről az OAH a blokkonként 

benyújtandó engedélykérelem elbírálása során fog dönteni. A Paksi Atomerőmű első 

blokkjának üzemideje 2012 végén fog lejárni. Az üzemidő meghosszabbítására vonatkozó 

kérelmet 2011 végéig kell benyújtani az OAH részére
113

. A blokkonkénti engedélykérelmekben 

kell bemutatni, hogy az OAH által elbírált és előírásokkal ellátott Üzemidő-Hosszabbítási 

Programot a Paksi Atomerőmű sikeresen elvégezte, ezáltal felkészítette az adott atomerőművi 

blokkot a meghosszabbított üzemidejű üzemeltetésre.  

A Paksi Atomerőmű bővítése 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint új nukleáris 

létesítmény létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez, illetőleg meglévő atomerőmű 

további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi 

hozzájárulása szükséges. Az Országgyűlés 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatával előzetes, elvi 

hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű telephelyén új blokk(ok) létesítését előkészítő 

tevékenység megkezdéséhez.  

 

Az Országgyűlés döntését követően szakmai munka indult meg, melynek még számos 

kérdésre kell részletes választ adni, így például a pontos finanszírozási és beruházási 

konstrukcióra, a műszaki jellemzőkre, blokktípusra, a rendszerbe illeszthetőségre. Fentiek 

érdekében az MVM és a Paksi Atomerőmű Zrt. 2009. július 8-án a bővítés előkészítésére 

közösen megalapította a Lévai Projektet. A projekt a szállítói tender kiértékeléséig, várhatóan 

2012 végéig tart
114

. 

 

Az előkészítést, megvalósítást érintő legfontosabb stratégiai elemek: 

• a hazai és regionális villamosenergia-rendszerbe gazdaságosan illeszthető, az 

európai műszaki-biztonsági követelményeknek megfelelő típus és az optimális 

üzembe helyezés meghatározása; 

• az engedélyezés előkészítése, végrehajtása, társadalmi elfogadtatása; 
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 2011. december 5—én a Paksi Atomerőmű Zrt. az engedélykérelmet benyújtotta. 
114

 A Jelentés Országgyűléshez történő benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló információ szerint a 

tender kiírása 2012 végéig, kiértékelése pedig 2014 végére várható 
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• a megvalósításnál szóba jöhető külföldi szállítók köre, a hazai beszállítók és a velük 

szemben támasztandó elvárások, a kiválasztás alapelvei; 

• a projekt finanszírozásának célszerű módja; 

• az új blokkok várható tulajdonosi szerkezete, a projektet megvalósító társaság 

ennek megfelelő létrehozása; 

• a nemzetgazdaság és a régió felkészítése a projekt megvalósítására. 

Nemzetközi biztonsági felülvizsgálatok 

 

A nemzetközi biztonsági felülvizsgálatok fontos és irányadó részei az atomerőmű 

biztonságának értékelésére és növelésére irányuló folyamatos tevékenységnek. A Paksi 

Atomerőmű igénybe vette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által biztosított valamennyi 

fontosabb nemzetközi felülvizsgálati rendszer, valamint az Atomerőművet Üzemeltetők 

Világszövetsége (World Association of Nuclear Operators, WANO) által biztosított partneri 

felülvizsgálatok nyújtotta lehetőségeket, és 1984 óta közel 35 nemzetközi biztonsági 

felülvizsgálati csoportot fogadott. 

 

A biztonsági felülvizsgálatok mindegyike pozitív általános értékeléssel zárult, azonban a 

nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatokat is tettek a biztonság további növelésére. A 

javaslatok megvalósítására készült intézkedési tervek végrehajtása jelentős szerepet játszott az 

atomerőmű biztonsági szintjének emelésében. 

 

Az atomerőmű vezetése 2010-ben úgy döntött, hogy az atomerőmű 2012-ben aláveti magát a 

következő WANO nemzetközi felülvizsgálatnak.
115

 

 

Felelősség az atomkárokért  

 

Magyarország részese az atomkárokért való felelősségről szóló nemzetközi egyezményeknek 

és az atomenergiáról szóló törvény a nemzetközi kötelezettségeknek és elvárásoknak 

megfelelően szabályozza az atomenergia alkalmazásával kapcsolatban keletkezett károkért 

való felelősséggel és a károk megtérítésével összefüggő kérdéseket. Ennek megfelelően a 

nukleáris létesítmények engedélyesei kizárólagos és abszolút felelősséget viselnek az okozott 

atomkárokért és biztosítás útján, vagy más módon kötelesek gondoskodni a megfelelő 

pénzügyi kárfedezeti összegről. A kárfelelősség a nukleáris anyagok szállítására is kiterjed. A 

végrehajtást szabályozó, az atomkár-felelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi 

fedezet jellegéről, feltételeiről és összegéről szóló 227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján 

a Paksi Atomerőmű Zrt. felelősségbiztosítást kötött a törvény szerinti atomkár-felelősségből 

eredő esetleges kártérítési kötelezettségének teljesítésére. A több biztosítótársaság 

részvételével alakult társulás szakértői felülvizsgálatai határozzák meg azt a kockázati 

értékelést, amely alapul szolgál a kárfelelősségi biztosítás megkötéséhez és a biztosítási díj 

megállapításához. A biztosítási, vagy más pénzügyi fedezet mindenkori megléte tekintetében 

az OAH gyakorol felügyeleti jogokat, illetve alkalmaz szankciót jogszabálysértés esetén. 
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 A felülvizsgálat 2012 februárjában megtörtént. Az előzetes jelentés szerint a paksi atomerőműben nem 

azonosítottak be olyan fajsúlyos hiányosságot, amely veszélyeztetné a biztonságos üzemeltetést. 
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18.2.2 A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 
 

A Paksi Atomerőmű kiégett üzemanyag kazettáinak átmeneti elhelyezésére szolgáló tároló 

létesítmény feladata a reaktorokból származó kiégett fűtőelem-kazetták 50 éves, átmeneti 

időtartamra való tárolása. 

 

Az MVDS típusú száraz tároló egyik előnye, hogy a tároló kamrák száma modulrendszerben 

bővíthető. Nitrogén gázzal töltik fel a tároló csöveket, melyek betonfalakkal körülvett 

kamrákban helyezkednek el. A kazetták maradék hőtermelése miatt szükséges hűtést a 

kamrákban és az ahhoz kapcsolódó kürtőrendszerben kialakuló természetes légáramlás 

biztosítja. A hűtési folyamat önszabályozó. A hűtést biztosító levegő nem érintkezik a 

kazettákkal, amelyek hermetikusan elzárt környezetben vannak. Az építészeti és gépészeti 

megoldások az előírásoknak megfelelően üzemi és üzemzavari körülmények között egyaránt 

garantálják a tárolóban dolgozó személyzet és a tároló környezetének sugárbiztonságát. 

 

Tervezés és építés  

Az 1997-ben üzembe helyezett létesítmény 16 kamrából áll, és 7200 kiégett üzemanyagköteg 

befogadására alkalmas. A tároló üzemeltetésével párhuzamosan, a Paksi Atomerőmű 

igényeinek megfelelően, folyamatosan zajlik a tárolókapacitás bővítése is. A bővítés III. 

ütemének 1. fázisától (17. kamrától) kezdődően a tároló csövek elrendezése négyszög 

kiosztású lesz az eddigi háromszög elrendezés helyett, és ezzel kamránként 450 helyett 527 

tároló cső helyezhető el. A tároló teljes kiépítése esetén a 37 kamrában maximálisan 18 267 

kiégett fűtőelem kazetta helyezhető el. 

 

Üzemeltetés és karbantartás  

Az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is 480 kiégett üzemanyag-kazetta betárolására került 

sor, négy ütemben. A betárolási időszakon kívül végezték az átalakítási tevékenységeket, 

valamint a karbantartást. A betárolás során a KKÁT rendelkezésre-állása kifogástalan volt. 

Olyan meghibásodás, mely a betárolás ütemtervének változását eredményezte volna, nem 

fordult elő. Hatósági jelentésköteles esemény nem történt. 

 

Átalakítások, korszerűsítések 

A nukleáris biztonság szempontjából engedélyhez kötött átalakításokhoz az OAH engedélye 

szükséges. A lefolytatott engedélyeztetési eljárásokat követően megtörtént a nitrogénpalackok 

áthelyezése a kazettaszárító helyiségből a palacktárolóba (robbanás biztos helyzet teremtése 

a kazettaszárítóban), és a kiégett üzemanyag szállító konténer mozgatásának biztonságosabbá 

tételéhez végállás-kapcsolókat szereltek fel. További átalakítást, egyben korszerűsítést 

jelentett a KKÁT légnemű kibocsátási útvonalaira telepített radioaktív aeroszol monitorok 

cseréje és az új mintavételi eszközök beépítése. 

 

Kibocsátások, sugárvédelem 

 

A KKÁT légnemű radioaktív kibocsátásai a korábbi évekhez hasonlóan, nagyságrendileg a 

vonatkozó hatósági korlát tízezred részét jelentették. Ugyanez az érték a folyékony 

kibocsátások esetében a korlát százezred része. A foglalkoztatott személyzet sugárterhelése is 

jóval a dóziskorlátok alatt maradt.  
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18.2.3 A Budapesti Kutatóreaktor 
 

A KFKI Atomenergia Kutatóintézetben működő Budapesti Kutatóreaktor a magyar fizika 

egyik legjelentősebb kutatási nagyberendezése. A kutatóreaktor 1959 óta működik 

üzemszerűen és 1993-ban a teljes felújítást követően kapott további üzemeltetési engedélyt. A 

reaktor üzemeltetéséért és biztonságáért egyaránt a KFKI Atomenergia Kutatóintézet 

felelős
116

. 

 

A kutatóreaktor gyakorlati felhasználásának egyik legfontosabb területe az elsősorban orvosi 

(diagnosztikai) célú radioaktív izotópok előállítása. Itt végzik az atomerőművi 

reaktortartályok élettartam vizsgálatához szükséges anyagszerkezeti kutatásokat, valamint 

neutron radiográfiai és aktivációs analitikai kutatásokat is.  

 

A kutatási lehetőségek 2000-ben jelentősen bővültek, a neutronfizikai kutatások 

szempontjából nagy fontosságú hidegneutron forrás üzembe helyezésével. A kutatóreaktor 

hat–hét évre elégséges üzemanyaggal rendelkezik, tehát üzemeltetése a közeljövőben e 

tekintetben is biztosított. 

 

Az üzemszerűen működtetett kutatóreaktornak a környezetre semmilyen káros hatása nincs. A 

reaktor biztonsági berendezései a kilencvenes évek elvárásainak megfelelően készültek. E 

berendezések tervezésük folytán üzemzavari esetekben is megakadályozzák a megengedettnél 

nagyobb mértékű radioaktív anyag kibocsátását. 

 

A KFKI Atomenergia Kutatóintézet
117

, mint a Budapesti Kutatóreaktor üzemeltetője 2010 

során eseményt nem jelentett. A 2010. évben a létesítményre vonatkozó Üzemeltetési Korlátok 

és Feltételek előírási teljesültek. 

 

A Budapesti Kutatóreaktor nagydúsítású fűtőelemeinek kisdúsításúra cserélése folyamatban 

van, 2010 végén már a reaktor aktív zónájában a fűtőelemek egyharmada kisdúsítású volt. Az 

utolsó nagydúsítású fűtőelemek várhatóan 2012 novemberében kerülnek ki a reaktorból. Ezt 

követően a megkötött nemzetközi egyezményeknek megfelelően megtörténik a kiégett 

nagydúsítású fűtőelemek visszaszállítása Oroszországba. Az előzetes megbeszélések alapján a 

visszaszállításra 2014 végén kerülhet sor. Ezzel befejeződik a reaktor konverziója. 

 

18.2.4 Az Oktatóreaktor 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének 

Oktatóreaktorát 1971 júniusában helyezték üzembe Magyarországon készült tervek szerint, 

hazai kivitelezők közreműködésével. Fő feladata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem és más magyar felsőoktatási létesítmények hallgatóinak és doktoranduszainak 

képzése a nukleáris technika (reaktorfizika, reaktortechnika, nukleáris energetika, radiokémia, 

nukleáris méréstechnika, nukleáris biztonság), sugár- és környezetvédelem, valamint orvosi 

fizika területén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére a külföldi szakemberek 

képzése is folyik, továbbá az Ügynökség ösztöndíjasait is rendszeresen fogadja az Intézet. 

 

                                                 
116

 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább 
117

 Lásd a 116. lábjegyzetben foglaltakat.  
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Az Oktatóreaktor kialakítása messzemenően figyelembe veszi azt a körülményt, hogy nagy 

beépítettségű területen működik, és üzeme során olyan egyetemi hallgatók is végeznek 

méréseket a berendezésen, akiknek természetesen még nincs igazolt nukleáris 

szakképzettségük. A reaktorban  kikapcsolhatatlanul  olyan védelmi rendszerek működnek, 

melyek az elképzelhető legsúlyosabb meghibásodás vagy emberi mulasztás esetében is 

megakadályozzák a nukleáris balesetet és radioaktív anyagnak a környezetbe való kijutását. 

 

A reaktor közel 40 éves üzeme során egyetlen esetben sem fordult elő baleset.  

 

Az Oktatóreaktornál a 2010. évben nem történt jelentésköteles esemény. A létesítményben az 

év során teljesültek a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat előírásai és feltételei. 

 

Az Oktatóreaktor legutóbbi időszakos biztonsági felülvizsgálata alapján az OAH által 

elrendelt biztonságnövelő átalakítások és fejlesztések közül a 2010. évben befejeződött a 

fizikai védelmi rendszer rekonstrukciója. A reaktor biztonságvédelmi rendszerének 

korszerűsítését szolgáló új rúdmozgató szervó prototípusa elkészült, és jelenleg tesztelés alatt 

áll. A nukleáris mérőláncok rekonstrukciójának előkészítése folyamatban van. Az OAH az 

időszakos biztonsági felülvizsgálat során meghatározott átalakítások és fejlesztések 

teljesítését folyamatosan felügyelte. 

 



129 

18.3 A nukleáris létesítmények fizikai védelme 

18.3.1 Létesítményi védelem 
 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának 

kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet alapján a Paksi Atomerőmű Zrt., a 

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében Pakson lévő Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolója, a Püspökszilágyban lévő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és 

Tároló, a Bátaapátiban létesült Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, továbbá a Magyar 

Tudományos Akadémia Atomenergia Kutatóintézet létesítményeit fegyveres biztonsági 

őrségek védik. 

 

A Paksi Atomerőmű létesítményeit védő fegyveres biztonsági őrség védelmi feladatait az 

Atomix Kft. Biztonsági Szolgálattal, az erőmű technikai védelmi központjában működő 

Operátori Csoporttal, valamint – 2010 első háromnegyed részében – a Tolna Megyei Rendőr-

főkapitányság Neutron Bevetési Osztályával szorosan együttműködve látta el. Ezt követően az 

atomerőmű és a Neutron Bevetési Osztály közötti kapcsolat megváltozott, tekintettel arra, 

hogy a speciális rendőri egység szervezetileg átkerült az újonnan megalakított 

Terrorelhárítási Központhoz (TEK), és a továbbiakban, mint a TEK Műveleti Igazgatóság 9. 

Osztálya látja el feladatait. 2010 során folyamatos volt a védelmi együttműködés a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának a Paksi Vízirendészeti 

Rendőrőrsével is. Kényszerítő eszköz, vagy személyi szabadságot korlátozó intézkedés 

alkalmazására az év során nem került sor. 

 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának védelmét ellátó fegyveres biztonsági őrség 

állomány létszáma teljesen feltöltött. A létesítmény területe rendkívül korszerű és sokoldalú 

biztonságtechnikai rendszerrel védett. Az őrségen kívül személy- és vagyonőröket 

foglalkoztatnak a ki- és beléptetési rendszerek működtetésére. A fegyveres biztonsági őrök a 

rendőrségnél rendszeresített marok és sorozatlövő fegyverekkel, valamint kényszerítő 

eszközökkel vannak ellátva. Az őrség tevékenysége rendkívüli eseményektől mentes volt. 

 

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló fegyveres biztonsági őrségének létszáma az év 

során nem változott. A személyi állomány létszáma teljesen feltöltött. Az őrség a 

rendőrségnél rendszeresített marok és sorozatlövő fegyverekkel, valamint kényszerítő 

eszközökkel van felszerelve. A telephely biztonságtechnikai rendszerei megbízhatóan 

működnek. Az őrség tevékenységét a Váci Rendőrkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság rendszeresen ellenőrizte. 

 

A Bátaapátiban lévő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló védelmét ellátó fegyveres biztonsági 

őrség személyi állománya teljesen feltöltött. Az őrség eszközellátottsága magas színvonalú, a 

rendőrségnél rendszeresített marok és sorozatlövő fegyverekkel, valamint kényszerítő 

eszközökkel rendelkeznek. A létesítmény korszerű elektronikus biztonságtechnikai és 

mechanikai védelmi rendszerekkel felszerelt. Ezen fegyveres biztonsági őrség tevékenységét 

is a területileg illetékes Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság ellenőrzi. 

 

A KFKI Atomenergia Kutató Intézet telephelyének védelmét ellátó fegyveres biztonsági 

őrségnél az év során szervezeti változás nem történt. Az őrség rendszeresített létszáma 

teljesen feltöltött. Az őrök a rendőrségnél rendszeresített marok és sorozatlövő fegyverekkel, 

valamint kényszerítő eszközökkel vannak ellátva. Az objektum területén rendkívüli esemény 
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nem történt. A fegyveres biztonsági őrség folyamatos kapcsolatban van a XII. kerületi 

Rendőrkapitányság illetékes munkatársaival. A telephely védelmi rendszeri hatékonyságának 

vizsgálata céljából az év során törzsvezetési gyakorlatra került sor, amelyen a telephelyi 

védelmi erők és a rendőrség valamennyi szintű szervezeti egysége képviseltetette magát. Az 

őrség szolgálatellátása folyamatos volt, a tevékenységével kapcsolatban hiányosság nem 

merült fel. 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete által 

üzemeltett Oktatóreaktor őrzését alapvetően az egyetemi campus biztonsági szolgálata és az 

intézet saját biztonsági személyzete látja el. 2010 során az Oktatóreaktor épülete elektronikus 

jelzőrendszerei rekonstrukciója keretében új védelmi rendszereket építettek ki, jelentősen 

növelve ezzel a létesítmény fizikai védelmi biztonságát. 

 

18.3.2 Rendőrhatósági tevékenység 
 

A nukleáris létesítmények őrzés-védelmét a rendőrhatóság illetékes szervei 2010-ben 

rendszeresen ellenőrizték. Az ellenőrzések alapján megállapítható volt, hogy a létesítmények 

védelmi rendszereinek műszaki színvonala megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Valamennyi fegyveres biztonsági őrség a vonatkozó hazai és nemzetközi rendelkezéseknek 

megfelelően, esetenként azt meghaladó műszaki színvonalon látta el éves tevékenységét. 

 

A rendőrhatóság a nukleáris létesítmények és az egészségügyi engedélyezési szervek által 

kezdeményezett hatósági eljárások során rendszeresen tartott helyszíni bejárást valamennyi 

létesítményben. A helyszíni szemlék keretében a rendőrség ellenőrizte az egyes létesítmények 

biztonsági védelmi rendszereit és azok működését, a közigazgatási eljárások eredményeként 

kiadott döntésekben meghatározott feltételek teljesítését. A nukleáris létesítmények védelmi és 

egyéb rendszereinek átalakítása, illetve módosítása tárgyában 2010 során 10 rendészeti 

engedély és 16 szakhatósági állásfoglalás, a létesítmények területén működő 

izotóplaboratóriumok üzemeltetési engedélyének meghosszabbításához kapcsolódóan 8 

szakhatósági állásfoglalás került kiadásra. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2010-ben öt esetben engedélyezte friss nukleáris 

üzemanyag Magyar Köztársaság területére történő beszállítását, és egy esetben kiégett 

nukleáris fűtőelemek átszállítását Magyarországon. Valamennyi szállítás esetén megoldott 

volt a szállítmányok folyamatos rendőri felügyelete és ellenőrzése. A kiégett fűtőelemek 

Magyarországon történő áthaladásának engedélyezésében és a rendőri biztosítás 

végrehajtásában a rendőrség a hatályos jogszabályok szerint vett részt, a szállítmány 

ellenőrzésében és védelmében sikeresen működött együtt a különböző társszervekkel. A 

szállítás kapcsán esetlegesen előforduló – radioaktív szennyeződéssel járó – baleset elleni 

védekezésre való felkészülés minden tekintetben maradéktalan volt, a rendszer elemeként 

működő információs hálózat is folyamatosan készenlétben állt. 

 

A nukleáris létesítmények személyi biztonsági feltételeinek ellenőrzését a rendőrség az 

atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos 

rendőrhatósági feladatokat meghatározó 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet előírásai alapján 

végzi. A nukleáris létesítményekben a jogszabályok által meghatározott munkakörökben 

foglalkoztatott személyek alkalmazásához szükséges rendőrhatósági engedélyek kiadása és a 

foglalkoztatottak évenként ismételt ellenőrzése folyamatos. A rendőrség 2010-ben 1162 

személy részére adott ki engedélyt nukleáris létesítményben történő foglalkoztatáshoz, és több 
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mint 9000 személyre kiterjedően végezte el a speciális biztonsági feltételek meglétének éves 

ismételt ellenőrzését. 

 

18.3.3 Terrorizmus elleni felkészülés 
 

Az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is kiemelt kockázati tényezőként, a rendészeti és a 

bűnügyi szakterületek bevonásával értékelték a nukleáris létesítmények esetleges 

terrorfenyegetettségét és a védelmi felkészültség helyzetét. Megállapítható, és ebben már évek 

óta nincs lényeges változás, hogy Magyarország továbbra sem közvetlen célpontja a 

nemzetközi terrorizmusnak. Kifejezetten a nukleáris létesítményekkel és radioaktív anyagokkal 

kapcsolatban sem nemzetközi, sem hazai területen nem volt jellemző a kockázati tényezők 

erősödése. A Kormány döntése alapján 2010 őszétől kezdve a terrorelhárítás hazai 

rendvédelmi letéteményese a Terrorelhárítási Központ lett. A Terrorelhárítási Központ a 

rendelkezésére álló humán- és anyagi erőforrások, valamint a professzionális szakmai 

bázisára építve, minden körülmények között szavatolni tudja a Magyar Köztársaság és az 

esetlegesen érintett nukleáris létesítmények terrortámadások elleni védelmét. 

18.4 A nukleárisüzemanyag-ciklus biztonsága 
 

A Paksi Atomerőmű üzemanyagciklusa a volt Szovjetunióval az atomerőmű létesítéséről 

kötött kormányközi egyezmény alapján alakult ki. A Paksi Atomerőmű építéséről és 

üzemeltetéséről szóló magyar-szovjet kormányközi szerződést 1966-ban írták alá, amelyhez 

1994-ben kiegészítő jegyzőkönyvet csatoltak. A két érvényben lévő megállapodás szerint az 

atomerőmű működéséhez szükséges friss fűtőelemeket Oroszország szállítja.  

 

A kilencvenes évek elején a visszaszállítások elhúzódtak és később egyértelművé vált, hogy 

az Oroszországi Föderáció  belső jogszabályainak változása miatt  a kiégett fűtőelemeket 

csak a korábbitól eltérő feltételekkel, úgy tudja fogadni, ha az újrafeldolgozás termékeit és 

nagy aktivitású radioaktív hulladékait visszaszállítják Magyarországra.  

 

Az oroszországi visszaszállítás bizonytalansága miatt átmeneti tároló létesült (a Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolója, lásd az 5.2.2. pontot), így lehetővé vált a kiégett kazetták 

biztonságos, 50 éves tárolása. Ez lehetőséget adott arra, hogy a Paksi Atomerőműnél az 

üzemanyagciklus lezárásáról később születhessen döntés.  
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19 A nukleáris és radioaktív anyagok védettsége és biztonsága 

19.1 A nukleáris anyagok nyilvántartása és ellenőrzése 
 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés 

végrehajtásának biztosítékaként Magyarország nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris 

tevékenységét. A nukleáris anyagok hazai alkalmazását és nyilvántartását a vállalt nemzetközi 

kötelezettségeknek megfelelően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai 

Bizottság biztosítéki ellenőrei is ellenőrzik. A nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtása, a kapcsolódó nemzetközi 

megállapodásokból fakadó feladatok ellátása, a nukleáris anyagok nyilvántartása és 

ellenőrzése, továbbá a nemzetközi ellenőrzés feltételeinek biztosítása az OAH feladata. 

 

A hazai és nemzetközi nyilvántartási és ellenőrzési rendszer igazolta, hogy hazánk teljesíti a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggésben vállalt nemzetközi 

kötelezettségeit, és Magyarországon a nukleáris anyagok alkalmazása eredeti 

rendeltetésüknek megfelelően kizárólag békés célok érdekében történik, továbbá hazánk nem 

végez olyan nukleárisüzemanyag-ciklussal összefüggő tevékenységet, amelyről nem 

tájékoztatta előzetesen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget. 

19.1.1 A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszere 
 

Magyarországon a nukleáris anyagok nemzetközi ellenőrzését a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökséggel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 

szerinti biztosítékok alkalmazásáról 1972-ben kötött egyezmény alapozta meg. A nemzetközi 

ellenőrzés hatékonyságának növelését szolgálta az egyezményhez készült kiegészítő 

jegyzőkönyv, amelyet Magyarország is aláírt, és ennek eredményeként 2004-ben került 

bevezetésre a hatékonyabb ellenőrzést megvalósító integrált biztosítéki rendszer. 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökséggel kötött kétoldalú Biztosítéki Egyezményt és a hozzá kapcsolódó Kiegészítő 

Jegyzőkönyvet Magyarország, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség közötti háromoldalú biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, 

valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv váltotta fel. 

19.1.2 Az Euratom nukleárisanyag-nyilvántartási és ellenőrzési rendszere 
 

Az Európai Unióban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződés végrehajtását háromoldalú, az egyes tagországok, valamint az Európai Bizottság és 

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között létrejött biztosítéki egyezmények és az 

azokhoz kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvek alapozzák meg. A háromoldalú szerződések 

rendszerét az indokolja, hogy az Euratom szerződés alapján az Európai Bizottságnak 

közvetlen hatásköre van minden tagállamban a nukleáris anyagok békés célú felhasználásának 

ellenőrzésére. Így a Bizottság a nukleáris anyagok békés célú alkalmazásának ellenőrzése 

terén lényegében nemzeti hatósági jogkörökkel rendelkezik, a létesítmények részére 

kötelezettségeket írhat elő, helyszíni ellenőrzéseket tarthat, és szankciókat alkalmazhat. A 

Magyarországgal kötött háromoldalú biztosítéki megállapodást és jegyzőkönyvet, valamint a 

megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet a 2006. évi LXXXII. törvény hirdette ki. 

 

Az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 2005. február 8-i 

302/2005/Euratom bizottsági rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a hazai nukleáris 

létesítmények közvetlenül az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága biztosítékokért 
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felelős igazgatóságának szolgáltatnak adatokat, amelyeket párhuzamosan az OAH-nak is 

megküldenek. Az adatszolgáltatás keretében az OAH havonta küld jelentést a nukleáris 

létesítményeken kívüli helyszínek nukleárisanyag-készletében bekövetkezett változásairól és 

biztosítja az Euratom ellenőrzésekhez szükséges dokumentumokat. 

 

Az Európai Bizottság saját számítógépes rendszere meghatározott formátumban igényli a 

nukleárisanyag-nyilvántartási jelentések és a kiegészítő jegyzőkönyv szerinti adatszolgáltatás 

megküldését. A létesítmények többlet feladatainak elkerülése érdekében az OAH saját 

hatósági céljaira elfogadja az Európai Bizottság által igényelt formátumban történő 

adatszolgáltatást. 

19.1.3 Az OAH biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárásai 
 

A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III.6.) 

IRM rendelet alapján a nukleáris anyagok birtoklásához, és az azzal való bármely 

tevékenység megkezdéséhez az OAH nukleáris és radioaktív anyagok hatóságának 

nyilvántartásba vételi eljárása szükséges. Átalakítási biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárás 

szükséges a biztosítéki szempontból jelentőséggel bíró átalakítások megkezdéséhez. Szállítási 

biztosítéki nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani az engedélyeseknek a külön 

jogszabály szerint nem export-import engedélyköteles nukleáris anyagok Magyarországról 

való ki-, illetve beszállításához. A nukleáris tevékenység megszüntetése után a rendelet 

szerinti kötelezettségek alóli felmentéshez az OAH nukleáris és radioaktív anyagok hatósága 

felmentési biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárása szükséges. 

 

A biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárások az engedélyes kérelmére történnek. A kérelem 

megvizsgálását és jóváhagyását követően az OAH elvégzi a biztosítéki nyilvántartásba vételt, 

amelyről hatósági határozatot ad ki. 2010-ben az OAH 19 kérelemre adott ki biztosítéki 

nyilvántartásba vételi határozatot, melyből 13 első biztosítéki, 4 átalakítási, 1-1 pedig 

szállítási és felmentési biztosítéki nyilvántartásba vételi határozat volt. 2010. év végén az 

engedélyesek száma 45 volt. 

 

19.1.4 A nukleáris anyagok hazai és nemzetközi ellenőrzése 
 

A nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségeknek megfelelően az OAH 2010-ben is 

ellátta az országos nukleárisanyag-nyilvántartási rendszer működtetésével kapcsolatos 

feladatokat, azaz folyamatosan nyilvántartásba vette a nukleáris anyagok készletében 

bekövetkezett változásokat, és ennek megfelelően adatszolgáltatást nyújtott az Európai 

Bizottságnak, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. 

 

A 2010-es év folyamán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei 40 munkanapot, az 

Európai Bizottság ellenőrei 34 munkanapot töltöttek Magyarországon, ebből 32 alkalommal 

közös NAÜ/EU ellenőrzésre került sor. 

 

A nemzetközi ellenőrzésre a Paksi Atomerőműben 17, a Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolójában 11, a Budapesti Kutatóreaktorban három, a KFKI Központi Izotóptárolóban 

pedig egy alkalommal került sor. Négyszer olyan helyszíneken történt ellenőrzés, ahol kis 

mennyiségű nukleáris anyagot használnak vagy tárolnak. 
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A nemzetközi ellenőrzések közül kettő (a Paksi Atomerőműben és a Budapesti 

Kutatóreaktornál) 24 órával az ellenőrzés előtt került bejelentésre. Az ellenőrzések során a 

nemzetközi ellenőrök semmilyen biztosítéki problémát vagy hiányt nem tártak fel. 

 

A nemzetközi ellenőrzésekkel párhuzamosan tartott biztosítéki ellenőrzéseken túl 2010 

folyamán az OAH további 13 alkalommal végzett önálló hatósági ellenőrzést; hat alkalommal 

a Paksi Atomerőműben, egy-egy alkalommal a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában, illetve 

a Budapesti Kutatóreaktorban, öt esetben kis mennyiségű nukleáris anyagot használó vagy 

tároló engedélyeseknél. Az önálló hatósági ellenőrzések során az OAH ellenőrei összesen 

négy alkalommal végeztek környezeti mintavételezést. 

 

2010-ben a hazai adatszolgáltatás alapján az Európai Bizottság - a létesítménnyel és az 

OAH-val konzultálva - elkészítette a Paksi Atomerőmű Különleges Biztosítéki Rendelkezések 

című dokumentumát, amely szabályozza - többek között - a létesítményben vezetendő 

üzemeltetési kimutatásokat és nyilvántartást, a létesítmény ellenőrzési rendjét, az ellenőrzést 

segítő megfigyelő kamerákat és műszereket, valamint a különleges jelentések rendjét. 

 

A kiegészítő jegyzőkönyv szerint a nemzetközi ellenőrök részére lehetővé kell tenni, hogy 

környezeti mintákat vegyenek és a létesítmények szélesebb körébe bejuthassanak. Az adatok 

helyességének és teljességének ellenőrzésére, illetve az ellentmondások feltárására a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nyílt információs forrásokat (sajtó, tudományos 

fórumok, publikációk) is felhasznál. 2010-ben környezeti mintavételezéssel járó, hazai 

helyszínen végzett, kiegészítő jegyzőkönyv szerinti ellenőrzésre a Paksi Atomerőmű területén 

és a KFKI telephelyen került sor, egy-egy alkalommal. 

 

2010-ben a háromoldalú biztosítéki megállapodás alapján két átfogó jelentés készült. Az 

Európai Bizottság számára megküldött éves jelentés a nukleáris anyagokat tartalmazó 

telephelyek leírására, valamint a plutóniumot, nagydúsítású uránt vagy U-233-at tartalmazó, 

közepes vagy nagy aktivitású hulladékokra vonatkozott. A Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség számára a nukleáris anyagot nem tartalmazó, de a nukleárisüzemanyag-ciklussal 

összefüggő kutatási és gyártási tevékenységekről, a nukleáris berendezések és egyes nem 

nukleáris anyagok exportjáról, valamint hazánknak a nukleárisüzemanyag-ciklusra vonatkozó 

10 éves tervéről készült jelentés. 

 

2010-ben felülvizsgálatra került a KFKI telephely épületeinek kiegészítő jegyzőkönyv szerinti 

adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszere. Ennek keretében – az OAH és az Euratom 

kezdeményezésére – a NAÜ ellenőrei az eddigieknél szélesebb körű információt kaptak, és 

rendkívüli ellenőrzést végezhettek a telephely nem-nukleáris vonatkozású épületeiről. A 

felülvizsgálat eredményeként a NAÜ lehetővé tette, hogy a hazai fél által javasolt épületek 

kikerüljenek a rendszeres adatszolgáltatási és ellenőrzési körből, tekintettel arra, hogy 

azokban nem folytatnak nukleárisüzemanyag-ciklussal kapcsolatos tevékenységet. 

 

2010-ben az OAH kiadványt készített angol és magyar nyelven a „Nukleáris non-proliferációs 

törekvések Magyarországon 1999-2009” címmel, amely áttekinti az e területen végzett 

tevékenységeket, eredményeket. 

19.1.5 A NAÜ biztosítéki tevékenységének támogatása 
 

Magyarország 1991 óta nyújt támogatást a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki 

rendszerének megerősítésére. A támogató programot az OAH koordinálja. 
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A program egyik célja, hogy elősegítse a NAÜ humánerőforrásának fejlesztését. Ennek 

érdekében az OAH a hazai létesítmények és szakértőik aktív részvételével a NAÜ ellenőrei 

számára képzési modulokat dolgoz ki, illetve képzéseket biztosít. A program másik célja a 

NAÜ biztosítéki rendszeréhez szükséges műszaki háttér fejlesztésének elősegítése. E 

tevékenység keretében olyan mérési módszerek kidolgozása és tovább fejlesztése folyik, 

amelyek a hazai létesítmények speciális igényeihez igazodnak, és hatékonnyá teszik a 

nukleáris anyagok ellenőrzését mind az OAH, mint hazai nemzeti hatóság, mind pedig a NAÜ 

számára a hazai létesítményeinkben, illetve helyszíneken. A mérési módszerek 

kidolgozásában az MTA Izotópkutató Intézet
118

 és a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete vesz részt. 

 

Ugyanezen tevékenység keretében hazánk részt vesz a nemzetközi ellenőrzési rendszer 

korszerűsítését elősegítő méréstechnikai eszközök kifejlesztésében, tesztelésében és az új 

non-proliferációs kihívásokra választ adó ellenőrzési módszerek kidolgozásában. 

 

Az OAH 2010. évi feladatai a geológiai tárolókban elhelyezett kiégett fűtőelemek verifikálási 

módszereinek kidolgozására, valamint a NAÜ ellenőrök képzésére irányultak. Az éves 

feladatok között szerepelt továbbá az MTA Izotópkutató Intézet
119

 laboratóriumának a NAÜ 

Safeguards Analitikai Laboratóriumi Hálózathoz (Network of Analytical Laboratories, 

NWAL) való csatlakozásának előkészítése. Ennek keretében 2010-ben a NAÜ urán és 

plutónium tartalmú dörzsmintákat küldött az Izotópkutató Intézet számára, amely a 

tesztméréseket elvégezte és a mérések eredményeiről előzetes beszámolót készített. A 2010-es, 

valamint az ezt követő további sikeres tesztmérések elvégzését követően válhat az MTA 

Izotópkutató Intézete a Laboratóriumi Hálózat tagjává. 

 

Szintén a NAÜ-nek nyújtandó támogató programunk keretében az OAH és az Izotópkutató 

Intézet szakértői bekapcsolódtak abba a közös programba, amely elemzi egy adott ország 

potenciális nukleáris fegyverkészítési lehetőségeit, vagyis azt, hogy melyek azok a lehetséges 

tevékenységek, amelyek során a békés célú nukleáris anyagokat és technológiát katonai célra 

lehet felhasználni. A várhatóan több évig tartó munka során olyan módszertan és ennek 

megfelelő szoftver kerül kidolgozásra, amely segíti a NAÜ verifikációs tevékenységének 

optimálását. 

 

A NAÜ felkérésére az OAH 2010-ben is képzést szervezett fejlődő országok nukleáris 

szakemberei számára az ország üzemanyag-ciklusa, non-proliferációs hatósági tevékenysége 

és a nukleáris létesítmények valamint további engedélyesek vonatkozó tevékenységével 

kapcsolatos ismeretekről. A képzés eredményes elvégzéséhez az OAH-n kívül, a hazai 

nukleáris létesítmények, az MTA Izotópkutató Intézete, a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló 

és a Mecsek-Öko Zrt. adott szakértőket és helyszínt. 

19.1.6 Nukleáris export és import engedélyezés 
 

Az atomsorompó-rendszerrel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek érvényesítése 

érdekében a nukleáris exporthoz és importhoz az OAH szakhatósági hozzájárulása szükséges. 

A nemzetközi megállapodások és a vonatkozó, a nukleáris export és import engedélyezéséről 

                                                 
118

 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 
119

 Lásd a 114. lábjegyzetben foglaltakat. 
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szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
120

 szerint a nukleáris anyagokon és berendezéseken 

túl engedélykötelesek a nukleáris anyagok és berendezések előállításához is felhasználható, 

nem kifejezetten nukleáris jellegű, nukleáris kettős felhasználásúnak nevezett berendezések, 

anyagok és ismeretek is. 

  

2010-ben az OAH 11 importengedélyhez adott ki szakhatósági hozzájárulást atomreaktor friss 

fűtőelemek, mérőműszerek, atomerőművi berendezések, valamint plutónium- és urán 

izotópokat tartalmazó hiteles anyagminták behozatalára. Emellett az OAH 12 esetben 

exportengedélyhez adott ki szakhatósági hozzájárulást atomerőművi átrakó berendezés 

részegységei, azok műszaki dokumentációja, valamint neutron-generátorok kiszállítására. 

 

Az OAH két alkalommal ellenőrizte egyes importált termékek bejelentett felhasználását, és a 

nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően, az engedélyesek bejelentése alapján adatot 

szolgáltatott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az export-szállításokról. 

 

A nukleáris export és import engedélyezésének hazai rendszere 2010-ben is érvényesítette a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi irányelveket. 

 

19.1.7 Nemzetközi export-ellenőrzési rendszer 
 

Az OAH a Külügyminisztériummal együtt tevékenyen részt vesz a nemzetközi non-

proliferációs rendszert erősítő rezsimek, a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Zangger 

Bizottság munkájában. 

 

A Nukleáris Szállítók Csoportja (Nuclear Suppliers Group, NSG) elnökségi feladatait a 2009-

2010-es időszakban hazánk látta el. E feladattal összefüggésben az OAH szakemberei 

előadással is részt vettek az Izraellel, Pakisztánnal, Indiával, a Szerb Köztársasággal, és 

további négy – a Nukleáris Szállítók Csoportjában részt nem vevő – nyugat-balkáni országgal 

(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró) tartott konzultatív üléseken. 

 

Az OAH ezen kívül több esetben adott szakértői véleményt a Külügyminisztérium számára az 

európai és nemzetközi non-proliferációs rendszerekben kialakítandó magyar állásponthoz. 

 

19.2 A radioaktív anyagok nyilvántartása és ellenőrzése 

19.2.1 A radioaktív anyagok nyilvántartása 
 

Az atomenergia védett és biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele a megfelelő hatósági 

felügyelet biztosítása. Ennek része az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya 

alá tartozó radioaktív anyagok szigorú központi nyilvántartása, amely az OAH hatósági 

feladatkörébe tartozik. Az Euratom vonatkozó irányelveivel és a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség ajánlásaival összhangban, az OAH számítógépes rendszert működtet a radioaktív 

anyagok nyilvántartására. 

 

A 2010. április 3-án hatályba lépett, a radioaktív anyagok nyilvántartásának és 

ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) 

KHEM rendelet szerint a tulajdonosoknak a tulajdonukban és a birtokosoknak a birtokukban 

lévő radioaktív anyagokról olyan helyi nyilvántartást kell vezetniük, amelyből bármikor 

                                                 
120

 A rendeletet a 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet váltotta fel. 
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megállapítható a birtokukban lévő, a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó radioaktív anyagok 

aktuális készlete, fajtája, aktivitása, rendeltetése, tárolási helye és alkalmazása 

(felhasználása). A helyi nyilvántartás az OAH által a tulajdonosok és birtokosok részére 

térítésmentesen biztosított számítógépes nyilvántartó programmal történik. A helyi 

nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni minden készletváltozást, valamint a radioaktív 

anyagok minden felhasználását, alkalmazását és az alkalmazás szüneteltetését, a mentességi 

szint alá történő lebomlását, az anyag teljes felhasználását, illetve a hatósági felügyelet alól 

való felszabadítását. 

 

2010 végén a radioaktív anyagok központi nyilvántartásnak adatbázisa 516 engedélyes, 5534 

műbizonylaton szereplő – a jogszabályok szerint hatósági felügyelet alá tartozó – zárt 

sugárforrásainak adatait tartalmazta. 2010 során az OAH zárt sugárforrásokra 674 hatósági 

bizonyítványt adott ki. 

 

19.2.2 A radioaktív anyagok ellenőrzése 
 

2010 folyamán az OAH szakértői 150 esetben a helyszínen ellenőrizték a helyi nyilvántartások 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetését. 

 

Az ellenőrzési gyakoriságokat – a sugárforrások hatósági felügyelet alól történő kikerülésének 

becsült kockázatát, illetve annak valószínűsíthető következményeit figyelembe vevő – 

kockázat szempontú ellenőrzési rendszeren belül határozták meg. A szabályozás további 

szigorítása keretében megtörtént a nyilvántartási rendszer kiterjesztése a radioaktív 

hulladékokra is. 

 

19.2.3 Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása 
 

A radioaktív anyagok szállítását és fuvarozását a veszélyes – és ezen belül a radioaktív – áruk 

nemzetközi szállítására vonatkozó módozatfüggő egyezmények, illetve azok mellékleteiben, 

függelékeiben foglalt előírások szabályozzák. 

 

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) 

KHVM rendelet ezeket a nemzetközi előírásokat a belföldi szállításra és fuvarozásra is 

kiterjeszti. A veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállításáról a 2001. évi XI. törvénnyel 

kihirdetett SOLAS egyezmény VII. fejezetének végrehajtásáról szóló IMDG Code (Veszélyes 

Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe) rendelkezik. 

 

A veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények által előírt esetekben az OAH 

hatósági feladatkörébe tartozik a radioaktív anyagok mintáinak és csomagolás-mintáinak 

jóváhagyása és az engedélyekben foglaltak ellenőrzése, továbbá a radioaktív anyagok, a 

veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok által külön engedélyhez kötött szállításának és 

fuvarozásának engedélyezése. Az OAH feladata továbbá az ezzel kapcsolatos nemzetközi 

értesítések kiadása és fogadása, valamint a nemzetközi szállítás közben esetleg bekövetkezett 

rendkívüli eseményeknél szükséges operatív intézkedések kezdeményezése. A radioaktív 

anyagok közúti szállítását az ÁNTSZ, a közúti, belvízi és légi fuvarozását, valamint a belvízi 

szállítását a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyezi. 

2010 folyamán az OAH tizenegy alkalommal folytatott le radioaktív anyagok szállításával, 

illetve csomagolásával kapcsolatos engedélyezési eljárást és adott ki engedélyokiratot, két 

alkalommal átfogó ellenőrzés keretében vizsgálta a korábbi engedélyekben foglaltak 

teljesítését. 
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Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta az OAH feladatai kibővültek az 

Európai Tanács 1493/93/Euratom rendelete szerinti – radioaktív anyagoknak a Magyar 

Köztársaság és a más EU tagállamok közötti szállítására vonatkozó – nyilatkozatok 

ellenőrzésével. A radioaktív anyagok központi nyilvántartására épülő ellenőrzéseket követően 

az OAH 2010 folyamán 42 alkalommal adott ki igazolást. 

 

A NAÜ az atomenergia békés célú alkalmazása biztonságának növelése érdekében biztonsági 

szabályzatokat ad ki, amelyeket szakértői bizottságok dolgoznak ki. Az OAH illetékes 

munkatársa 2010-ben is részt vett a Szállítási Biztonsági Szabályzatok Bizottságának 

(TRANSSC) munkájában, melynek során megkezdődött a következő kiadás szakmai 

előkészítése. 

 

A rendőrség 2010-ben két esetben adott ki engedélyt a veszélyes áruk nemzetközi szállításáról 

szóló megállapodás (ADR) szerinti A1 és A2 érték 3000-szeresét, illetve 1.000 TBq 

összaktivitást meghaladó zárt radioaktív sugárforrások Magyar Köztársaság területét érintő 

közúti szállítására. Az engedélyezési eljárások során vizsgálat tárgyát képezte, hogy a 

szállításban érintett engedélyesek rendelkeznek-e az ADR által előírt közbiztonsági tervekkel. 

A kiadott szállítási engedélyekben meghatározásra került a szállítmányok szállítási útvonala, 

és több, a szállítás biztonságos végrehajtását szavatoló intézkedés. 

19.2.4 Az illegális forgalmazás megakadályozása 
 

A nukleáris és radioaktív anyagok illegális forgalma a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozására irányuló erőfeszítések megsértésén túl a lakosság egészségét és 

biztonságát is veszélyeztetheti. 

 

Az OAH biztosítja hazánk részvételét az illegális forgalmazás megakadályozására irányuló 

nemzetközi együttműködésben, amelynek egyik fontos fóruma a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség. A nemzetközi szervezet a tagországok jelentései alapján adatbázist hozott létre az 

illegális forgalommal kapcsolatos eseményekről. Az eseményekről kapott értesítéseket az 

OAH havi rendszerességgel eljuttatja a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Vám-és Pénzügyőr 

Szolgálat (korábban Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága) és az 

Alkotmányvédelmi Hivatal (korábban Nemzetbiztonsági Hivatal) részére. A határátkelőhelyek 

forgalmának sugárkapukkal történő monitorozása a sugárvédelmi ellenőrzésen túl a nukleáris 

anyagok és más radioaktív források illegális forgalma elleni fellépést is szolgálja.  

 

19.2.5 A radioaktív sugárforrások fizikai védelme 
 

A Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezés (Global Treatment Radiation Initiative – 

GTRI) keretében az OAH, az USA Energiaügyi Minisztérium Nukleáris Védelmi Ügynökség és 

az Országos Rendőr-főkapitányság szakemberivel együttműködve áttekintette a hazai 1-es és 

2-es veszélyességi kategóriájú radioaktív sugárforrások védettségének és fizikai védelmének 

helyzetét. A felmérések eredményeként amerikai támogatással 2010 végéig 20 helyszín fizikai 

védelmi rendszere korszerűsítésére került sor mintegy 600 000 USD értékben. 
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20 A radioaktív hulladékok elhelyezésének biztonsága 
 

Az atomenergia alkalmazásának utolsó fázisa a radioaktív hulladékok kezelése és biztonságos 

végső elhelyezése. A hulladékokat a radioaktív anyagok aktivitásától függően kis, közepes és 

nagy aktivitású kategóriákba sorolják. 

20.1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

1998. január 1-jétől az atomenergiáról szóló törvény végrehajtásaként Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alap jött létre az atomenergiát alkalmazók befizetéseinek fogadására, amelynek 

rendeltetése a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag 

átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üzemeltetésének, illetve a 

nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) finanszírozása. Az Alappal a 

Kormánynak az OAH feletti felügyeletét ellátó tagja rendelkezik, az Alap kezelője az OAH. 

Az Alap tevékenységi körébe tartozó munkálatokat a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.  

 

Az Alapból finanszírozott fő feladatok 2010-ben a következők voltak: 
 

• az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladék elhelyezésére alkalmas Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló létesítése és a már üzembe helyezett felszíni létesítményeinek 

működtetése; 

• a működő püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló korszerűsítése és 

biztonságának növelése; 

• a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetése, felújítása és folyamatos 

bővítése; 

• a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének és a nukleáris létesítmények 

leszerelésének előkészítése. 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény az Alap 

2010. évi bevételeit 35,44 Mrd Ft összegben határozta meg. A tényleges bevétel ennél 

valamivel több, 35,65 Mrd Ft volt, elsősorban azért, mert az Alap értékállóságát biztosító 

költségvetési támogatás mértéke meghaladta a tervezett összeget. 2010-ben az előirányzott 

kiadások 18,7 Mrd Ft-ot tettek ki, ami 15 Mrd Ft-ra teljesült. A bevételek és a kiadások 

különbözete az Alapban a hosszabb távon jelentkező költségek fedezetére szolgál, az Alap 

betétállomány-változása 20,64 Mrd Ft volt. Az Alapnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 

számláján 2010 végén 170,02 Mrd Ft volt. 

 

20.2 Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése a 
püspökszilágyi tárolóban 

 

A püspökszilágyi telephelyen 1976. december 22-én kezdte meg működését a Radioaktív 

Hulladék Feldolgozó és Tároló a gyógyászatból, kutatásokból, oktatásból és az ipari 

alkalmazásokból származó radioaktív hulladékok elhelyezésére. 1997-ig a Paksi 

Atomerőműből is szállítottak kis aktivitású szilárd hulladékot a tárolóba. A tároló 

üzemeltetési engedélye 2015. február 28-ig érvényes, és meghosszabbítható. 
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A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló folyamatban lévő biztonságnövelő programja 

keretében a tárolómedencék megnyitásával bizonyos (hosszú élettartamú és nagy aktivitású) 

hulladékfajták visszanyerésére került sor. Ezeket átmenetileg a 2003-ban e célból átalakított 

üzemi épületben, illetve a program keretében erre a célra felszabadított medencékben tárolják 

egy mély geológiai tárolóban történő végleges elhelyezésükig. Így a medencesorokban 

felszabaduló kapacitás továbbra is lehetőséget biztosít az intézményes hulladékok végleges 

elhelyezésére, ami azért fontos, mert a tárolómedencék 2005-re beteltek. Egy 2007-ben indult 

demonstrációs program keretében négy medencét megnyitottak, a teljes hulladék tartalmukat 

kiemelték, átválogatták és eltávolították belőle a hosszú élettartamú és nagy aktivitású 

izotópokat. A tömörítés és kondicionálás után nyert hulladékcsomagok visszakerültek a 

medencékbe, illetve átmeneti tárolásra kerültek az épületben. 

 

A demonstrációs program tapasztalatainak és eredményeinek felhasználásával a 2009-ben 

indult újabb biztonsági elemzések és vizsgálatok befejeződtek. Ennek alapján 2010-ben 

elkészült a javaslat a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonságnövelő 

programjának folytatására, a tároló további 44 medencéjére kidolgozott biztonságnövelési 

technológiára. Ezen feladatok végrehajtása várhatóan 2025-ig fog tartani, a nagy terjedelmű 

hulladék visszatermelési munkálatok előkészítése folyamatban van. 

 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján megtalálható a Kft. 

Tizedik Közép- és Hosszú Távú Terve, amelynek 3.1 fejezete ismerteti a biztonságnövelő 

program előzményeit és részleteit. Az OAH honlapjáról letölthetők a kiégett fűtőelemek 

kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös 

egyezmény keretében három évente készülő Nemzeti Jelentések, ezek 3. Melléklete 

tartalmazza a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban tárolt izotóp-összetételét. 

20.3 Az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezése 
 

Az Országgyűlés 2005. november 21-i előzetes, elvi hozzájárulása, és a Bátaapátiban 

szervezett népszavazás egyértelműen kedvező eredménye alapján 2006-ban megkezdődött az 

atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházásának előkészítése. 2008-ban befejeződtek az 

NRHT azon felszíni létesítményeinek építészeti kiviteli munkái, amelyek alkalmassá tették a 

tárolót a Paksi Atomerőműből származó 3000 darab kis aktivitású radioaktív hulladékot 

tartalmazó hordó ideiglenes tárolására. Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 2008. 

szeptember 25-én kiadta az elkészült felszíni létesítmények üzembe helyezési engedélyét, 

amely tartalmazza a puffer tárolására átvett hordók megengedett maximális telephelyi 

aktivitás korlátait izotóponkénti bontásban. 

 

A 2009. év folyamán elkészült a felszínről a földalatti tároló térségébe vezető két alapvágat, 

az ezeket összekötő valamennyi vágat és az alapvágatokhoz kapcsolódó minden felszín alatti 

objektum, valamint azok a megközelítő vágatok is, amelyek hurokszerű zárt rendszere 

lehetővé teszi, hogy a tároló folyamatosan bővíthető legyen.  

 

2010-ben folytatódott a Paksi Atomerőmű radioaktív hulladékait tartalmazó hordók 

beszállítása, az év végén már 2400 hordó volt a tárolóban. 

 

2009. évi feladat volt az első két tárolókamra kiviteli terveinek elkészítése, a tervek a 

tárolókamrák és az üzemi technológiai rendszerek kivitelezésének alapjául szolgáltak. A 

vágathajtások során tapasztalt geotechnikai és vízföldtani viszonyok figyelembevételével 
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azonban módosítani kellett a kamrák nyitópontjainak helyét, így a kiviteli terveket a 

tervezettnél később, 2010 közepére lehetett csak véglegesíteni. Hasonló késedelmet szenvedett 

az ellenőrzött zóna ellátó és üzemi rendszereinek kiviteli tervezése, részben a kamra 

nyitópontok kijelölésének késése, részben az előzetes műszaki tervektől való eltérések és 

tervezői problémák miatt. 

 

Tekintetbe véve a létesítmény őrzés-védelmi, biztonsági aspektusait, az Országgyűlés 

Nemzetbiztonsági Bizottsága a 13/2010. (IX. 7.) határozatában (a továbbiakban: határozat) 

hozzájárult, hogy a tároló további kivitelezési munkáinál a beszerzésre a 143/2004. (IV.29.) 

Korm. rendelet szerinti eljárást lehessen alkalmazni. Ennek alapján a vonatkozó szerződés 

megkötése a Mecsekérc Zrt.-vel 2010 decemberében megtörtént, a fővállalkozó ennek 

keretében megkezdte a tároló kamrák kialakítását és a technológiai rendszerek kivitelezésének 

előkészítését. A határozat azt is kimondta, hogy a mentesítés alá eső beszerzésről az OAH egy 

éven belül beszámolni köteles a Nemzetbiztonsági bizottságnak. 

 

A hivatkozott problémák miatt a projekt kiadási előirányzata nem teljesült, a maradvány az év 

végén bekerült a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba. A tárolókamráknak a Paksi 

Atomerőmű Zrt. számára fontos 2012-ben történő üzembe helyezése érdekében a következő 

években a projekt kiadási előirányzatát (a teljes kiadási előirányzat módosítása nélkül) a 

tervezetthez képest meg kell növelni. 

20.4 Nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú hulladékok 
 

Nagy aktivitású hulladék elsősorban a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásakor, valamint az 

atomerőmű leszerelése során keletkezik. Ezen kívül a sokféle tevékenységből származó 

elhasznált, zárt sugárforrások egy része hosszú élettartamú hulladékká válik, amelynek végleges 

elhelyezése a nagy aktivitású radioaktív hulladékokkal azonos körülmények között történik. 

 

Magyarországon eddig még nem született döntés az üzemanyagciklus lezárásának 

mikéntjéről, mivel bizonyos műszaki és gazdasági kérdések nem tisztázottak, és a paksi 

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának megépítésével (1997) átmenetileg  50 évre  

megoldott az atomerőműből származó elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolása. A döntés 

megszületéséig a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap közép- és hosszú távú terveiben a 

fűtőelemek mély geológiai tárolóban történő közvetlen elhelyezésével, mint referencia 

forgatókönyvvel számolnak. 

 

Hazánkban a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére ígéretes lehetőséget tárt fel a Mecseki 

Ércbányászati Vállalat az uránbánya térségének közelében. Olyan agyagtartalmú kőzetet 

(bodai aleurolit) találtak, amely alkalmasnak mutatkozik nagy aktivitású radioaktív 

hulladékok elhelyezésére, mert jó vízzáró és megköti a radioaktív izotópokat. A 2003-ban 

elfogadott kutatási program alapján megkezdődtek a kutatások egy földalatti laboratórium 

helyszínének kiválasztására, amelyek megerősítették, hogy érdemes itt a földtani kutatásokat 

folytatni. A kutatási program végrehajtása azonban a tervezetthez képest már 2005-ben 

lelassult és a költségvetés által biztosított összeg azóta is csak nagyon szűk program 

végrehajtását teszi lehetővé. 

 

A nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephelyének kiválasztására irányuló földtani 

kutatási munkák elvégzésére 2003-ben indított projekt – a tervezettnél szűkebb terjedelemmel 

– 2010 márciusában lezárásra került. 2010-ben a továbbiakban csak a program 

fenntartásához szükséges feladatok, a földtani, vízföldtani és geo-technikai monitorozás 
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(ellenőrzés, megfigyelés, vizsgálatok és értékelések, adatgyűjtés, és kezelés) és a 

meteorológiai mérések folyamatos elvégzésére került sor. 

 

Elkészült a „Módszertani ajánlások és egy munkaterv elkészítése a nagy aktivitású hulladékok és 

a kiégett üzemanyag elhelyezésére szolgáló tárolóhoz kapcsolódó telephely-kiválasztási és felszín 

alatti kutatási program lebonyolítására” című tanulmány első verziója, amely a földalatti tároló 

megnyitásáig terjedő időszakra tesz ajánlásokat az elvégzendő munkákra vonatkozóan. 

 

A további kutatások koncepciója az atomerőmű üzemidő-hosszabbításával és az 

üzemanyagciklus lezárásával, ezen belül a kiégett fűtőelemek kezelésével kapcsolatos 

fejlemények figyelembe vételével kerül kialakításra. 
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21 A sugárvédelem és sugárbiztonság felügyelete 
 

A sugárvédelem és sugárbiztonság egyrészt az emberek védelmét jelenti az ionizáló sugárzás 

vagy a radioaktív anyagok okozta sugárterheléssel szemben, másrészt a sugárforrások 

biztonságos kezelését. Az orvosi irodalomban és az egészségügyi jogszabályokban (az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben) a sugárvédelmi előírások betartatásával, a 

munkavállalók, a lakosság és a környezet ionizáló sugárzás elleni védelmével foglalkozó 

tevékenységet sugáregészségügynek is nevezik. 

21.1 Sugárbiztonság 

21.1.1 Az ionizáló sugárzások alkalmazása 
 

Az ionizáló sugárzás alkalmazási területei az alábbi felsorolásban foglalhatók össze: 

 

• orvosi alkalmazások, orvosi radioizotópok gyártása; 

• ipari alkalmazások; 

• besugárzástechnikai alkalmazások, egyszer használatos orvosi eszközök 

sterilizálása;  

• biztonságtechnikai célú alkalmazások, csomagvizsgáló röntgenberendezések,. 

jármű rakomány átvilágítók, hordozható kézicsomag átvilágítók. 

• hidrológiai és geológiai alkalmazások; 

• kutatási célú alkalmazások. 

Az ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyi egységek egységszám szerinti nyilvántartása, 

munkahelyek, alkalmazási területek szerinti kategorizálása az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 

szerint történik. A hatósági szervek munkahelyi sugáregészségügyi tevékenységének 2010. évi 

munkajelentése alapján a nyilvántartott munkahelyi egységek száma 2010-ben 6071 volt. 

 

A nyilvántartott egységek 79%-a az ionizáló sugárzás orvosi alkalmazása területén működik. 

2010-ben az országban 4581 orvosi és állatorvosi röntgenmunkahely, terápiás munkahely, 21 

orvosi gyorsító, valamint 166 orvosi izotóplaboratórium rendelkezett működési engedéllyel. 

Az előző évhez képest az egységszám csökkent, ami csak részben magyarázható egyes 

munkahelyek megszűnésével, több helyen az egységek összevonásának, ún. Diagnosztikai 

Centrumok kialakításának tudható be. 

 

A nyilvántartott egységek további 21%-át (1273) az ipari munkahelyek teszik ki. Az ipari 

felhasználások közül a jelentősebb felhasználási területek: a radiográfiai munkahelyek (283), 

a zárt sugárforrással működő mérő és szabályozó berendezések (178), az anyag- és 

finomszerkezet vizsgáló berendezések (148), az ipari izotóplaboratóriumok (119), a különféle 

szolgáltató tevékenységeket (karbantartás, szerelés, hitelesítés) végző egységek (357). Kisebb 

egységszámmal vannak jelen az iparban felhasznált és a kutatási célú gyorsítók (28), valamint 

az ipari besugárzók (15). Az ipari tevékenységeket végző munkahelyi egységek száma is enyhe 

csökkenést mutatott az előző évekhez képest. 

 

Az orvosi képalkotó diagnosztika területén ott, ahol a szolgáltatást magánvállalkozás vette át, 

a változások általában jelentős fejlesztéssel indulnak: korszerű röntgenberendezésekre 

(digitális képalkotó, CT, SPECT/CT, PET/CT) cserélik a meglévő gépparkot. A fejlesztéseknél 

három nagy gyártó élvonalbeli termékei dominálnak. 
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A világ biztonsági helyzetének romlásával mind fontosabb szerepet játszó berendezések: a 

röntgensugaras biztonsági csomagvizsgálók, a robbanóanyag és kábítószer felderítő 

radioizotópos detektorok, sugárkapuk, közúti és vasúti átvilágító berendezések száma 2010-

ben is növekedett. 

 

A nyitott radioaktív készítmények diagnosztikai célú felhasználása területén az in vivo 

izotópdiagnosztikai és alacsony szintű oktató és kutató laboratóriumok száma csökkent, 

ugyanakkor a terápiás alkalmazások (radiojód terápia, paleatív kezelések stb.) továbbra is 

fejlődést mutattak. 

 

Az ipari felhasználások területén említésre érdemes fejlesztésre a 2010. évben sem került sor. 

Az egyébként kiterjedt és változatos felhasználási területeken a felhasználás mértéke 

jelentősen nem változott. 

 

21.1.2 A sugárvédelmi és sugárbiztonsági hatósági rendszer 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet felhatalmazása alapján a munkahelyi sugárvédelemmel 

és sugáregészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatokat az ÁNTSZ regionális intézeteinek 

keretében működő sugáregészségügyi decentrumok és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

(OTH) látják el
121

. 

 

A hatósági tevékenység tudományos, szakmai megalapozásában fontos feladatokat végez az 

Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 

(OSSKI), amelynek feladata a sugáregészségügyi hatósági hálózat működésének 

harmonizálása. Az OSSKI számos területen hatósági döntéseket megalapozó 

szakvéleményezési és szaktanácsadási tevékenységet végez, és keretében működik az 

Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat és az Országos Személyi Dozimetriai 

Szolgálat is. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény rendelkezései szerint a sugárvédelemmel és 

sugárbiztonsággal összefüggő feladatai vannak az OAH-nak, a radioaktív anyagok és 

készítmények felhasználásával kapcsolatban a környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi 

hatóságoknak, az élelmiszerlánc felügyeletéért felelős miniszternek, továbbá a sugárforrások 

fizikai biztonságával, illetve az őrzéssel és védelemmel kapcsolatban a rendészetért felelős 

miniszternek, illetve a rendőrségnek. 

 

Egészségügyi hatósági tevékenység 

 

A sugáregészségügyi decentrumok tevékenysége 

 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet felhatalmazása alapján a sugáregészségügyi 

decentrumok feladata radioaktív anyag tárolásának, felhasználásának, átalakításának, ionizáló 

sugárzást létrehozó berendezés előállításának, átalakításának, üzemeltetésének, ionizáló 

                                                 

 121
 Az időközben bekövetkezett változás eredményeképpen a Sugáregészségügyi Decentrumok az 

államigazgatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi 

szakigazgatási szervének részeként működnek.  
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sugárzást felhasználó létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, átalakításának, 

megszüntetésének engedélyezése és teljes körű ellenőrzése. 

 

Az ÁNTSZ intézetek hálózatának közigazgatási régiók szerinti átszervezése a decentrumok 

működésében 2010-ben újabb változásokat hozott: a 2009. év végén létrehozott új veszprémi 

decentrum megkezdte működését, így a megyék átcsoportosításával a dunántúli régiók 

hatáskörzete megváltozott. A területek átadása-átvétele kisebb-nagyobb zavarokkal járt. A 

tárgyév folyamán a hét decentrum a jogszabály szerinti feladatait ellátta. 

 

Az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása 2010-ben is hatékony sugáregészségügyi 

hatósági felügyelet mellett, a sugárvédelem alapvető szabályainak és a hatósági előírásoknak 

a betartásával, biztonságosan történt. 

 

Sugáregészségügyi engedélyező, rendelkező hatósági tevékenységük keretében a decentrumok 

összesen 441 rendelkező határozatot hoztak; 1181 tevékenységi engedélyt adtak ki, amiből 

256 új munkahelyre; 800 meglévő munkahely engedélyének megújítására vonatkozott, 130 

esetben egyéb, nem sugárvédelmi okból a korábban kiadott engedélyeket vonták vissza. 2010-

ben a hatósági tevékenység keretében a decentrumok 335 létesítési engedélyt, 414 rendelkező 

határozatot, 101 szakhatósági állásfoglalást, valamint 2776 átiratot adtak ki. Az előző évhez 

képest a hatósági tevékenység növekedett, noha a decentrumok személyi állománya az utóbbi 

években jelentősen lecsökkent. 

 

A 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet a munkahelyek kockázati besorolása, kategorizálása szerint 

állapítja meg a hatósági sugáregészségügyi ellenőrzések kötelező gyakoriságát. A hatóságok 

2010-ben, 1570 egységben 1733 ellenőrzést tartottak. Annak ellenére, hogy az ellenőrzések 

száma az előző évhez képest csökkent, az ellenőrzések ütemezésének tervezése megfelelt az 

EüM rendelet kötelező gyakorisággal kapcsolatos követelményeinek, és a tervezett 

ellenőrzéseket sikerült megfelelő mértékben végrehajtani. Azoknál a sugáregészségügyi 

decentrumoknál, amelyek területén kiemelt létesítmény van (atomerőmű, kutatóreaktor és 

oktatóreaktor, radioaktívhulladék-tároló, A-szintű izotóplaboratórium), az ellenőrzések 

végrehajtása igényes szakmai feladatot jelentett. 

 

Munkahelyi sugárforrástól származó sugárbaleset, személyek baleseti szintű 

sugárterhelésével járó rendkívüli esemény 2010-ben sem következett be. 

 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) tevékenysége 

 

Az OTH adja ki a radioaktív anyag előállításának, termelésének, forgalmazásának az 

engedélyeit, és terjeszti ki a sugáregészségügyi decentrum engedélyek területi hatályát az 

ország egész területére. Az OTH állapítja meg a sugárterhelést az ésszerűen elérhető 

legalacsonyabb szintre szorító dózismegszorítás értékeit, bocsátja ki a radioaktív anyagok 

hatósági felügyelet alól történő felszabadítását megállapító határozatokat. Az OTH 

hatáskörébe tartozik továbbá a sugárzó berendezések normál használatának az atomenergiáról 

szóló törvény hatálya alól történő mentesítése és a sugárzó berendezések típus engedélyezése.  

 

Az OTH végzi a sugáregészségügyi rendszer szakmai irányítását, és a jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően első, másodfokú határozatokat és szakhatósági 

állásfoglalásokat ad ki. Részt vesz sugáregészségügyi/sugárvédelmi és sugárbiztonsági 

vonatkozású rendeletek módosításban, szakmai előterjesztéseket készítve a Nemzeti Erőforrás 
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Minisztérium
122

 Egészségügyi Államtitkársága (korábban: Egészségügyi Minisztérium) 

részére. 

 

Az OTH 2010-ben 11 sugárvédelmi minőségi bizonyítványt adott ki, 84 berendezés 

nyilvántartásba vételét végezte el, és négy esetben adott ki hatósági felügyelet alóli 

felszabadítási határozatot. A 2010. évben az OTH öt esetben szakhatósági állásfoglalást 

bocsátott ki kiemelt létesítményekkel, elsősorban a Paksi Atomerőművel kapcsolatos 

ügyekben, de a radioaktívhulladék-tároló létesítményeknél és a nem villamosenergia-termelő 

reaktoroknál végzett tevékenységek szakhatósági véleményezését is ellátta. Hatósági 

bizonyítvány formájában 25 mentességi igazolást adott ki berendezések ügyében. Az OTH 

hatósági döntéseit szükség esetén, az OSSKI szakvéleményét is figyelembe véve hozta meg. 

Elsőfokú hatóságként az OTH engedélyezte radioaktív anyagok forgalmazását, előállítását és 

gyártását 14 vállalat részére. A sugáregészségügyi decentrumok által kiadott szállítási 

engedélyek országos kiterjesztését 23 ügyfél kérésére végezte el. 37 tevékenységi engedély 

országos kiterjesztése történt meg a regionális sugáregészségügyi decentrumok engedélyező 

határozatai alapján. Az OTH sugáregészségügyi szakterületen 18 panasz és szakértői 

engedély ügyében járt el. A 16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletben a bővített és átfogó szintű 

sugárvédelmi oktatás engedélyezésére kapott felhatalmazás alapján az OTH 2010-ben 16 

oktatási engedélyt adott ki, és 87 sugárvédelmi vizsgán látott el vizsgaelnöki feladatot. A 

2010. év során az OTH az OSSKI szakmai-módszertani segítségével Győrben kétnapos 

munkaértekezleteket szervezett a sugáregészségügyi decentrumok hatósági és laboratóriumi 

munkát végző munkatársai részére. A munkaértekezlet célja a szakmai továbbképzés, 

gyakorlati kérdések megvitatása és a hatósági munka harmonizálása volt. 

 

Az OTH részt vett sugáregészségügyi/sugárvédelmi és sugárbiztonsági vonatkozású 

rendeletek módosításában, szakmai előterjesztéseket készítve a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Egészségügyi Államtitkársága (korábban: Egészségügyi Minisztérium) számára. 

 

Az OTH közreműködött az INEX-4 nukleáris balesetelhárítási gyakorlat előkészítésében. 

 

Társhatóságokkal való folyamatos együttműködés keretében az OTH szoros kapcsolatot tart 

az OAH-val, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és az Országos Rendőr-

főkapitánysággal. A katasztrófa elhárítási szervezeten belül képviselteti magát a Kormányzati 

Koordinációs Kormánybizottságban
123

, a Nukleáris Balesetelhárítási Munkabizottságban. 

 

Az OSSKI tevékenysége 

 

Az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása területén a sugáregészségügyi decentrumok, 

valamint az OTH hatósági döntéseinek megalapozásához az OSSKI 2010-ben 214 

szakvéleményt adott ki. Ezek 22 esetben az OTH/OAH engedélyezési eljárásaihoz, 52 esetben 

orvosi röntgenberendezések átvételi vizsgálatához, 9 esetben sugárvédelmi minősítéshez, 77 

esetben típus bejegyzéshez (nyilvántartásba vétel), 20 esetben az atomenergiáról szóló 

törvény hatálya alól történő mentesítéshez, 23 esetben zárt sugárforrás felhasználási idejének 

meghosszabbításához, 7 esetben sugárterápiás munkahelyek tervbírálatához és üzembe 

helyezéséhez kapcsolódó szakvélemények voltak. Az OSSKI - mint az ionizáló sugárzás 

munkahelyi felhasználásaival kapcsolatos munkaügyi kérdések szakintézete - 2010-ben három 

esetben munkaügyi, illetve sugaras kedvezményeket érintő ügyekben adott ki állásfoglalást. A 

                                                 
122

 Jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
123

 A Kormányzati Koordinációs Bizottság helyébe a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 

lépett az 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat alapján. 
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sugáregészségügy szakintézeteként az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi 

Intézet megkeresésére egy esetben adott ki állásfoglalást „foglalkozási megbetegedés” típusú 

ügyben. Az OSSKI szakhatósági tevékenységet is végez, öt esetben szakhatósági állásfoglalást 

adott ki öregségi nyugdíj korkedvezmény biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéshez. 

 

A nem-ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználás területén különböző hatóságok 

(önkormányzatok, rendőrség, bíróság, stb.) megkeresésére az OSSKI a döntések 

meghozatalához 49 szakértői véleményt adott ki. 

 

Az ionizáló sugárzást felhasználó berendezések OTH által (minőségi bizonyítvánnyal, 

nyilvántartási igazolással) jóváhagyott típusairól, valamint az OTH által mentesített 

berendezésekről az OSSKI munkahelyi sugáregészségügyi osztálya nyilvántartást vezet. A 

jóváhagyott (típus engedélyezett) típusok listáját az OSSKI a honlapján is közzéteszi. Az 

OSSKI országos nyilvántartással rendelkezik a nagy aktivitású zárt sugárforrást felhasználó 

munkahelyekről, valamint a sugárterápiás centrumokról és besugárzó berendezéseikről. 

 

Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium számára a Nemzeti Akkreditáló 

Testület (NAT) az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások munkahelyi és környezeti méréseinek 

szakterületén 38 vizsgálóeljárást akkreditált az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak 

megfelelően. A laboratórium létszáma 38 fő. Az akkreditációval a laboratórium megfelel az 

Európai Unió követelményeinek. A Nemzeti Akkreditáló Testület a laboratórium akkreditált 

státuszát évente felülvizsgálja. 2009 augusztusában az újraakkreditálási eljárás elindult, 2010 

márciusában az akkreditált státuszt a NAT négy évre újra megadta. 

 

A Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium 2010-ben 9168 iktatott mintát, ill. 

megrendelést regisztrált,  a szorosan vett hatóság-támogatási feladatán felül  1022 

környezeti és élelmiszer minta sugáregészségügyi (2724 mérés) vizsgálatát végezte el. Az 

ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának területén a Laboratórium 16 esetben ipari 

sugárzó berendezések sugárvédelmi vizsgálatát, 11 esetben különböző sugaras munkahelyek 

sugárvédelmi vizsgálatát végezte el. 

 

A nem-ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználásának területén 36 esetben munkahelyi 

sugárvédelmi mérés történt (9 optikai, lézersugárzások és elektromágneses terek, 27 

nagyfrekvenciás ipari és távközlési berendezések mérése). 

 

Az akkreditált mérések között az OSSKI 2010-ben 52 új röntgenberendezés átvételi, valamint 

egy üzemelő röntgenberendezés megfelelőségi vizsgálatát végezte el ahhoz, hogy a röntgen 

osztályok a teljes képalkotó eljárás minőségét vizsgáló és biztosító programot vezessenek be 

az Európai Unió követelményeinek megfelelően. 

 

Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat 

 

A sugáregészségügy országos infrastruktúrájához hozzátartozik az Országos 

Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat, amely a nap 24 órájában készen áll az ionizáló 

sugárforrásokkal kapcsolatos, az országban bárhol bekövetkező rendkívüli esemény 

bejelentésének fogadására és a szükséges intézkedések megtételére. Az OSSKI-ban működő 

Szolgálathoz 2010-ben 51 bejelentés érkezett. A bejelentések zöme (41 eset) a határokon 

felállított sugárkapuk riasztása alapján történt, a riasztások kivétel nélkül sugáregészségügyi 

következmények nélküli riasztások voltak. Nyolc esetben helyszíni intézkedésre és 
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mintavételezésre (sugárforrás azonosítás, kolontári vörösiszap vizsgálata, urán-vegyületek 

vizsgálata stb.), két esetben a radioaktív anyag OSSKI-ba történő szállítására volt szükség. 

 

Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat 

 

Az OSSKI-ban működő Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat végzi az ionizáló 

sugárzással hivatásszerűen dolgozó munkavállalók foglalkozási sugárterhelésének központi 

hatósági ellenőrzését. Az ellenőrzés eredményeit a 21.2.2. pont ismerteti. 

 

Rendészeti hatósági tevékenység 

 

A rendőrség a korábbi éveknek megfelelően folyamatosan végezte az atomenergia 

alkalmazásával összefüggésben kezdeményezett közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó 

szakhatósági tevékenységét. Az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti 

Főosztálya több mint háromszáz esetben hozott hatósági döntést radioaktív anyagok 

alkalmazásával összefüggésben. A nagy aktivitású zárt sugárforrások alkalmazásának 

engedélyezése során a rendőrség kiemelt figyelmet fordított a fokozott biztonsági feltételek 

megteremtésének előírására és ellenőrzésére. Ezen sugárforrások tárolása esetén alapvető 

feltétel az elektronikus vagyonvédelmi jelzőrendszerek alkalmazása, illetve a sugárvédelmi 

megbízottak kinevezése esetén a büntetlen előélet rendszeres gyakorisággal történő 

ellenőrzése. 

 

Az év során rendkívüli esemény rendészeti szempontú kivizsgálásra egy esetben indított 

eljárást a rendőrség. Az eljárás a hatósági engedélyekben meghatározottnál nagyobb 

aktivitású radioaktív sugárforrások átadása miatt indult. Egy kereskedelmi cég zárt 

sugárforrások forgalmazása során az engedélyesek részére az azok hatósági engedélyeiben 

szereplőnél nagyobb aktivitású forrásokat értékesített. Az eljárás még az első fázisánál tart, 

az ügyben keletkezett adatok és nyilatkozatok beszerzése megtörtént, ezért a közigazgatási 

eljárás keretében történő tényállástisztázás 2010 év végéig nem fejeződött be.
124

 

 

Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy radioaktív anyagokkal összefüggő bűn-

cselekmények elkövetése hazánkban nem jellemző. 

 

Más közigazgatási szervek felügyelete alá tartozó tevékenység 

A sugárvédelem és a sugárbiztonság területén az atomenergiáról szóló törvény és végrehajtási 

rendeleteinek előírásai szerint az egészségügyi és rendészeti szerveken túlmenően más 

minisztériumok és a hozzájuk tartozó közigazgatási szervek is láttak el hatósági feladatokat.  

 

Az OAH hatásköre a nukleáris létesítmények esetében kiterjed a műszaki sugárvédelmi 

engedélyezésre és ellenőrzésre. Ezen túlmenően az OAH munkahelyi sugárvédelemmel és 

sugárbiztonsággal összefüggő feladatokat lát el nukleáris anyagok nyilvántartása és 

ellenőrzése, a radioaktív anyagok és készítmények országos, központi nyilvántartásának 

vezetése és a helyi nyilvántartások ellenőrzése területén. Az ezzel kapcsolatos 

tevékenységeket a 19. fejezet ismerteti. 

 

                                                 
124

A rendkívüli esemény kivizsgálása 2011—ben befejeződött, a rendőrhatóság a szükséges intézkedéseket 

megtette, felhívta az érintettek figyelmét a hatósági engedélyekben foglalt feltételek jövőbeni maradéktalan 

betartására. 
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Az ionizáló sugárzások alkalmazása területén még az alábbi minisztériumok és az irányításuk 

alatt működő közigazgatási szervek láttak el hatósági feladatokat:  

 

• Vidékfejlesztési Minisztérium: a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyezésének 

ellenőrzése, a radioaktív anyagok kibocsátásával kapcsolatos korlátok meghatározása 

(korábban Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). A talaj, a takarmánynövények és 

az élelmiszerek, valamint az élelmiszertechnológiai víz radioaktivitásának ellenőrzése, az 

élelmiszerek nemzetközi forgalmazásához szükséges vizsgálatok elvégzésével és az 

igazolások kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása (korábban Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium); 

• Belügyminisztérium (korábban Önkormányzati Minisztérium): az atomenergia 

alkalmazásával összefüggő tűzvédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási 

feladatok ellátása; 

• Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: a nukleáris export és import előzetes engedélyezéséhez 

szükséges hatósági jogkörök, továbbá a sugárvédelmi műszerek hitelesítésével 

kapcsolatos feladatok ellátása (korábban Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 

Minisztérium); 

• Nemzeti Erőforrás Minisztérium
125

: Az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető 

tudományos, technikai és sugárvédelmi ismereteknek a Nemzeti Alaptantervbe történő 

beépítéséről, továbbá az atomenergia alkalmazása terén a felsőfokú képzés 

megteremtéséről való gondoskodás (korábban Oktatási és Kulturális Minisztérium); 

• Honvédelmi Minisztérium: a honvédelmi ágazaton belül a radioaktív anyagok kezelésének 

ellenőrzésével, valamint az ágazat speciális sugárvédelmi ellenőrzésével összefüggő 

feladatok ellátása. 

A minisztériumok és az irányításuk alatt működő közigazgatási szervek 2010-ben is ellátták a 

hatáskörükbe tartozó feladataikat, amelyeknek legfontosabb elemei tükröződnek a jelentés 

megfelelő fejezeteiben.  

 

21.2 Sugárvédelem 

21.2.1 Lakossági sugárterhelés 
 

A lakossági sugárterhelés egyrészt a természetben mindenütt előforduló, kozmikus és földi 

eredetű természetes sugárterhelésből, másrészt az ember alkotta sugárforrások, készülékek, 

létesítmények, radioaktív anyagok alkalmazásával, működésével kapcsolatos mesterséges 

sugárterhelésből, ezen belül elsősorban az orvosi röntgen- és izotópdiagnosztikai 

tevékenységből tevődik össze. 

 

Természetes forrásokból származó sugárterhelés 

 

A természetes sugárterhelés forrása a világűrből a Föld légkörébe érkező nagyenergiájú 

kozmikus sugárzás, valamint a földkéregből származó és a környezetben mindenütt – a 

talajban, az építőanyagokban, a levegőben, az élelmiszerekben, az ivóvízben, még az emberi 

testben is – jelenlévő természetes radioaktív anyagok sugárzása. A természetes háttérsugárzás 

                                                 
125

 A minisztérium megnevezése Emberi Erőforrások Minisztériumára változott.  
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legjelentősebb összetevője a földkéregből és az építőanyagokból származó radon gáz, ami a 

természetes eredetű sugárterhelésünknek mintegy 2/3 részét okozza. A hazai lakosság átlagos 

természetes eredetű környezeti sugárterhelése kb. 3 mSv/év, ami nagyobb, mint a világátlag 

(2,4 mSv/év, UNSCEAR 2000 Report). Ennek az az oka, hogy éghajlati és civilizációs okok 

miatt a világátlagnál gyakrabban tartózkodunk épületekben, ahol nagyobb a radon 

koncentráció, mint a szabadban. 

 

A szabadban mérhető természetes külső háttérsugárzás hazai szintjének ellenőrzésére az 

OSSKI passzív detektoros dozimetriai hálózatot működtet, amely az ország területén 115, a 

Paksi Atomerőmű körül további 39 mérési pontból áll. A detektorokat negyedéves expozíciót 

követően cserélik és értékelik ki. A mérési eredmények éves átlagai mind az országos, mind a 

Paks környéki hálózatban jellemzően a 85-120 nSv/h tipikus háttér tartományba esnek. 

 

Mesterséges forrásokból származó sugárterhelés 

 

A mesterséges eredetű sugárterhelés legnagyobb részét a páciensek orvosi, ezen belül 

elsősorban röntgendiagnosztikai sugárterhelése teszi ki. Magyarországon az orvosi 

sugárterhelés egy főre eső éves átlaga közelíti az 1 mSv-et, amelynek mintegy 80%-a 

röntgendiagnosztikai sugárterhelés. 

 

Az orvosi alkalmazásokból származó sugárterhelés felmérése és optimálása, továbbá a 

páciens sugárterhelés nemzeti referencia értékeinek a megállapítása érdekében az OSSKI 

évek óta országos paciensdózis-felmérő programot működtet. Ennek keretében 2010-ben 

folytatódott a felmérés az intervenciós radiológiai (angiográfiai és kardiológiai) 

munkahelyeken. 

 

21.2.2 Foglalkozási sugárterhelés 
 

Az OSSKI-ban működő Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat végzi az ionizáló sugárzás 

fokozott kockázatának kitett munkaköröket hivatásszerűen ellátó munkavállalók foglalkozási 

sugárterhelésének központi ellenőrzését. 

 

2010-ben a fotonsugárzásból származó sugárterhelés ellenőrzése 1169 munkahelyen 

foglalkoztatott 16057 munkavállalóra (ami 85710 kiértékelést jelentett), valamint a neutron-

sugárzás ellenőrzése egy munkahelyen 58 munkavállalóra terjedt ki. A munkavállalók 

megoszlása a jelentősebb foglalkozási területek szerint a következő: 

• egészségügy: 46%, 

• atomerőmű: 24%, 

• ipar és mezőgazdaság: 10%, 

• fejlesztés, kutatás: 11%. 

• oktatás: 9% 

A Szolgálat a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzése során 2010-ben 22 esetben 

kezdeményezett hatósági szintű, és 56 esetben munkahelyi szintű kivizsgálást. Egy 

munkavállaló esetén sem fordult elő az 50 mSv/év foglalkozási dóziskorlát túllépése. 

 

A 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerint olyan munkahelyen, amelynek a jellegzetessége 

vagy elhelyezkedése alapján felmerül a gyanú, hogy a természetes sugárforrások jelenléte a 

munkahelyen vagy annak környezetében a munkavállalók sugárterhelésének jelentős 

növekedéséhez vezet, a radon levegőben mért aktivitás koncentrációját, illetve a külső 
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forrásokból származó környezeti dózisegyenérték teljesítménynek a meghatározását is el kell 

végezni, indokolt esetben pedig a személyzet egyéni sugárterhelésének ellenőrzését ki kell 

terjeszteni a természetes forrásokból eredő sugárterhelés-összetevőkre is. 2010-ben két 

munkahely összesen 14 munkavállalójánál történt foglalkozási radon expozíció személyi 

dozimetriai ellenőrzése. 

 

A külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről szóló 30/2001. (X.3.) EüM rendelet 

előírásai szerint a külső munkavállalók csak megfelelő egyéni dozimetriai ellenőrzés mellett 

végezhetnek tevékenységet. 2010-ben a Szolgálat magyar állampolgárok külföldön történő 

külső munkavállalásához, illetve külföldi állampolgárok hazai külső munkavállalásához 83 

esetben adott ki, illetve 20 esetben fogadott be igazolást. 

 

A korkedvezményes nyugdíjaztatási eljárásokkal kapcsolatosan a szolgálati idő elismeréséhez 

szükséges igazolás kiadására 76 esetben került sor. 

 

21.2.3 Környezeti ellenőrző rendszerek 
 

A lakossági sugárterhelés csökkentése és ellenőrzése érdekében a kiemelt létesítmények – 

köztük a nukleáris létesítmények – kötelesek környezeti ellenőrző rendszert vagy 

laboratóriumot működtetni. 

 

Az illetékes minisztériumok és hatóságok is működtetnek országos és regionális rendszereket 

a kibocsátások, valamint a környezeti sugárzási viszonyok és radioaktivitás-koncentrációk 

független ellenőrzésére. A mesterséges forrásból származó környezeti radioaktivitás alacsony 

szintje miatt az ebből származó sugárterhelés csak számítások útján határozható meg. Az 

atomerőmű kibocsátásából származó sugárterhelés az atomerőmű közvetlen közelében élő 

lakosok esetében 0,001 mSv/év-nél is kisebb. 

 

A határhoz közeli, szlovákiai mohi (Mochovce-i) atomerőmű hazai területre gyakorolt hatását 

az erőmű üzembe helyezése óta  több más hazai szervezettel együtt  monitorozza az 

OSSKI. A vizsgálatok 2010-ben sem mutattak ki az erőműnek tulajdonítható környezeti 

hatást. 

 

Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat 

 

A környezeti sugáregészségügyi ellenőrző tevékenységet az egészségügyi ágazat radiológiai 

mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM 

rendelet szabályozza. A feladat végrehajtását az ÁNTSZ keretében működő Egészségügyi 

Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) végzi. 2010-ben a Hálózatban az 

ÁNTSZ regionális intézeteinek hat középszintű mérőállomása és az OSSKI működött együtt. 

 

A hálózat laboratóriumai az ERMAH 2010. évre jóváhagyott vizsgálati programja 

keretében összesen 2341 aeroszol, fallout, ivóvíz, felszíni víz, talajvíz, talaj, takarmány, fű, 

gabona, tojás, szemes-termény, zöldség, gyümölcs, tej és tejtermék, hús és kenyérminta 

feldolgozását és radiológiai vizsgálatát végezték el, valamint környezeti dózisteljesítményt 

mértek. A közel 3700 meghatározás során kiugróan magas értéket nem tapasztaltak. A mérési 

eredmények – így különösen a nuklidspecifikus vizsgálati eredmények – jelentős hányada a 

kimutatási határ alatt volt. A 2009-2010. években megtörtént az ERMAH laboratóriumok 

részleges fejlesztése, de a rendszeres központi finanszírozásuk továbbra sem megoldott. 
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A lakosság mesterséges környezeti forrásokból származó becsült belső sugárterhelésének 

országos átlaga 2010-ben 0,005 mSv körüli érték, ami elhanyagolhatóan csekély a 

természetes forrásokból származó lakossági sugárterheléshez képest. 

 

Élelmiszerek, takarmányok és a mezőgazdasági termeléssel összefüggő környezeti minták 

vizsgálata - Radioanalitikai Ellenőrző Hálózat  

 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) keretei között működő akkreditált 

radioanalitikai laboratóriumokat összefogó Radioanalitikai Ellenőrző Hálózat végzi az 

élelmiszerek, takarmányok és a mezőgazdasági termeléssel összefüggő környezeti minták 

vizsgálatát. A feladatot szakmai tekintetben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Központi Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági Igazgatósága (MgSzHK ÉTbI) koordinálja. A 

hálózatban a vizsgálati módszerek harmonizáltak, a minőségirányítás összehangolt, ami 

lehetővé teszi a kapott mérési eredmények egységes adatbázisban történő kezelését. 

 

A 2010. évi radioanalitikai vizsgálatok a korábbi évekhez hasonlóan a termőhelytől a 

késztermékig átfogták az élelmiszertermelés, feldolgozás és kereskedelem egész folyamatát a 

lakosság biztonságos táplálkozása és az élelmiszer export biztosítása érdekében. Az 

élelmiszer import ellenőrzése véletlenszerű monitorozásra épül. A vizsgálatok kiterjednek a 

mezőgazdasági termékek, takarmányok, az üzemi és felszíni vizek, egyes vadon élő növény- 

és állatfajok szennyezettségének ellenőrzésére is. A jelenlegi EU szabályozásnak megfelelően 

a laboratóriumok az aktuális szint meghatározását végzik. Az ellenőrzések és mintavételek az 

ország teljes területére kiterjednek, lefedve ezzel a hazai és a környező országokban üzemelő 

energiatermelő atomerőművek környezetét is. Az élelmiszer-előállítás környezetéből és az 

élelmiszerlánc egyes elemeiből vett feldolgozott mintákból a hálózat radioanalitikai 

laboratóriumai mintegy 30000 vizsgálatot végeztek el. Az éves ellenőrzések során egészségre 

ártalmas, kiugróan magas értéket nem tapasztaltak. Az adatok évente továbbításra kerülnek 

az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) központjába, illetve a 

Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerbe (HAKSER) és megjelennek az 

OKSER, illetve HAKSER jelentésekben. 

 

A referencia anyagok előállítása és karakterizálása területén az MgSzH ÉTbI Radioanalitikai 

Laboratóriuma a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség „együttműködő központ” szerepét tölti 

be a 2009-2013 közötti időszakban. A Radioanalitikai Referencia Laboratórium 1995-től 

aktív tagja a NAÜ Analytical Laboratories for the Measurement of Enviromental 

Radioactivity (ALMERA) hálózatának, amelyben 2009-től kezdve az európai koordinációs 

központ szerepét tölti be. Az MgSzH ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratóriuma – az 

elmúlt évekhez hasonlóan – továbbra is végzi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 

küldött ösztöndíjasok radioanalitikai képzését, illetve fogadja a tudományos látogatókat. 

 

Felszíni vizek és üledék, valamint a levegő radiológiai vizsgálata 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, és jogutódja a Vidékfejlesztési Minisztérium 

Környezetvédelmi Államtitkárság felelősségi körébe tartozóan a radiológiai 

környezetellenőrzés feladatai a környezeti elemek közül a felszíni vizek és üledék vizsgálatára 

valamint a levegő radiológiai vizsgálatára terjednek ki. A felszíni vizek radiológiai 

monitorozását az előírások szerinti helyeken és gyakorisággal a Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek laboratóriumai végzik. A mérési adatokat a 

Pécsen működő Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség, mint ágazati központ gyűjti és összesíti. Az adatok továbbításra kerültek az 
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Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) központjába és 

megjelennek az OKSER 2010. évi jelentésében. 

 

A Paksi Atomerőmű erőmű nagy tartalékokkal betartotta a rá vonatkozó kibocsátási 

határértékeket. Az atomerőmű és a KKÁT hatósági környezetellenőrzése során a 2010-ben 

mért értékek a korábbi éveknek megfelelően a várható értékek tartományába estek, megfelelő 

egyezést mutatva az üzemi mérési eredményekkel. 

 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Mérőközpontja, mint kiemelt ágazati radiológiai laboratórium a nemzetközi vízügyi 

együttműködés, a hatósági mérések és a radiológiai környezeti monitoring területén végez 

vizsgálatokat. 

 

A hatósági vizsgálatok keretén belül levegő- (52 minta/év), aersol- (232), fall out- (27) és 

vízminták (232), a nemzetközi együttműködés és környezeti monitoring területén víz- (120), 

iszap- (73), vízi növény- (10), és halminták (20) radioaktivitásának mérését végezték el. A 

mérési eredmények a Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer, az Országos 

Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer, és a Vízminőségi Albizottságok jelentéseiben 

kerültek közlésre. 

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 29 környezeti sugárvédelmi mérőállomáson végez 

levegő gammadózis-teljesítmény mérést. Emellett további három automata aeroszol monitor 

üzemel, Napkoron, Tésán és Nagykanizsán. Az adatokat feldolgozás után továbbítják az 

országon belüli és külföldi felhasználókhoz. 

 

2010. május 15-től az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási 

jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. 

(VII. 29.) Korm. rendelet 4/A.
126

 § (1) bekezdése értelmében a Paksi Atomerőművel és a 

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával kapcsolatos engedélyezési ügyekben a sugárvédelmi 

szakhatósági jogkört visszakapta a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség. 

 

Az egyetemek környezeti mérőállomásai - Ágazati Információs Központ  

 

2010-ben 10 hazai egyetemen 13 környezeti mérőállomás és 11 helyhez kötött laboratórium 

működött, amelyek együttműködnek az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző 

Rendszerrel és az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszerrel. Folyamatosan 

mérik a környezeti gamma-dózisteljesítményt, de az egyetemek profiljának megfelelően 

szükség esetén környezeti (levegő, víz, talaj, biológiai) minták feldolgozását és 

nuklidspecifikus elemzését is végzik. Tevékenységüket a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében létrehozott Ágazati 

Információs Központ irányítja. A Központ folyamatosan gyűjti és feldolgozza a mérési 

eredményeket. A naponta összegzett, kötegelt mérési adatokat az OAH Veszélyhelyzeti 

Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központjába továbbítják. 

 

2010-ben a 13 távmérő állomás együttesen 96,6%-os rendelkezésre állást mutatott, ami az 

előző évhez képest 0,6%-os növekedés. Ezt részben egy szoftveres fejlesztés tette lehetővé az 

Ágazati Információs Központban, amely naponta automatikusan ellenőrzi a beérkezett adatok 
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 A hivatkozott kormányrendeletet 2011—ben felváltotta a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet. 
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alapján az állomások rendelkezésre állását, és kimaradás esetén e-mailben értesíti a Központ 

vezetőit a problémáról.  

 

A 2010-ben regisztrált értékek jelentősen kisebbek voltak az egységes országos riasztási 

küszöbnél (500 nSv/h). Egy esetben hamis riasztás történt (Gödöllő, 2010.12.01 12:08:00 

0.00924 Sv/h), a kiugró értéket számítógéphiba okozta (a detektor abban az időben nem volt 

üzemben). Mesterséges radioaktivitásnak a környezetbe kerülését nem tapasztalták. 2010-ben 

– az OKF elvárásának megfelelően – adatszelekciós rendszert működtettek annak 

kiküszöbölésére, hogy az egyes helyi állomásokon folyó oktatási célú sugaras tevékenységek 

szándékolt hatása megjelenjen a környezeti adatok között. A helyhez kötött állomások az adott 

egyetemi szervezeti egység profiljának megfelelően számos, a környezetellenőrzésben és a 

baleset-elhárításban fontos mérési feladatot is ellátnak, ilyen például aeroszol mintavétele és 

radioaktivitásának egyidejű mérése, víz-, talaj- és növényi minták nuklidspecifikus analízise. 

 

Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 

 

Az atomerőmű normálüzemi radioaktív kibocsátásait szigorú előírások szabályozzák, és 

folyamatosan működő mérőrendszerek ellenőrzik. A Paksi Atomerőmű üzemi környezeti 

sugárvédelmi ellenőrző rendszere mellett jött létre a Hatósági Környezeti Sugárvédelmi 

Ellenőrző Rendszer, amelynek keretében az illetékes minisztériumok – Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Egészségügyi Államtitkársága, Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi 

Államtitkárság (korábban: Egészségügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) – szakintézményei és területi 

laboratóriumai végeznek összehangolt méréseket és ellenőrzéseket az atomerőmű 30 km 

sugarú környezetében. A rendszer 1980 óta végzi az éves mérési eredmények összegyűjtését, 

feldolgozását, kiértékelését és tárolását az OSSKI bázisán. 2010-ben összesen 6132 mérési 

eredmény került kiértékelésre. 

 

A rendszer működése 2010-ben zavartalan volt, az éves értékelő jelentést – a korábbi évek 

gyakorlatával megegyezően – az OSSKI által működtetett Adatfeldolgozó és Értékelő Központ 

készíti el az adatszolgáltatók bevonásával. A 2010. évi adatok előzetes értékelése során a 

korábbi évekhez viszonyított szignifikáns emelkedést nem találtak.
127

 

 

Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 

 

Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer működésének jogszabályi 

megalapozását az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről 

szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza. Az országos rendszert az érintett 

minisztériumok és a Magyar Tudományos Akadémia szakintézményei, ágazati hálózatai, 

továbbá a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. rendszerei alkotják. E kormányrendelet alapján a rendszer információs központját az 

OSSKI működteti. 2010-ben összesen 50431 mintára vonatkozó 59325 mérési eredmény 

került feldolgozásra és kiértékelésre. 

 

A 2009. évi eredményeket összefoglaló jelentés 2010. év végén jelent meg. A 2009. évi adatok 

értékelése során rendellenes (kiugróan magas) értéket nem találtak. A 2010. évi adatok 

előzetes értékelése során a korábbi évekhez viszonyított szignifikáns eltérés nem mutatkozott. 
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 A HAKSER jelentések a www.hakser.hu oldalon találhatók. 

http://www.hakser.hu/
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22 Nukleárisbaleset-elhárítás 

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) szervesen illeszkedik a 

katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény
128

 (Kat.) 

végrehajtásaként kialakult általános katasztrófavédelmi rendszerhez. Ennek központi 

irányítását a Kormányzati Koordinációs Bizottság
129

 (KKB) végzi, amelynek elnöke a 

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, jelenleg a belügyminiszter. Tagjai a Kat. 

végrehajtására kiadott és 2009. május elsejével módosított 179/1999. (XII. 10.) Korm. 

rendeletben
130

 illetékes miniszterek, vagy az általuk megbízott állami vezetők.
131

 

A nukleáris veszélyhelyzet fennállását és annak megszűnését a KKB elnöke, illetőleg a 

nukleáris létesítménytől kapott tájékoztatás alapján, halasztást nem tűrő esetben a megyei 

(fővárosi) védelmi bizottság elnöke állapítja meg. 

Nukleáris veszélyhelyzetben a kormányzati, szakmai döntés-előkészítés a Nukleárisbaleset-

elhárítási Védekezési Munkabizottság
132

 (NVM) feladata, melynek vezetője az OAH 

főigazgatója. Az NVM keretein belül szakértői részleg működik, amely részére az értékelést az 

OAH Baleset-elhárítási Szervezete, valamint a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő 

Központja (BM OKF NBIÉK) adja. 

A lakosság sugárvédelmét biztosító feladatok végrehajtásának országos koordinálását a KKB 

Operatív Törzs
133

 látja el. A törzs a BM OKF és az érintett minisztériumok állományából 

kijelölt szakemberekből áll. Vezetőjét a katasztrófák elleni védekezés irányításáért felelős 

miniszter nevezi ki. A KKB Operatív Törzs a KKB elnöke által meghatározott, a 

katasztrófákkal összefüggő lakosságvédelmi feladatok koordinálásával kapcsolatos 

feladatokat látja el. 

 

A KKB tanácsadó testületként működő Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos 

Tanács vezetőjét és tagjait az OAH főigazgatója kéri föl.
134

 Fő feladata a nukleárisbaleset-

elhárítási felkészülés, a baleseti döntés-előkészítés és döntés, valamint a következmények 

elhárításának műszaki-tudományos megalapozása. 

 

A nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásáért a nukleáris létesítményen belül annak 

vezetője, a megyékben és a fővárosban az illetékességi területén a megyei (fővárosi) védelmi 

bizottság elnöke, országos szinten a KKB elnöke felel. 
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 A törvényt 2012. január 1—jével felváltotta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. 
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 Megnevezése 2012. május 16. óta Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB). 
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 A rendeletet 2012. január 1—jével felváltotta a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet. 
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 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési 

rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a KKB elnöke a 

belügyminiszter, tagjai pedig az 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozatban meghatározott miniszterek által kijelölt 

állami vezetők. 
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 Az NVM 2012. január 1—jével megszűnt. 
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 Az Operatív Törzs helyett jelenleg KKB Nemzeti Veszélyhelyzet—kezelési Központ működik. 
134

 Jelenleg KKB Tudományos Tanácsként működik, melynek tagjai a KKB elnöke által felkért személyek. 
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A nukleáris veszélyhelyzet felmérésére, hatásainak figyelemmel kísérésére, csökkentésére és 

elhárítására a megyei, fővárosi védelmi bizottságok elnökei a felügyeletük, illetve irányításuk 

alá tartozó szerveket és szervezeteket jelölnek ki, amelyek feladatai többek között: 

 a főváros és a megyék nukleáris veszélyeztetettségének értékelése és az abból következő 

feladatok meghatározása; 

 a nukleárisbaleset-elhárítási és intézkedési terv kimunkálása és annak naprakészen tartása; 

 nukleáris veszélyhelyzetben az elhárítási feladatok végrehajtása; 

 a fővárosi és megyei szintű lakossági tájékoztatás személyi, szervezeti és technikai 

feltételeinek biztosítása. 

 

A sugárzási helyzet folyamatos monitorozásán alapuló országos nukleárisbaleset-elhárítási 

korai előrejelzési és riasztási feladatokat a BM OKF látja el. 

 

A 2010. év folyamán a jogalkotó munka területén – tekintettel a katasztrófák elleni védekezés 

irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII.10.) Korm. 

rendelet 2009. május 1-jei módosítására – 2010-ben egy új jogszabály, az Országos 

Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 167/2010 (V.11.) Korm. rendelet került 

megalkotásra, amely felváltotta a 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet. A kormányrendelet 

csökkenti a párhuzamosságokat, jobban elkülöníti a szereplők felelősségét, feladatait. A 

rendeletben megjelenik az ONER folyamatos működésének és – kritériumokhoz rendelten – 

működési állapotainak koncepciója. Fontos, hogy jogszabályi felhatalmazást kapott az OAH 

által az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Terv gondozására összehívott és működtetett 

Felsőszintű Munkacsoport.
135

 Összességében egy korszerű, az ONER hatékonyabb működésre 

alapot teremtő rendelet született. 

 

Az OAH főigazgatója a KKB szakmai munkaszervének, a Nukleárisbaleset-elhárítási 

Védekezési Munkabizottság vezetőjeként tanácskozási joggal vesz részt a KKB ülésein. 

Hasonló módon a Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Tanács OAH 

főigazgatója által felkért vezetője is résztvevője az üléseknek. 

22.1 Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer 
 

Az országos sugárzási helyzet folyamatos figyelésére, jelzésére és ellenőrzésére, továbbá a 

háttér monitorozása alapján az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési és 

riasztási feltételeinek fenntartására Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer 

(OSJER) működik. Nukleáris veszélyhelyzetben az OSJER fő rendeltetése a döntés-előkészítés 

és a lakossági tájékoztatás szakmai megalapozása. Az OSJER működésének összehangolását 

és szakmai munkájának irányítását a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter végzi. 

Az OSJER felépítését és működési rendjét a BM OKF főigazgatójának előterjesztése alapján a 

KKB hagyja jóvá. A rendszer vezető szerve a BM OKF NBIÉK. A rendszer működése normál 

időszakban hozzájárul a lakossági sugárterhelés alakulásának nyomon követéséhez, biztosítja 

a lakosság életkörülményei és munkafeltételei fenntartásához, illetőleg az anyagi javak 

(ivóvíz, élelmiszer stb.) védelméhez szükséges adatokat és információkat. 

 

Az OSJER-t több alrendszer alkotja: 
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 2012. január 1—je óta kikerült a Felsőszintű Munkacsoport megnevezés az azt szabályozó, az országos 

nukleárisbaleset—elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendeletből, helyette munkacsoportot 

nevesít a jogszabály az OBEIT rendszeres felülvizsgálatára, amelyet az atomenergia—felügyeleti szerv 

működtet az érintett államigazgatási szervek bevonásával. 
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 Az országos Radiológiai Távmérő Hálózat telepített automata radiológiai monitoring 

mérőállomásokból áll, amelyek folyamatosan ellenőrzik a környezeti sugárzás 

dózisteljesítményét; 
 

 A Mobil Radiológiai Laboratóriumok hálózata a sugárszennyezés felderítését, elemzését 

végzi veszélyhelyzetek esetén; 
 

 A Helyhez Kötött Laboratóriumok Hálózata a beszállított minták (élelmiszer, tej, talaj, 

víz, stb.) radioaktivitásának mérését végzi. Ezek a mérések teremtik meg a hosszú távú 

óvintézkedések (legeltetési tilalom, élelmiszer és vízfogyasztás korlátozása, stb.) 

bevezetésének alapját. 

 

2010-ben is folytatódott az OSJER távmérőhálózatához tartozó állomások korszerűsítése és 

bővítése. Ennek során a távmérőhálózat két új üzemeltető ágazattal, a korábbi Oktatási és 

Kulturális Minisztérium, ma Nemzeti Erőforrás Minisztérium
136

, valamint a Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 16 új távmérőhálózati mérőállomással, 

továbbá a BM OKF által üzemeltett 13 új radiológiai mérőállomással bővült. 

 

2010 májusában a Honvédelmi Minisztérium koordinálásával, a sugárvédelmi mozgó 

laboratóriumok éves összemérési gyakorlatán a gyakorló állomány sugárforrás felderítést, 

területi és útvonal-monitorozást és felületi szennyezettség-mérést hajtott végre, valamint 

megismerkedett a legújabb NATO szabvány szerinti mintavételezési eljárással. 

 

2010-ben sor került a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok és a Veszélyhelyzeti Felderítő 

Szolgálat állományának továbbképzésére, a nukleáris veszélyhelyzetre való felkészülés, 

sugárveszélyes területen történő felderítés témakörökben. 

22.2 Nemzetközi adatcsere 
 

Magyarország a szomszédos országok közül Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával és 

Szlovákiával folytat kétoldalú radiológiai monitoring adatcserét a BM OKF NBIÉK 

központján keresztül. Ezen kívül adatokat továbbítanak az EURDEP Európai Radiológiai 

Adatcsere Platformhoz is (European Radiological Data Exchange Platform). 

 

A környezetbe esetlegesen kikerülő radioaktív szennyeződés terjedése szempontjából számos 

meteorológiai paraméter (szélirány, szélsebesség, csapadék) meghatározó jelentőségű. Az 

EURDEP rendszer fejlesztése és bővítése érdekében az EURDEP központ kérte a 

tagországokat, hogy amennyiben van olyan radiológiai mérőállomás, amelyen meteorológiai 

paraméterek mérése is történik, úgy azokat is küldjék meg az EURDEP központ számára. 

Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat radiológiai mérőállomásai 

rendelkeznek a kért adatokkal, így hozzájárulásukkal hazánk az elsők között tudta teljesíteni 

az EURDEP központ kérését. 

 

A Szlovák Köztársaság területén folyamatban van a Mohi Atomerőmű bővítése. 

Magyarország az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, ENSZ EGB 

(Espoo-i) egyezmény alapján részt vett a Mohi Atomerőmű fejlesztésével kapcsolatos szlovák 

környezeti hatásvizsgálati eljárásban. A szlovák fél a kölcsönös együttműködés fontosságát 

elismerve, támogatta a radiológiai monitoring adatcsere fejlesztésével kapcsolatos magyar 

katasztrófavédelmi jellegű javaslatok megvalósítását. Ennek kapcsán 2010-ben folytatódtak a 

                                                 
136

 Jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 



158 

két ország között meglévő radiológiai adatcsere bővítését elősegítő egyeztetések, melynek fő 

céljai: 

 

 A Mohi Atomerőmű 20 km-es körzetében lévő szlovák radiológiai monitoring 

mérőállomások adatainak átadása a magyar nemzeti központ részére. (Ennek a 

javaslatnak a megvalósítása már a technikai előkészítés fázisába lépett.) 

 A Mohi Atomerőmű 30 km-es zónájában Magyarország irányába legalább három 

radiológiai távmérőállomás telepítésének és üzemeltetésének engedélyezése a magyar 

katasztrófavédelmi szervek számára. 

 Az Osztrák Köztársaság által Magyarország és Szlovákia területén üzemeltetett aeroszol 

mérőállomások mérési adatainak kölcsönös cseréje. 

22.3 Nemzetközi gyors-értesítési rendszer 
 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében nemzetközi egyezmény jött létre a 

nukleáris balesetekről adandó gyorsértesítés szabályozására. Az egyezmény részes országai 

vállalták, hogy azonnali értesítést adnak a területükön bekövetkezett olyan balesetekről, 

amelyek radioaktív anyagok országhatáron túl terjedő hatásával járnak, vagy járhatnak és más 

országok számára sugáregészségügyi jelentőségűek lehetnek. 

 

Az egyezmény végrehajtásaként az OAH a Külügyminisztériummal és a 

Belügyminisztériummal (korábban: Önkormányzati Minisztérium) együtt folyamatosan 

készenlétben álló ügyeleti rendszert hozott létre. A NAÜ rendszeresen megszervezi a 

nemzetközi ügyeleti rendszer próbáját. A nemzetközi próbáktól függetlenül az OAH 

időközönként maga is ellenőrzi a hazai ügyeleti és értesítési rendszer működését, valamint – 

az értesítési rendszer időszakos próbájaként – üzenetet küld az egyezményes partnereknek 

saját baleset-elhárítási gyakorlatairól.  

 

Az egyezmény ajánlást tartalmaz kétoldalú, közvetlen együttműködés kialakítására a 

szomszédos vagy közel fekvő országok között. Magyarország Ausztriával, Csehországgal, 

Horvátországgal, Németországgal, Romániával, Szlovákiával, Szlovéniával és Ukrajnával 

kötött erre vonatkozó kétoldalú kormányközi egyezményt. 

A nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos együttműködésen túl, egyes 

szomszédos országokkal a Belügyminisztérium (korábban: Önkormányzati Minisztérium) 

hatáskörébe tartozó általános katasztrófavédelmi együttműködési megállapodások kerültek 

aláírásra, amelyek a nukleárisbaleset-elhárítás területén jelentkező feladatokra is kiterjednek. 

 

Magyarország részese az Európai Unió keretében létrehozott ECURIE radiológiai 

veszélyhelyzeti korai információcsere rendszernek (Community arrangements for the early 

exchange of information in the event of radiological emergency, ECURIE), amelynek 

keretében a balesetet szenvedett tagország köteles közvetlen értesítést adni az Európai 

Bizottság és az érintett tagországok részére. 

22.4 Nemzetközi segítségnyújtási rendszer 
 

A NAÜ keretében egyezmény jött létre a nukleáris baleset vagy sugaras veszélyhelyzet esetén 

való segítségnyújtásról, melynek keretében a tagországok a területüket ért nukleáris vagy 

radiológiai veszélyhelyzet esetén segítséget kérhetnek a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökségen keresztül a többi egyezményes államtól a veszélyhelyzet következményeinek 

elhárításában. 
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Az egyezmény végrehajtására való felkészülés során a NAÜ kialakította a nemzetközi 

segítségnyújtási hálózatot, a RANET-et (Response Assistance Network, RANET) és az ehhez 

kapcsolódó adatbázist, amely az egyes országok által rendelkezésre bocsátható 

segítségnyújtási képességeket (például elszennyezett területek felderítése, sugársérültek 

szakszerű ellátása, helyszíni szakmai támogatás) tartalmazza. Az adatbázisban az illetékes 

hazai szervektől kapott adatok alapján magyar részről nyújtandó segítségként laboratóriumok, 

mérőműszerek, továbbá sugárvédelmi és nukleáris szakemberek felajánlása szerepel azzal a 

megkötéssel, hogy a segítségnyújtás feltételeit hazánk esetenként határozza meg. Az 

adatbázisban szereplő adatokat rendszeresen frissítik. 

 

A NAÜ 2010-ben folytatta a RANET-hálózatot szabályozó dokumentum felülvizsgálatát, 

amelyben az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 

Intézet és az OAH képviselői is részt vesznek. 

22.5 Nemzetközi tenderek 

 

Az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységének támogatására kiírt 

RESPEC (Radiological Emergency Support Project for the European Commission, RESPEC) 

pályázatot az OAH először 2006-ban nyerte el, így 2007. április 1-től három éven át az OAH 

Balesetelhárítási Szervezete nyújtotta a szakmai támogatást az Európai Bizottságnak az 

Európai Uniót fenyegető nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetek, illetve az ezekre történő 

felkészülést segítő baleset-elhárítási gyakorlatok során. A jól teljesített munka elismeréseként, 

valamint az ismét három évre kiírt tenderre benyújtott sikeres pályázat eredményeként az 

OAH újra megnyerte, így a feladatra 2013-ig rendelkezik megbízással. A veszélyhelyzetben 

nyújtandó szakmai támogatás kiterjed nukleáris létesítmények műszaki adatainak átadására, 

a kialakult helyzet elemzésére, a kibocsátás terjedésének értékelésére, valamint az 

élelmiszerfogyasztással kapcsolatos óvintézkedések bevezetésére irányuló javaslatokra és a 

lakossági tájékoztatásra. 

 

Az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási szakmai felkészítő tanfolyamok megtartására 

kiírt nemzetközi tenderét szintén az OAH nyerte el. Az Európai Unió tagállamai által delegált 

szakembereknek szóló egyhetes kurzusokat három egymást követő évben kell megrendezni. 

2010 szeptemberében került sor az első rendezvényre, amikor összesen 17 ország 24 

szakembere vett rész a tanfolyamon, amely – a résztvevők egyöntetű véleménye alapján – 

magas színvonalú, eredményes volt, és nem utolsósorban kiváló hangulatban zajlott. A két 

elnyert pályázat jelzi az ország – és ezen belül az OAH – baleset-elhárítási felkészülésének 

nemzetközileg is elismert magas színvonalát. 

22.6 Baleset-elhárítási gyakorlatok 
 

2010. július 8-án az OAH Balesetelhárítási Szervezete a RESPEC szerződés keretében, az 

Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe. Az 

Európai Bizottság által szervezett ECURIE 3 szintű gyakorlat feltételezett eseménye egy 

súlyos baleset volt a németországi Brokdorf atomerőműben. A gyakorlat sikeresen zárult, az 

OAH Balesetelhárítási Szervezete megfelelő időn belül ellátta tanácsadói feladatait és a 

nemzetközi szervezetekkel való kommunikációt. Az értékelés során összegyűjtött 

tapasztalatokat az OAH visszacsatolja a hazai és a nemzetközi baleset-elhárítási 

felkészülésbe. 
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2010. december 1-én tartotta a Paksi Atomerőmű a szokásos éves teljes körű 

nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatát, amelyhez idén az ONER központi, ágazati és területi 

szervei is csatlakoztak. A résztvevők az OBEIT szerinti tevékenységeket gyakorolták, 

elsősorban a riasztás elrendelését követő veszélyhelyzeti működésbe állást, a lakosságvédelmi 

intézkedésekre vonatkozó döntéstámogató javaslatok megadását, valamint megtörtént a 

MARATHON Terra kommunikációs rendszer működésének, alkalmazásának ellenőrzése. A 

KKB Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság (NVM) először gyakorolt új 

működési helyszínén, az OAH székházában található CERTA Oktatóközpontban. A gyakorlat 

jó lehetőséget teremtett az OAH BESZ és a munkabizottság közötti szorosabb munkakapcsolat 

kiépítésére, illetve egymás munkájának jobb megismerésére. Az NVM tagjai pedig 

gyakorolhatták az új ügyrend szerinti működést, valamint tovább ismerkedtek a rendelkezésre 

álló informatikai eszközök használatával. Az előzetesen kitűzött fő célok alapvetően 

teljesültek. A gyakorlat sikeres volt, a tapasztalatok visszacsatolásra kerülnek az országos 

nukleárisbaleset-elhárítási rendszerbe. 

 

Az említett gyakorlatokon kívül az OAH a Kormányzati Koordinációs Bizottság által 

jóváhagyott éves nukleárisbaleset-elhárítási képzési és gyakorlatozási tervben 

megfogalmazott feladatokkal összhangban rendszeresen indított belső kommunikációs és 

riasztási gyakorlatokat, valamint sikeresen részt vett a NAÜ, az Európai Bizottság és a 

szomszédos országok által indított nemzetközi kommunikációs próbákon. 

 

Az északi megyékkel közösen, a szlovákiai Mohi atomerőmű modellezett balesetére tervezett 

gyakorlat elmaradt a megyei védelmi bizottságok árvizekkel kapcsolatos feladatai, majd pedig 

az önkormányzati választásokkal kapcsolatos szervezeti átalakulások miatt. 
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23 Tudományos-műszaki háttér 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazása fejlett tudományos-műszaki bázist igényel. A 

nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény követelményként rögzíti a megfelelő 

műszaki háttér létrehozásának és fenntartásának szükségességét. Az atomenergiáról szóló 

törvény is úgy rendelkezik, hogy az alkalmazás biztonságát, az ezzel összefüggő kutatási-

fejlesztési feladatok megoldását a tudomány és a technika fejlesztésével, a kutatómunka 

összehangolt szervezésével, a hazai, illetve a nemzetközi tudományos kutatások 

eredményeinek gyakorlati alkalmazásával kell elősegíteni. 

23.1 Műszaki megalapozó tevékenység 
 

Az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának biztonságával összefüggő kutatás-fejlesztési 

tevékenység összehangolása, a hatósági ellenőrzést szolgáló megalapozó műszaki 

tevékenységek finanszírozása az OAH feladata.  

 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki 

megalapozó tevékenység stratégiai irányait az OAH műszaki megalapozó tevékenységgel 

kapcsolatos politikája szabja meg, míg az aktuális feladatokat a 2009-2012. évi időszakra 

szóló négyéves program tartalmazza. A politika szerint a műszaki megalapozó tevékenység 

prioritásai a következők: 

• a hatósági munka közvetlen támogatása, 

• a hatóság által kezdeményezett feladatok végrehajtása, 

• új létesítménnyel kapcsolatos hatósági feladatok segítése, 

• a szakismeret fenntartása. 

A 2010. évi tevékenységben is jelentős számban szerepeltek az OAH nukleáris biztonsági, 

illetve nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatait közvetlenül 

támogató témák, mint például: 

• súlyos-baleseti folyamatok, 

• nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés, 

• üzemviteli folyamatok elemzése, 

• biztonsági elemzések, 

• a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok köteteihez kapcsolódó útmutatók megalapozása, 

• biztosítéki szempontú környezeti elemzések, 

• nukleáris anyagokkal kapcsolatos illegális tevékenységek visszaszorítását támogató 

feladatok, 

• az OAH kommunikációs tevékenységét támogató tanulmányok. 

A korábbi évekhez hasonlóan a hatósági munkában közvetlenül hasznosuló jelentések 

születtek, jelentős részben többéves kutatási projekteket eredményező átfogó koncepciók 

eredményeként. A 2010. év eredményeit a vezető támogató intézmények – már 

hagyományosnak tekinthető – módon az OAH-ban rendezett szemináriumok keretében 

foglalták össze. 
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23.2 Műszaki támogató intézmények 
 

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági tevékenység területén nemzetközi elvárás a 

műszaki támogató intézmények (Technical Support Organisation, TSO) bekapcsolása a 

hatósági munka megalapozására. Az elmúlt évek rendszeres műszaki megalapozó programjai 

során kialakult az OAH hatósági tevékenységét segítő műszaki támogató intézmények 

hálózata. A hálózat legfontosabb intézményei a KFKI Atomenergia Kutatóintézet
137

, a 

NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft, a BME Nukleáris Technikai Intézet, valamint 

a SOM System Kft. A sugáregészségügy és sugárvédelem területén az Országos „Frédéric 

Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, míg a nukleáris anyagok 

ellenőrzésével, a radioaktív anyagok nyilvántartásával, csomagolásával és szállításával 

kapcsolatban az OAH hatáskörébe tartozó területen az MTA Izotópkutató Intézet nyújt 

műszaki támogatást hatósági feladatok ellátásához. 

 

A SOM System Kft.-vel és a BME Nukleáris Technikai Intézettel az OAH 2010-ben kötött 

együttműködési megállapodást. A BME Technikai Intézettel kötött együttműködés biztonsági 

elemzések készítésére, a reaktorfizika, a termohidraulika, a sugárvédelem és a radioaktív 

hulladékok területén a hatósági tevékenység során felmerülő nukleáris biztonsági kérdésekkel 

kapcsolatos szakvélemény, bírálat elkészítésére, valamint az OAH szakembereinek oktatására 

terjed ki. A SOM System Kft.-vel kötött megállapodás a nukleáris üzemanyag és a radioaktív 

hulladékok kezelésének, tárolásának, szállításának biztonsági kérdéseivel; 

irányítástechnikával, programozható berendezésekkel és sugárvédelemmel kapcsolatos 

szakterületekre vonatkozik. Mindkét együttműködési megállapodás értelmében az OAH 

lehetőségeihez mérten hozzájárul ahhoz, hogy a TSO partner tudományos-műszaki 

szakembergárdája a hatóságot támogató háttértevékenységét a nemzetközileg elfogadott 

színvonalon legyen képes ellátni. 

 

A hatósági tevékenységet megalapozó, nagyobb volumenű feladatok zömét ezek az 

intézmények teljesítették, gyors szakértői támogatást nyújtva a hirtelen felmerült feladatokhoz 

is. Elvégzett munkájukkal a hatósági szakemberek elégedettek voltak, tevékenységük révén 

hozzájárultak a hatósági feladatok magasabb színvonalú ellátásához, és ezen keresztül a 

nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez. 
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 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 
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23.3 A Magyar Nukleáris Tudásbázis 
 

Az OAH főigazgatója kezdeményezésére – 2009-ben indult egyeztetések után – 2010. június 

22-én a hazai nukleáris szakma vezető intézményeinek képviselői együttműködési 

megállapodás aláírásával létrehozták a Magyar Nukleáris Tudásbázis Rendszert. A Magyar 

Nukleáris Tudásbázis Rendszert fő céljának tekinti az atomenergia hazai alkalmazása során 

felhalmozott, elsősorban Magyarországon létrejött szakmai ismeretek dokumentumainak 

összegyűjtését és megőrzését a jövő generációk számára, a nukleáris közösségen belüli 

információ-megosztás elősegítését és egy folyamatosan aktualizált, közös tudásbázis 

létrehozását. 

 

Az MNTR alapító tagjai: a BME Nukleáris Technikai Intézete, az ETV-Erőterv ZRt., az MTA 

Izotópkutató Intézete, az MTA Atomenergia Kutatóintézete
138

, az MVM ERBE Energetika 

Mérnökiroda Zrt., a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft., az Országos „Frédéric Joliot-

Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, az Országos Meteorológiai 

Szolgálat, a Paksi Atomerőmű Zrt., a Pannon Egyetem, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Közhasznú Nonprofit Kft., a SOM System Mérnöki Iroda, a VEIKI Energia+ Kft. és az OAH. 

 

A szerkesztőbizottság által kidolgozott Működési Szabályzat 2010. december 15-i aláírásával, 

a korábban kialakított műszaki feltételek mellé megteremtődtek az MNTR működtetésének 

adminisztratív feltételei is, és így 2010-ben megkezdődhetett a magyar nukleáris szakma közös 

„elektronikus repozitóriumának” a rendeltetésszerű használata. 

23.4  Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform 
 

Hasonlóan az európai kezdeményezéshez, a kutatások összehangolására és szervezésére 

2010-ben Magyarországon is létrejött a Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform. 

 

A platform célja a magyarországi nukleáris kutatások összehangolása, figyelembe véve a 

meglévő atomerőművi blokkok és az épülő blokkok igényeit csakúgy mint a távlatilag fontos 

negyedik generációs erőművek fejlesztését és a fűtőanyag ciklus problémáit. A platform 

képviseletét a KFKI Atomenergia Kutatóintézet látja el, a létrehozó szervezetek között az OAH 

is szerepel. 2010 első felében kidolgozták a hazai nukleáris kutatások jövőképét, amelyet az 

OAH Tudományos Tanácsa jóváhagyott.  
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 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 

http://www.snetp.eu/
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24 Nemzetközi kapcsolatok 
 

Az atomenergia alkalmazása területén különösen fontos szerepe van a nemzetközi 

együttműködésnek. Az atomenergia biztonságos alkalmazásával összefüggő kérdéseket 

számos többoldalú államközi egyezmény szabályozza. A biztonság fejlesztésével kapcsolatos 

együttműködéssel több nemzetközi szervezet foglalkozik, a kétoldalú egyezmények pedig 

jelentős fórumai az e területen elengedhetetlen nemzetközi tapasztalatcserének. Magyarország 

aktív részese a biztonság területén folyó sokrétű együttműködésnek. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény szerint az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával 

kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, az államközi és kormányközi 

egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH jogszabályi 

felhatalmazás alapján ellátja az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő 

nemzetközi és kormányközi szervezetekkel folytatott együttműködésből eredő feladatokat. Az 

OAH aktív nemzetközi tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország részese az 

atomenergia biztonságát szolgáló minden fontos nemzetközi szerződésnek és egyezménynek. 

24.1 Nemzetközi szervezetek 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő fontosabb nemzetközi 

szervezeteket a 4. táblázat mutatja be. A nemzetközi szervezetek közül a legjelentősebb a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége. 

 
4. táblázat Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén működő nemzetközi szervezetek 

Kormányközi szervezetek 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

(NAÜ) 

International Atomic Energy Agency 

(IAEA) 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet Nukleáris Energia Ügynöksége 

Organisation for Economic Co-operation 

and Development, Nuclear Energy 

Agency (OECD NEA) 

Egyesült Nemzetek Atomsugárzás Hatásai 

Tudományos Bizottsága 

United Nations Scientific Committee on 

the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR) 

Egészségügyi Világszervezet World Health Organization  (WHO) 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet International Labour Organization (ILO) 

Egyesült Nemzetek Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezete 

Food and Agricultural Organization 

(FAO) of the United Nations 

Nem kormányközi szervezetek 
Atomerőművet Üzemeltetők 

Világszövetsége 

World Association of Nuclear Operators 

(WANO) 

Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság International Commission on 

Radiological Protection (ICRP) 

Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság International Radiation Protection 

Association (IRPA) 

Európai Nukleáris Társaság European Nuclear Society (ENS) 

Nemzetközi Nukleáris Energiaügyi 

Együttműködési Fórum 

International Framework for 

Nuclear Energy Cooperation 

(IFNEC) 
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24.1.1 Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
 

A bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) különleges helyet foglal el az 

ENSZ szervezetek családjába tartozó kormányközi szervek között. Feladata egyrészt az 

atomenergia békés és biztonságos alkalmazásának elősegítése, másrészt a nukleáris fegyverek 

elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtásának ellenőrzése. A 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója közvetlenül az ENSZ Biztonsági 

Tanácsához fordulhat, ha a szerződés megsértését tapasztalja. A nemzetközi szervezet az 

atomenergia biztonságos alkalmazása érdekében számos biztonsági normát és irányelvet 

dolgozott ki és közreműködésével számos biztonsági vonatkozású nemzetközi megállapodás 

jött létre. 

 

A magyar szakemberek jelentős szerepet vállalnak a NAÜ munkájában, szakmai 

testületeiben. A biztonsági előírások előkészítését és véleményezését végző bizottságokban 

négy magyar szakértő is részt vesz. Számos magyar szakember aktívan közreműködik a NAÜ 

által a nukleáris biztonság, a biztosítéki ellenőrzés, a nukleárisbaleset-elhárítás, a 

sugárvédelem és környezet-modellezés valamint ellenőrzés területén szervezett 

együttműködési programokban. 

 

2010-ben Magyarország a NAÜ-vel közösen 12 nemzetközi rendezvényt szervezett hazánkban 

és 44 külföldi ösztöndíjast, illetve tudományos látogatót fogadtak a hazai intézmények. Egy 

magyar szakember számára nyílt lehetőség NAÜ ösztöndíj igénybevételére. A NAÜ szakértői 

Magyarország kérésére két esetben segítették véleményükkel a hazai szakmai szervezeteket; 

ebből az egyik alkalommal a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt.-t a korábbi uránbányászati 

terület rekultivációjának áttekintésében, a másik esetben pedig az OAH-t, hatósági 

tevékenysége nemzetközi felülvizsgálatának előkészítésében. A NAÜ 60 magyar szakértőt 

hívott meg az általa szervezett ülések előadójaként vagy konzultációkra. 

 

Az OAH 2010-ben más szervezetekkel közösen három nemzetközi konferenciát, illetve egyéb 

ülést szervezett és két nemzetközi tanfolyamot tartott a CTBTO, illetve az EU felkérésére. 

 

2010-ben a NAÜ öt alkalommal kérte fel az OAH szakértőit nemzetközi szakértői felülvizsgáló 

csoportokban való részvételre; a szerbiai Vinča kutatóreaktor biztonsági és készültségi 

ellenőrzésre, Kubában a nukleáris védettség és a fizikai védelem helyi megvalósításának 

felülvizsgálatára, Kínában, Ukrajnában és Iránban a nemzeti nukleáris biztonsági hatóság 

önértékelésének felülvizsgálatában, illetve a hatóság működésének áttekintésében. 

 

A NAÜ kezdeményezésére új országprofil készült Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség közötti együttműködés középtávú előrejelzésére. Az új dokumentum felsorolja 

azokat a területeket, amelyekben Magyarország fontosnak tartja az együttműködést. Ezek 

közül érdemes kiemelni a nukleáris biztonsággal, a radioaktív hulladékok és kiégett 

fűtőelemekkel kapcsolatos kérdéseket, az atomenergia nem-energetikai célú hasznosítását, 

valamint a kutatás, fejlesztés, képzés és oktatás területén való együttműködést. A megújult 

országprofil javaslatot tesz arra, hogy a NAÜ az atomenergia hasznosítására irányuló 

megnövekedett igények kielégítésére fokozottabban támaszkodjon a magyar szakemberek és 

intézmények tudására és tapasztalatára. 

 

Az OAH szakemberei részt vettek a 2010. február 20-án elfogadott új stratégia dokumentum 

kidolgozásában, amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Műszaki Együttműködés 

Európai Divíziója készített elő. A stratégia tartalmazza azokat a lépéseket, amelyeket az 
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Ügynökség és a tagországok tesznek az együttműködési program tervezésére, és a NAÜ 

közgyűlése által jóváhagyott terv megvalósítására. 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség – norvég kezdeményezésre és finanszírozással – 

projektet indított, amely a nemrég elkészült busheri atomerőmű biztonságát felügyelő iráni 

nukleáris hatóság munkatársainak felkészítését segíti elő. A VVER típusú erőműveket 

üzemeltető országok hatóságait arra kérték, hogy vegyenek részt az iráni felügyelők előzetes 

felkészítésében a NAÜ székhelyén, majd a képzést és tapasztalat-átadást folytassák saját 

országukban, a képzésben résztvevőket bevonva a napi hatósági munkába is. 2010. március 

29. és május 7. között két csoportban hét iráni szakember képzésére került sor, akik az 

atomerőmű hatósági felügyeletével kapcsolatos gyakorlati képzésen vettek részt az OAH-ban, 

illetve a Paksi Atomerőműben. 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 54. Közgyűlését 2010. szeptember 20-24. között 

tartotta Bécsben. A Közgyűlésen Magyarországot az OAH és a Külügyminisztérium 

munkatársai képviselték, a delegációt az OAH főigazgatója vezette. A Közgyűlés nyitó napján 

jelen volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai ügyekért felelős helyettes 

államtitkára. A magyar felszólalásban a delegáció vezetője elmondta, hogy az új paksi 

reaktorblokk(ok) előkészítéséről tavaly hozott parlamenti döntéssel összhangban az OAH a 

kibővített erőműre szabott új biztonsági keretszabályozást dolgozott ki. Az OAH főigazgatója 

megköszönte az Ügynökség Műszaki Együttműködési Programjának hozzájárulását a Magyar 

Nukleáris Tudásbázis létrehozásához. 

 

24.1.2 Az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége 
 

A Nukleáris Energia Ügynökség (Nuclear Energy Agency, NEA) az OECD egyik félautonóm 

kormányközi szervezete. A NEA célkitűzése a tagországok közötti együttműködés, 

tudományos és műszaki információcsere elősegítése, a jogi szabályozás összehangolása a 

nukleáris biztonság, a sugárvédelem, a radioaktív hulladékkezelés és a nukleáris kárfelelősség 

terén. Magyarország 1996 óta tagja a nukleáris technika terén legfejlettebb országok 

szervezetének, a NEA-nak. 

 

Az OAH főigazgatója tagja a NEA Irányító Testületének. A szakmai munkát szervező hét 

állandó bizottságban magyar szakemberek is részt vesznek. Az OAH nemzetközi 

tekintélyének elismerését jelzi, hogy a NEA Irányító Testülete szűkebb vezetőségének, a 

Bürónak is választott tagja OAH főigazgatója. 

 

Az OECD NEA Hatósági Tevékenységek Állandó Bizottságának 2009 és 2014 közötti 

időszakra vonatkozó Stratégiai Tervének főbb irányai: (1) a létező atomerőművek biztonságos 

üzemeltetése, (2) új reaktorok engedélyezése, (3) felkészülés a reaktorok következő 

generációjára. Ezen feladatok teljesítésében komoly kihívást jelent a megfelelő nukleáris 

infrastruktúra megőrzése, a biztonság további növelése és a biztonsági tevékenység 

hatékonyságának javítása.  

24.1.3 Szakterületi együttműködési szervezetek 
 

Az átfogóbb jellegű nemzetközi szervezetek mellett számos szakmai területen alakult ki 

szervezett formában nemzetközi együttműködés az atomenergia alkalmazásának biztonsága 

területén. 
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A magyar hatóság aktívan részt vesz a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok Egyesületének 

(Western European Nuclear Regulators' Association, WENRA), és a volt Szovjetunióban 

kifejlesztett VVER típusú reaktorokat üzemeltető országok hatóságai együttműködési 

fórumának (VVER Regulators Forum) munkájában is. A WENRA 2010-ben is két ülést tartott. 

A 2010. évi legjelentősebb eredmény az új atomerőművek létesítésére vonatkozó biztonsági 

célokat tartalmazó dokumentum, amelyet egy állásfoglalásban összegeztek. A VVER típusú 

reaktorokat üzemeltető országok képviselői – az OAH meghívására – 2010. június 16-17. 

között Balatonfüreden találkoztak. 

 

Az OAH tagja a kis nukleáris programmal rendelkező országok hatóságai között svájci 

kezdeményezésre létrejött együttműködésnek (Network of Regulators of Countries with Small 

Nuclear Programmes, NERS). Magyar szakemberek részt vesznek az Atomerőműveket 

Üzemeltetők Világszövetségében (World Association of Nuclear Operators, WANO), a 

VVER-440 reaktorokat üzemeltetők klubjában és felhasználói csoportjában, a Nukleáris 

Karbantartási Tapasztalatok Cseréje (Nuclear Maintenance Experience Exchange, NUMEX) 

együttműködésben. A Magyar Nukleáris Társaság az Európai Nukleáris Társaság (European 

Nuclear Society, ENS) tagszervezete, az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi 

Szakcsoportja a Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság (International Radiation Protection 

Association, IRPA) tagja. 

 

Magyarország tagja az amerikai kezdeményezésre létrejött Globális Nukleáris Energia 

Partnerség (Global Nuclear Energy Partnership, GNEP) utódjának, a Nemzetközi Nukleáris 

Energiaügyi Együttműködési Fórumnak (International Framework for Nuclear Energy 

Cooperation IFNEC). A Fórum fontos célja, hogy az atomerőmű gyártó, illetve fűtőelem 

technológiával rendelkező országok oly módon mozdítsák elő a nukleáris energia-termelést az 

ebben érdekelt országok számára, hogy azok - az Atomsorompó Szerződésben vállalt 

kötelezettségeikkel összhangban - megalapozott döntéseket tudjanak hozni. Az Amerikai 

Egyesült Államokon kívül 27 országot magába foglaló Fórum a jövőben is két és többoldalú 

együttműködéssel kívánja céljait megvalósítani, figyelembe véve a nukleáris biztonság, az 

Atomsorompó szerződés és a Biztosítéki megállapodások szempontjait. A szervezetben 

hazánkat az OAH képviseli. 

 

Magyarország részt vesz a nukleáris terrorizmus elleni globális kezdeményezésben (Global 

Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT), melynek célja a nukleáris eszközökkel 

végrehajtott terrortámadások megelőzése. Az OAH 2010-ben is támogatta e kezdeményezést. 

 

Az amerikai Energiaügyi Minisztérium (Department of Energy, US DOE) indította el a 

Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezést (Global Threat Reduction Initiative, GTRI), 

amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és más országok is támogatnak. A 

kezdeményezés több programot takar. Az egyik program célja, hogy a nagydúsítású uránnal 

üzemelő kutatóreaktorok és tesztreaktorok üzemanyagát kisdúsítású üzemanyaggal váltsák fel. 

Ennek keretében történt az üzemanyagcsere a KFKI kutatóreaktorában. A GTRI másik 

programja a nukleáris és egyéb radioaktív anyagok nukleáris védettségének (nuclear 

security) növelésére irányul. Az OAH, az amerikai Energiaügyi Minisztériummal 

együttműködve 2010-ben szemináriumot tartott a radioaktív anyagok biztonságos szállítása és 

védettsége témakörben, valamint tanfolyamot szervezett „Riasztásra reagáló erők nemzetközi 

képzése” címmel. 
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24.2 Többoldalú nemzetközi egyezmények 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén Magyarország részvételével eddig 12 

hatályos többoldalú államközi, vagy kormányközi egyezmény jött létre. Az egyezményeket és 

az azokat kihirdető jogszabályokat az 1. melléklet tartalmazza. A felsorolt egyezmények hazai 

végrehajtását szolgáló feladatokat az OAH látja el. 

 

Az 1996-ban hatályba lépett Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes országai kötelezettséget 

vállaltak a nukleáris biztonság nemzetközileg elfogadott szintjének fenntartására, illetve 

növelésére és arra, hogy erről háromévenként nemzeti jelentést készítenek. Az Egyezmény 

részesei a nemzeti jelentéseket felülvizsgálati konferencián vitatják meg. 2011-ben immár az 

5. felülvizsgálati konferencia kerül megrendezésre.
139

 Az egyezmény keretében az OAH - az 

érintett szervezetek bevonásával - elkészítette a negyedik Nemzeti Jelentést, amit a tárcaközi 

egyeztetés lefolytatása után a magyar kormány a 1181//2010 (IX.12.) Korm. határozattal 

hagyott jóvá. A Jelentés teljes szövege magyarul és angolul is megtekinthető az OAH 

honlapján. 

 

Az OAH látja el az atomrobbantások tilalmát kimondó Átfogó Atomcsend Szerződés 

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) szervezetét előkészítő bizottság nemzeti 

kapcsolattartási pontjának feladatait. Az előkészítő bizottság nemzetközi szervezet, amelynek 

feladata a Szerződés szerinti ellenőrző rendszer működőképességének megteremtése a 

Szerződés hatálybalépésének idejére. Ennek eredményeként a Szerződés végrehajtásának 

ellenőrzésére az egész világra kiterjedő mérőállomás-hálózat és a mérőállomások által 

szolgáltatott adatok értékelését végző adatközpont működik. 2005 óta a nemzetközi szervezet 

keretében létrejött ideiglenes technikai titkárság első számú vezetői pozícióját magyar 

diplomata tölti be. 

 

A nemzetközi rendszer adatainak elérése az OAH által felügyelt Nemzeti Adatközpont 

számára kialakított biztonságos felhasználói hozzáférésen keresztül történik, melyben az 

elsődleges felhasználó OAH mellett 2008 óta más hazai intézmények is kaptak általános 

felhasználói jogot: a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, a Magyar Honvédség 

Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ és az Országos Meteorológiai Szolgálat. 

Ezek az intézetek szükség esetén technikai segítségnyújtást is adnak az OAH számára az 

adatok értelmezésében. 

24.3 Kétoldalú kapcsolatok 
 

A szomszédos országok nukleáris biztonságért felelős hatóságaival, atomerőműveivel és 

kutatóintézeteivel széles körű együttműködés alakult ki a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség és az Európai Unió által szervezett regionális programok keretében. Az OAH 

szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a VVER reaktorokat üzemeltető országok (Csehország, 

Finnország, Szlovákia, Oroszország) társhatóságaival. 

 

Kölcsönös információcsere egyezmények keretében az OAH együttműködik Csehország, 

Szlovákia, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Románia hatóságaival. 

Németország Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumával tudományos-műszaki 

együttműködés keretében alakult ki közvetlen kapcsolat. 

 

                                                 
139

 A konferencia 2011. április 4—14. között lezajlott, a magyar szereplés sikeres volt. 
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További kétoldalú kapcsolatot jelentenek az atomenergia biztonságos alkalmazása területén 

létrejött kétoldalú kormányközi egyezmények, amelyek végrehajtásáról az OAH 

gondoskodik. A kétoldalú egyezmények felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. 

A nukleáris veszélyhelyzetben adandó gyors tájékoztatás és segítségnyújtás területén létrejött 

kétoldalú kormányközi egyezmények részes országainak szakemberei rendszeres szakértői 

találkozókat tartanak. A kétoldalú találkozók hatékonyabbá tétele érdekében Csehország, 

Magyarország, Szlovénia és Szlovákia nukleáris biztonsági hatóságai - immár hatodik éve - 

négyoldalú megbeszéléseken vitatják meg az aktuális, közös érdeklődésre számot tartó 

kérdéseket. A cseh, magyar, szlovák és szlovén nukleáris biztonsági hatóságok hagyományos 

négyoldalú találkozóját 2010-ben Balatonfüreden tartották. A találkozó kiemelt témája volt az 

új atomerőművi blokkok létesítésére való felkészülés. A résztvevők megállapodtak abban, 

hogy a felkészülési együttműködés céljából eseti munkacsoportot hoznak létre, amelynek 

megszervezését az OAH vállalta el
140

. 

 

Novemberben került sor az ausztriai Hernsteinben a nukleáris biztonság és sugárvédelem 

területén kötött osztrák-magyar kétoldalú egyezmény keretében rendezett, 2010. évi 

találkozóra. Az osztrák partnerek nagy érdeklődéssel fogadták a Paksi Atomerőmű Zrt. 

szakértőinek előadását a teljesítménynövelés hatásairól és a földrengésbiztonság növelésével 

kapcsolatos tapasztalatokról. 
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 A témában informális konzultációk voltak, tényleges munkacsoport létrehozására nem került sor.  
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25 Szerepünk az Európai Unióban 
 

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással tagja lett az Európai Atomenergia 

Közösségnek, az Euratomnak is. Az Európai Unió mind a 27 tagállama tagja az Euratom 

Szerződésnek, függetlenül attól, hogy van-e atomerőműve, vagy egyéb nukleáris 

létesítménye. Az Euratom Szerződés végrehajtását szolgáló – elsősorban szakmai és 

koordináló – feladatokat az OAH látja el. 

 

Az Euratom keretében folytatott hatékony működés 2010-ben is zökkenőmentes volt. Ezt 

megkönnyítette, hogy a megelőző években kialakultak azok a mechanizmusok és eljárások, 

amelyekkel sikeresen lehetett képviselni a magyar érdekeket. 

25.1 Felkészülés a 2011-es magyar EU elnökségre 
 

Az OAH elnökségi stábjának feladata a nukleáris kérdésekkel foglakozó tanácsi 

munkacsoport (Working Party on Atomic Questions, WPAQ) vezetése. A munkacsoport 

ülései során 2010-ben több egyeztetés is történt az elnökségi trió (Spanyolország, Belgium, 

Magyarország) tagjai és az Európai Bizottság között a magyar elnökség operatív 

programjáról. A Tanács Főtitkárságával az év második felében több menetben folytak 

megbeszélések. Az elnökségi naptár a tervezett ülések időpontjáról és a lehetséges 

tárgyalandó témák dossziéi november végére készültek el.
141

 

 

Az EU elnökségre való felkészülés keretében a 2010-re előírt kötelező képzések keretében a 

stábtagok 2010-ben teljesítették az idegen nyelvi képzést, és rendszeresen látogatták az 

elnökségi feladatok ellátásához kapcsolódó uniós szakmai előadásokat, valamint 

szemináriumokat.  

25.2 Részvétel az Euratom munkacsoportjaiban és szakmai bizottságaiban 
 

Az Euratom nukleáris területen működő munkabizottságainak tevékenységében az OAH 

képviselői 2010-ben is részt vettek és képviselték a magyar érdekeket. 

25.2.1 Az Európai Unió Tanácsa mellett működő bizottság 
 

Nukleáris területen a legfontosabb döntés előkészítő munkacsoport a Tanács mellett működő 

nukleáris kérdések munkacsoportja (WPAQ), amelynek keretében a 2010. évben több fontos 

témát tárgyaltak meg. A Munkacsoport – többek között – az alábbi dokumentumok 

elfogadását készítette elő: 

 

• tanácsi következtetések a gyógyászati célú radioizotópok ellátásának biztonságáról az 

Európai Unióban;  

• a Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és a Dél-Afrikai 

Köztársaság kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása vonatkozó 

együttműködési megállapodás tárgyalására vonatkozó irányelveknek a Bizottság részére 

történő kibocsátásáról; 

• a Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség és Ausztrália kormánya között az 

atomenergia békés célú felhasználása terén létrehozandó együttműködési megállapodás 

megtárgyalásáról; 
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 A magyar elnökség 2011—ben sikerrel lezajlott. 
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• az Euratom jelentése a nukleáris biztonsági egyezmény (CNS) 5. felülvizsgálati 

értekezletére. 

A tanácsi munkacsoportban a Bizottság előterjesztése alapján novemberben megkezdték a 

radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos kezeléséről szóló irányelv vitáját (az 

EKTB nukleáris kérdések szakértői csoportja Induló Tárgyalási álláspont készített az 

irányelvhez).
142

 

 

25.2.2 Az Európai Bizottság mellett működő bizottságok 
 

Európai nukleáris biztonsági hatóságok csoportja (European Nuclear Safety Regulators’ 

Group, ENSREG) a nukleáris biztonság és a nukleáris hulladékok kezelése területén 

 

Az Európai Bizottság 2007. július 17-ei határozatával hozta létre a csoportot, amely vagy saját 

kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére tanácsot ad a Bizottságnak, és segít abban, hogy 

a nukleáris létesítmények biztonsága és a kiégett fűtőelemek, valamint a radioaktív hulladék 

biztonságos kezelése terén közös álláspont alakuljon ki, valamint idővel további európai 

szintű szabályozások szülessenek. 

 

Az ENSREG emellett elősegíti a nemzeti nukleáris hatóságok közötti egyeztetést, 

koordinációt és együttműködést. Az ENSREG keretében jelenleg három munkacsoport 

működik: nukleáris biztonsági, hulladék és leszerelés technikai, valamint átláthatósági 

csoport, mindhárom csoportban részt vesznek az OAH szakemberei. 

 

Az ENSREG rendszeresen – adott esetben ajánlásokat is mellékelve – jelentésben számol be 

tevékenységéről az Európai Bizottságnak, amelyet az eljuttat az Európai Parlament és a 

Tanács számára is. Az ENSREG az Európai Unió 27 tagállamának képviselőiből, illetve a 

Bizottság képviselőjéből áll. Magyarországot az OAH főigazgatója és egyik főigazgató-

helyettese képviseli. 

 

A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz (Instrument for Nuclear Safety 

Co-opreration, INSC) bizottsága 

 

A Tanács 300/2007. Euratom rendelete alapján létrehozott INSC támogatást nyújt – az 

Európai Unión kívüli – harmadik országoknak a magas szintű nukleáris biztonság, és a 

sugárvédelem előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és 

hatékony biztosítéki intézkedések alkalmazását támogató intézkedésekhez. Az INSC bizottság 

munkájában az OAH egy munkatársa vesz részt. 

 

Az INSC keretében Európai Bizottság projektet indított az egyiptomi hatóság támogatására 

egy lehetséges új atomerőmű telephelyének kijelölése kapcsán. Az egyiptomi hatóság a 

telephely-értékelés hatósági felülvizsgálatában kérte az EU segítségét. Az EU konzorciumot 

alakított, amelyben az OAH is részt vett. Az OAH-s szakemberek a baleset-elhárítási tervezés 

alapfeltételeinek és a telephely kiválasztásához kapcsolódó tevékenységek minőségirányítási 

rendszerének felülvizsgálatában, valamint az érintett fejezetekkel kapcsolatos konzultáción 

vettek részt. 
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 Az irányelvtervezet munkacsoporton belüli egyeztetése a magyar elnökség alatt sikeresen lezajlott. 
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Egyéb testületi tevékenység 

 

2010-ben az OAH szakemberei részt vettek az Euratom szerződés egyes cikkei alapján 

működő szakértői csoportok munkájában: 

 

• 31. cikk (sugárvédelem), 

• 35-36. cikk (a környezet sugárvédelmi ellenőrzése), 

• 37. cikk (radioaktív hulladékok elhelyezése). 

Az OAH ezen kívül egy tagot delegál az Euratom Ellátási Ügynökség Tanácsadó 

Bizottságába (Euratom Supply Agency Advisory Committee). 

 

25.3 Részvétel az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban 
 

Az Európai Unióval összefüggő hazai kormányzati tevékenység összefogására létrejött 

Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) munkájában az OAH egyik főigazgató-

helyettese vesz részt. Nukleáris területen a tárgyalási álláspontok kialakítását, egyeztetését a 

Tárcaközi Bizottság által létrehozott „Nukleáris kérdések” szakértői csoport végzi, amelynek 

vezetője az OAH egyik főosztályvezetője. 

 

A 2010. év során a Tárcaközi Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta az OAH részvételével 

kialakított magyar tárgyalási álláspontokat a WPAQ napirendjén szereplő témákban (12.2.1. 

pont). Az OAH nukleáris területen ellátta a hazai műszaki tartalmú jogszabályoknak a 

Bizottsággal és a többi tagországgal való, megjelenés előtti előzetes véleményeztetésével 

összefüggő feladatokat. 

 

2010-ben – de különösen a második félévben – az átalakult EKTB intenzíven készült az EU 

elnökséggel kapcsolatos feladatok ellátására. Meghatározták az ülések és rendezvények 

menetrendjét, illetve a prioritásokat, amelyeket egyeztettek a Bizottsággal és a Tanács 

Főtitkárságával. Az OAH a felelősségébe tartozó WPAQ tanácsi munkacsoport programját, 

illetve a tárgyalandó dossziékat határidőre (november közepére) elkészítette. 

25.4 Részvétel az Euratom 7. Kutatási-fejlesztési keretprogramjában 
 

Tanács 2006. december 18-án fogadta el az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási 

és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramját, az előző, hatodik kutatási-

fejlesztési keretprogram folytatásaként. A 2007–2011-es időszakra vonatkozó hetedik 

keretprogram végrehajtására előirányzott teljes összeg 2751 millió EUR. Ennek az összegnek 

a különböző kutatási témák közötti felosztása a következő: 

 

Kutatások a fúziós energia területén    1947 millió euró 

Atommaghasadás és sugárvédelem       287 millió euró 

A Közös Kutató Központ nukleáris tevékenységei     517 millió euró 

 

A keretprogram hazai nemzeti kapcsolattartója – az atommaghasadás és sugárvédelem, 

valamint a Közös Kutató Központ területen – az OAH egyik főosztályvezetője. A 6. és a 7. 

keretprogramokban sikeres pályázatot benyújtott főbb hazai intézmények az alábbiak: 
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• MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet
143

; 

• MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet; 

• MTA Izotópkutató Intézet
144

; 

• Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. (korábban VEIKI Atomenergia Divízió); 

• Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet;  

• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; 

• MTA Atommagkutató Intézete; 

• Paksi Atomerőmű Zrt.; 

• Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.; 

• BME Nukleáris Technikai Intézet; 

• Pannon Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet.  
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 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 
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 2012. január 1—jei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt a MTA KFKI Atomenergia 

Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik 

tovább. 
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26 Tájékoztatási tevékenység 

26.1 Létesítményi tájékoztatás 
 

A Paksi Atomerőmű Zrt. az atomerőműben történt eseményekről sajtóközlemények útján 

rendszeresen tájékoztatta a közvéleményt. A sajtóközlemények a többi tájékoztató anyaggal 

együtt felkerültek az atomerőmű – magyar és angol nyelvű – honlapjára 

(www.atomeromu.hu; www.paksnuclearpowerplant.com) is. 

 

Az atomerőművel foglalkozó híradások, sajtómegjelenések száma összesen 6389 volt, ebből 

nyomtatott 3856, rádió-tévé 835, internet 1698. A paksi sajtótájékoztatók hatékonyságát 

továbbra is növelte a budapesti kirendeltséggel létesített videokonferencia-kapcsolat. 

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontjában a látogatói létszám 2010-ben 

27910 fő volt. Számos VIP-vendéget fogadtak az erőmű képviselői. 

 

Az atomerőmű tervezett bővítésével és a jelenlegi működésével kapcsolatos információk 

szélesebb körbe való eljuttatása érdekében az atomerőmű az MVM Zrt.-vel közösen 2009 

októberében egy tájékoztató kamiont indított. Ennek célja, hogy a személyes találkozás 

lehetőségét felhasználva a lakosságot tájékoztassa, valamint a tájékoztatáson túl lehetőséget 

teremtsen a lakosságban felmerülő kérdések megválaszolására, interaktív párbeszéd 

megvalósítására. Ezen tájékoztató tevékenységét a – még több interaktív elemmel ellátott – 

kamion 2010-ben tovább folytatta. A kamion indulása óta 150 települést keresett fel, a mozgó 

kiállítást 60 ezer látogató tekintette meg. 

 

A Paksi Atomerőmű megbízásából végzett országos közvélemény-kutatás szerint az 

atomerőmű elfogadottsága 2010-ben 78% volt. 

 

A Paksi Atomerőmű környezetében működő társadalmi szervezet, a Társadalmi Ellenőrző és 

Információs Társulás (TEIT) az elmúlt évben is szerepet játszott az atomerőmű és a térség 

lakosainak kapcsolattartásában. A Paksi Atomerőmű Zrt. és a TEIT közötti hosszú-távú 

megállapodás 10 éves időtartamra szabályozza a két fél együttműködését. Ezen szerződés 

megújítására évente sor kerül. A TEIT települések vezetői írásos beszámolót készítettek a 

2010. évi tevékenységükről, amelyet átadtak az atomerőmű vezérigazgatójának és a 

kommunikációs igazgatónak. A TEIT a nyomtatott és elektronikus médián keresztül 

rendszeresen tájékoztatta az atomerőmű környezetében élő lakosságot az aktuális 

háttérsugárzási értékekről, valamint az atomerőművel kapcsolatos hírekről. 

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. a Magyar Villamos Művekkel közösen 2010-ben is részt vett számos 

kiállításon. 

A hagyományoknak megfelelően az atomerőmű 2010 szeptemberében ismét megtartotta Nyílt 

Napját, amelynek keretében ezúttal Paks város küldöttsége érkezett a látogatóközponthoz. 

 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

sokrétű tájékoztatási tevékenységet folytat a radioaktív hulladékok elhelyezése témakörében 

(www.rhk.hu). Az RHK Kft. az ország négy térségében működő önkormányzati társulásokkal 

tart fenn rendszeres kapcsolatot annak érdekében, hogy a települések képviselői valamint a 

lakosság hiteles, naprakész információkat kapjon. A társulások 36 önkormányzat érdekeit 

jelenítik meg. 
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A Társaság bemutatótermet működtet Pakson, Kővágószőlősön, Kisnémediben és 

Püspökszilágyon, információs parkot Bodán, Váckisújfalun, Kisnémediben, Váchartyánban és 

Őrbottyánban. 

 

Az éves jelentés mellett hat alkalommal jelentettek meg hírlevelet, közreadták a Társaság 

immár tízedik közép- és hosszú távú tervét. Helyi, regionális és országos szintű 

sajtótájékoztatókon adnak hírt munkájukról, programjaikról. 

 

Bátaapátiban, az Eszter-aknában a Társaság kiállítást létesített. A kiállításon megtekinthetőek 

azok a saját gyártású ismeretterjesztő filmek is, amelyek az eddig végzett munkákról, 

valamint a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) működéséről, a környezeti monitoring 

tevékenységről adnak részletes tájékoztatást. A látogatók száma az év végére meghaladta a 

45000 főt. 

 

A Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás (TETT) is folyamatosan tájékoztatta a térség 

lakosait a Bátaapátiban létesült Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló életéről, a hulladék 

beszállítás folyamatáról. A társulás információs lapja a „Térségi Krónikás” és a „TETT 

Hírlap” részletesen beszámolt a lakosságot érintő kérdésekről, a lakossági ellenőrző csoport 

munkájáról. 2010-ban tizedik alkalommal rendezték meg a „TETT-re Kész Napot” Cikón, 

amelyen a térség lakosai, diákjai közvetlenül találkozhattak a társulás és az ipar 

képviselőivel. 

 

A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Társulás (NyMTIT) 

honlappal (www.nymtit.hu), újsággal és video-hírlevéllel rendelkezik, amelyen keresztül 

rendszeresen beszámolnak a térséget érintő aktuális kérdésekről. A tagtelepülések helyi havi 

újságjaiban rendszeresen megjelenik az „NyMTIT Gyorsinfo”, amely az RHK Kft. a társulás 

és a települések információit adja át a lakosságnak. Hetedik alkalommal rendezték meg a 

„Tájoló Napot”, amely olyan nyílt nap, ahol a térség lakosai, diákjai közvetlenül 

találkozhatnak a társulás és az ipar képviselőivel. 

 

A Budapesti Kutatóreaktor 2010-ben az előző évihez hasonló számú, több mint 1000 látogatót 

fogadott, többek között a Kulturális Örökség Napja keretében. 2010-ben folytatódott a reaktor 

átállása kisdúsítású üzemanyagra, ám ezzel kapcsolatban az év folyamán nem történt jelentős 

esemény, így a szakmai látogatók száma kisebb volt a korábbinál. Továbbra is fontos szerepet 

játszanak a hónap utolsó péntekén szervezett nyílt napok, amelyek keretében előzetes 

bejelentkezés után bárki megtekintheti a reaktort. 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet 

(www.reak.bme.hu) a 2010. év során 108 látogatócsoportot fogadott. Ez összesen több mint 

2000 látogatót jelent. A látogatók többsége magyarországi középiskolákból érkezett, de 

jelentős számban volt közöttük hazai felsőoktatási létesítményekből és külföldről érkező 

csoport is. A Kutatók Éjszakája programban 85 látogató, a középiskolák számára tartott nyílt 

napon pedig 60 diák tett látogatást az Intézetben. Az Intézet igazgatója 2010-ben is számos 

TV, rádió és újság interjút adott a nukleáris energiatermelés hazai és nemzetközi aktuális 

kérdéseivel kapcsolatban. Ennek kapcsán az oktatóreaktor sok felvétel, interjú helyszíne volt. 

26.2 Hatósági tájékoztatás 
 

A tájékoztatási tevékenység legjelentősebb formája a Kormány és az Országgyűlés elé évente 

benyújtandó jelentés, amelynek előkészítése az OAH feladata. Az OAH sajtótájékoztatók 
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szervezésével és sajtóközlemények kiadásával tájékoztatja a közvéleményt az atomenergia 

biztonságos alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb kérdésekről. Az atomenergia 

biztonságával és a hatósági tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb eseményekről 1998 óta 

rendszeresen hírlevelet ad ki és jelen van az Interneten is (www.oah.hu). 

 

Az OAH 2010-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a sajtó képviselőivel. Három hírlevél 

jelent meg, és az OAH vezetői számos alkalommal adtak interjút újságíróknak. A 

megkeresések jórészt az atomenergia magyarországi helyzetével, a Paksi Atomerőmű 

telephelyén létesítésre kerülő blokkokkal, valamint a nemzetközi nukleáris vonatkozású 

eseményekkel voltak kapcsolatosak. A szakmai közvélemény tájékoztatására az OAH éves 

jelentést készített 2010. évi tevékenységéről. 

 

Az OAH folyamatosan törekszik a nukleáris biztonsággal összefüggő kérdések iránt 

érdeklődő szakmai és laikus közönség mind teljesebb tájékoztatására. Ennek a folyamatnak a 

részeként 2009 októberétől az OAH rendszeresen ismerteti a nukleáris biztonsági hatóság által 

hozott határozatokat, megjelölve a határozat kiadásának dátumát, tárgyának rövid, érthető 

összefoglalását és hatályát. A határozatokról készült lista az OAH honlapján megtalálható. 

  

A Magyar Szakújságírók Egyesülete az OAH-val együttműködve másodszor szervezi meg a 

Nukleáris Újságíró Akadémiát. Az Akadémia két éves időtartamú. Célja, hogy a részt vevő 

újságírók objektív és szakmailag megalapozott tájékoztatást tudjanak adni az atomenergia 

békés célú felhasználásáról. A képzés keretében a résztvevők az atomenergia felhasználásához 

kapcsolódó szervezetekhez és nukleáris létesítményekhez látogatnak el, ahol az intézmények 

bemutatása mellett alkalom nyílik az éppen aktuális atomenergetikai kérdésekről való 

tájékozódásra is. Az akadémián való részvétel ingyenes, a résztvevők az Akadémia 

elvégzéséről oklevelet kapnak. 2010-ben az újságírók megismerték az OAH tevékenységét, 

ellátogattak az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 

Kutató Intézetbe, a Paksi Atomerőműbe, az Országos Onkológiai Intézetbe, a bátaapáti 

Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba, a Mohi Atomerőműbe és a MAVIR központba. 

 

A Diósgyőri Gimnázium és a miskolci Városi Pedagógiai Intézet Környezeti Nevelési 

Központja szervezésében 2010. február 24-én általános és középiskolai, természettudományi 

tárgyakat tanító tanárok látogatták meg az OAH-t, ahol előadást hallgattak meg az OAH 

tevékenységéről és meglátogatták a CERTA-t. 

 

2010. február 4-én az OAH koordinációs megbeszélést szervezett a nukleáris területen 

tevékenykedő szervezetek képviselőivel. A megbeszélés célja a tájékoztatási erőfeszítések 

összehangolása és a tervezett események ismertetése volt. 

 

Az OAH a TIT Stúdió Egyesülettel és az Eszterházy Károly Főiskolával, illetve az ATOMKI-

val együtt ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel 

2010. május 20-án Egerben és november 17-én Debrecenben. A két konferencián mintegy 600 

fő vett részt. 

 

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében 2010-ben hatodik alkalommal 

tartott az OAH nyílt napot. A látogatók vetített-képes előadásokon és poszter kiállításon 

ismerkedhettek meg az OAH sokrétű tevékenységével. Az érdeklődők meglátogatták a 

magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központját, az OAH-ban 

működő Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központot, ahol egy nukleáris 
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baleset szimulációján keresztül megismerhették a központ veszélyhelyzeti működését. A 

rendezvényen közel 180 látogató vett részt. 

 

2010-ben a minisztériumok és a háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzése során 

megállapították, hogy a háttérintézmények és felügyelt szervezetek között jogkövető 

magatartás tekintetében az OAH felelt meg legjobban a törvény előírásainak. 

 

Az OAH megbízta a TNS közvélemény-kutató céget, hogy készítsen felmérést az OAH 

tevékenységének ismertségéről és elismertségéről. A megkérdezettek háromnegyede tisztában 

van az OAH alapvető feladataival, a lakosság közel 2/3-a (65%-a) véli úgy, hogy az OAH 

megbízhatóan felügyeli az atomerőművek és egyéb nukleáris létesítmények működését, és a 

releváns válaszok alapján az OAH felügyelettel kapcsolatos értékelésének átlaga egy 

ötfokozatú skálán 4,07. 

Az Energiaklub közérdekű adatként kérte az OAH-tól a Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkjában 

2003-ban történt üzemzavar kárelhárítására vonatkozó engedélykérelem és annak valamennyi 

melléklete adatait, amelyeket a Paksi Atomerőmű Zrt. üzleti titoknak minősített. Az 

engedélyesek által az OAH-nak benyújtott dokumentumok minősítése az engedélyesek 

felelőssége. Az Energia Klub bírósághoz fordult. A Fővárosi Bíróság a felperes keresetének 

részben helyt adott, és arra kötelezte az OAH-t, hogy az ítéletben felsorolt mellékletek adatait 

15 napon belül adja ki a felperesnek. 

 

Az Energiaklub szintén közérdekű adatként kérte az OAH-tól a Paksi Atomerőmű Zrt. 2. 

blokkjának újraindítására vonatkozó, az OAH-hoz benyújtott engedélykérelemhez csatolt 

kilenc melléklet adatainak kiadását, amelyeket a Paksi Atomerőmű Zrt. szintén üzleti titoknak 

minősített. Az Energia Klub ismét a bírósághoz fordult. A Fővárosi Bíróság arra kötelezte az 

OAH-t, hogy az engedélykérelemhez csatolt mellékletek közül hármat 15 napon belül adjon ki 

a felperesnek. A Fővárosi Bíróság az ítéleteket szakértői véleményre alapozta. Mindkét ítélet 

2010. szeptember 6-án emelkedett jogerőre. Az ítéletekben meghatározott adatok átadása 

megtörtént. 

 

A nemzetközi közvélemény tájékoztatására az OAH 2010 májusában és novemberében angol 

nyelvű összefoglalót készített a magyarországi nukleáris biztonsággal kapcsolatos legújabb 

fejleményekről. Az összefoglalóban az energiapolitika, a jogi és hatósági keretek változásai, a 

Paksi Atomerőmű nukleáris biztonságával kapcsolatos legújabb fejlemények (atomerőmű 

bővítés, üzemidő-hosszabbítás, teljesítménynövelés stb.) és a többi nukleáris létesítménnyel, 

valamint a hazai nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos fontosabb események szerepelnek. 

Az összefoglaló az OAH honlapján olvasható. 

26.3 Rendezvények 
 

2010. február 15–17. között Budapesten rendezték a nukleáris ipar legnagyobb 

kommunikációs konferenciáját, a PIME-ot. A rendezvényen közel 200 szakember vett részt, 

összesen 32 országból. A rendezvény szervezője az Európai Nukleáris Társaság, hazai 

partnerszervezete a Magyar Nukleáris Társaság volt. A szervezésben szerepet vállalt a Paksi 

Atomerőmű és a többi nukleáris létesítmény, valamint az OAH. A konferencia célja a 

nukleáris intézmények kommunikációjának javítása és a tapasztalok cseréje volt. A 

konferencia résztvevői látogatást tehettek a Paksi Atomerőműben, a bátaapáti Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tárolóban, a csillebérci kutatóreaktorban, illetve a BME 

oktatóreaktorában. 
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A Magyar Nukleáris Társaság 2010 decemberében kilencedik alkalommal rendezte meg a 

Nukleáris Technikai Szimpóziumot, ezúttal Pakson. A rendezvény célja a hazai tudományos 

eszmecsere elősegítése, fórumot biztosítva a hazai szakemberek, kutatók, valamint a szakma 

fiatal művelői közötti kapcsolatépítésre és információcserére. A kétnapos rendezvényen 

összesen 51 előadás hangzott el. 
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1. melléklet 

 

AZ ATOMENERGIA BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN 

MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELÉVEL LÉTREJÖTT TÖBBOLDALÚ ÁLLAMKÖZI 

VAGY KORMÁNYKÖZI EGYEZMÉNYEK 
 

Megnevezés Hazai kihirdetés 
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződés 
1970. évi 12. törvényerejű 

rendelet 
A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 1987. évi 8. törvényerejű rendelet 
A nukleáris balesetekről adandó gyors értesítési egyezmény 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 
A nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való 

segítségnyújtásról szóló egyezmény 
29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki 

segítségről szóló felülvizsgált kiegészítő megállapodás 

93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet 

Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló nemzetközi 

egyezmény 
24/1990. (II. 7.) MT rendelet 

Az atomkárokért való polgárjogi felelősségről szóló Bécsi 

Egyezmény és az atomenergia területén való polgári jogi 

felelősségről szóló Párizsi Egyezmény alkalmazásáról szóló közös 

jegyzőkönyv 

130/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet 

A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény 1997. évi I. törvény 
Átfogó Atomcsend Szerződés 1999. évi L. törvény 
A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív 

hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös 

egyezmény 
2001. évi LXXVI. törvény 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló 

biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a 

megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv  

2006. évi LXXXII. törvény 
 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben 

elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett 

nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ 

által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án 

aláírt módosítása 

2008. évi LXII. törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
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2. melléklet 

 

AZ ATOMENERGIA BIZTONSÁGOS ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN LÉTREJÖTT 

KÉTOLDALÚ KORMÁNYKÖZI EGYEZMÉNYEK 
 

Megnevezés Hazai kihirdetés 
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság 

Kormánya között a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös 

érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Bécsben, 

1987. április 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről 

70/1987. (XII. 10.) MT rendelet 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada Kormánya 

között az atomenergia békés célú felhasználása terén 

folytatandó együttműködésről szóló, 1987. november 27-én 

aláírt egyezmény kihirdetéséről 

34/1988. (V. 6.) MT rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi 

Köztársaság Kormánya között a nukleáris biztonsággal és a 

sugárvédelemmel összefüggő kölcsönös érdeklődés tárgyát képező 

kérdések szabályozásáról Budapesten, 1990. szeptember 26-án aláírt 

megállapodás kihirdetéséről 

73/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh és Szlovák 

Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kölcsönös 

tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris biztonság és 

sugárvédelem területén Bécsben, 1990. szeptember 20-án aláírt 

egyezmény kihirdetéséről 

108/1991. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült 

Államok Kormánya között az atomenergia békés célú alkalmazása 

terén való együttműködésről Bécsben, 1991. június 10-én aláírt 

Megállapodás kihirdetéséről 

116/1992. (VII. 23.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság 

Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors 

értesítésről Budapesten, 1995. július 11-én aláírt egyezmény 

kihirdetéséről 

185/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között 

nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről Bukarestben, 

1997. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről 
61/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi 

Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és súlyos 

szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról 

szóló, Bonnban, 1997. június 9-én aláírt Egyezmény 

kihirdetéséről 

188/1998. (XI. 18.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között 

nukleáris balesetek esetén való gyors értesítésről, a kölcsönös 

tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris biztonság és 

sugárvédelem területén Budapesten, 1997. november 12-én aláírt 

Megállapodás kihirdetéséről 

108/1999. (VII. 7.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság 

Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors 

értesítésről Zágrábban, 1999. június 11-én aláírt egyezmény 

kihirdetéséről 

13/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 
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JELENTÉS 

 

AZ ATOMENERGIA 2011. ÉVI HAZAI 

ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL 
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27. Bevezetés 
 

A radioaktív anyagok és az ionizáló sugárzások alkalmazása széleskörűen elterjedt emberi 

tevékenység. Az atomenergia felhasználása az egészségügyi ellátásban, a villamosenergia-

termelésben, az iparban, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatás számos területén a 

társadalom javát szolgálja. Az atomenergia helytelen alkalmazása, vagy fegyverként való 

felhasználása azonban súlyos veszélyekkel jár. Ezért az atomenergia alkalmazása területén 

kezdettől fogva kiemelt szerepe van a biztonságnak. 

 

Nemzetközi egyezmények határozzák meg a tudományos eredmények és nemzetközi 

tapasztalatok alapján kialakított biztonsági alapelveket, a biztonság fejlesztésével összefüggő 

nemzetközi együttműködés több kormányközi szervezet tevékenységének fontos területe. 

 

A biztonságos alkalmazás feltétele olyan jogalkotási és szabályozási rendszer létrehozása, 

amely megalapozza a nemzetközi elvárásoknak megfelelő biztonsági követelmények 

meghatározását és rendszeres korszerűsítését. Fontos feltétel továbbá olyan felhatalmazással, 

szakértelemmel és anyagi feltételekkel rendelkező, független hatósági rendszer működése, 

amely garantálja, hogy az atomenergia alkalmazása kizárólag hatósági engedélyezés és 

rendszeres ellenőrzés mellett történhessen, a jogszabályokban meghatározott szigorú 

biztonsági előírások érvényesítésével. 

 

Az atomenergia sokrétű alkalmazása és az alkalmazás biztonságával összefüggő kérdések 

jelentősége is indokolja, hogy az Országgyűlés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 

törvény előírásainak megfelelően tájékoztatást kapjon az atomenergia hazai alkalmazásának 

biztonságáról. Ezért az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdése 

kötelezi az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy évente jelentést készítsen a Kormánynak és 

az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról. A Kormány és az 

Országgyűlés elé terjesztendő Jelentés elkészítésében a feladatkörrel rendelkező 

minisztériumok és központi közigazgatási szervek működtek közre. 

 

Ez a Jelentés elsősorban a 2011. évi tevékenységről ad számot, de a teljességre és a 

közérthetőségre törekedve általános ismertetést ad az atomenergia alkalmazásának 

biztonságával kapcsolatos hazai közigazgatási, szakmai, tudományos és nemzetközi 

együttműködési kérdésekről is. Az előző jelentéstől eltérő, új adatokat, szövegrészeket 

dőltbetűs szedéssel emeljük ki.  

 

A 2011-ről szóló jelentés néhány olyan eseményről is számot ad, amelyhez hasonló az előző 

években nem történt. 

 

Március 11-én nagy földrengés pusztított Japánban, a legnagyobb szigettől (Honsu) kissé 

keletre. A földrengést hatalmas szökőár követte. A működő atomerőművek a tervezettnek 

megfelelően leálltak, azonban a földrengést rövid időn belül követő szökőár elmosta a 

Fukushima Daiichi telephelyen lévő blokkok hűtőrendszereit, a reaktorok, illetve a pihentető-

medencék hűtés nélkül maradtak. Az egyre növekvő hőfejlődés előbb a fűtőelemek 

melegedéséhez, károsodásához, majd – kémiai reakciók révén – hidrogénfejlődéshez, és végül 

kémiai robbanások sorozatához vezetett. A sérült, leomlott falak nyílásain át nagy mennyiségű 

radioaktív anyag került a környezetbe, több tízezer embert ki kellett telepíteni az erőmű 

környezetéből. Ez a baleset világszerte felvetette az atomerőművek természeti katasztrófákkal 

szembeni védettsége felülvizsgálatának az igényét. Számos állam és nemzetközi szervezet 
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megkezdte a szisztematikus újraértékelést. Magyarország azonnal csatlakozott az Európai 

Unió Tanácsa által javasolt Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (az úgynevezett stressz-teszt) 

programhoz. 

 

2011 második felében Európa több pontján a radioaktív jód koncentráció növekedését mérték 

a légtérben. A jelenség okának felderítése során világossá vált, hogy a Budapesten, egy 

magyar Kft.-ben folyó – orvosi diagnosztikai és gyógyászati célú – jód-izotóp gyártási 

folyamat során a szokásos mennyiséget többszörösen meghaladó mértékű radioaktív anyag 

került ki a légtérbe. Bár a kibocsátás teljes mértéke nem érte el az éves, hatóságilag 

jóváhagyott korlátot, és a lakosságot csak rendkívül kis (a korlátnál nagyságrendekkel kisebb) 

többletdózis érte, a nemzetközi visszhang és a mindenképpen káros, jelentős kibocsátás-

növekedési tendencia indokolttá tette a gyártás felfüggesztését, és a jelenség okának alapos 

felderítését. 

 

Ugyancsak unikális – de a fentiektől eltérően örvendetes – esemény volt az Európai Unió 

történetében első magyar elnökségű félév. A magyar elnökség EU tanácsi szinten vezető 

szerepet vállalt a fukusimai eseményekre reagálás megszervezésében. Jelentős eredmény, 

hogy a Tanács nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjában – több más anyag mellett 

– sikerült konszenzussal lezárni az Unió első, radioaktív hulladékok elhelyezésével foglalkozó 

irányelvének szakmai vitáját. 

 

2011-ben fordulópontjához érkezett a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítására irányuló 

folyamat is. Az Országos Atomenergia Hivatal által meghatározott kritériumok alapján a 

Paksi Atomerőmű összeállította és benyújtotta az 1. blokk üzemidő-hosszabbításának 

engedélyezéséhez szükséges biztonsági dokumentumokat. 

 

*** 

 

A 2011. évi Jelentésben szerepel mind a négy fenti esemény részletes ismertetése. Ennek 

megfelelően – azért, hogy a Jelentés terjedelme ne haladja meg jelentősen a szokásost – az 

évek óta ismétlődő, változatlan adatokat, érveket igyekeztünk tömöríteni; a kevésbé lényeges 

megállapításokat ezúttal helyenként elhagytuk. 
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28. Összefoglalás 
 

Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és egyik legjelentősebb területe a 

villamosenergia-termelés. Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló 

sugárzások felhasználása kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a 

tudományos kutatás és az oktatás területére. 

 

Az atomenergia alkalmazását Magyarországon törvény szabályozza. Az atomenergiáról szóló 

1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság egészségének, biztonságának és a 

környezetnek a védelme. A törvény rendelkezései szerint az atomenergia alkalmazása 

kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett 

történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van. A törvény 

végrehajtását számos kormányrendelet és miniszteri rendelet garantálja.  

 

Az atomenergia biztonságos alkalmazását felügyelő hatósági rendszer keretében a nukleáris 

létesítmények – köztük a Paksi Atomerőmű – nukleáris biztonságával, valamint a nukleáris 

fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok az Országos 

Atomenergia Hivatal (OAH) hatáskörébe tartoznak. A nukleáris létesítmények biztonságával 

kapcsolatos hatósági követelményrendszert részletes nukleáris biztonsági szabályzatok 

tartalmazzák, amelyek teljesítésének lehetséges módjáról az OAH főigazgatója útmutatókat 

ad ki. Az egészségügyért felelős miniszter az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (OTH) 

útján látja el a sugárveszélyes létesítményekkel, a sugárbiztonsággal és sugárvédelemmel 

kapcsolatos hatósági feladatokat. 

 

A Paksi Atomerőmű 2011-ben 15 685 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a hazai 

villamosenergia-termelés 43%-át adta. Az atomerőmű stratégiai jelentőségű az ország 

villamosenergia-ellátásában. 

 

A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet mellékleteként 2011 nyarán érvénybe lépett Nukleáris 

Biztonsági Szabályzatok a hatósági engedélyezési eljárást lényegesen egyszerűsítették. Annak 

érdekében, hogy a korábbinál kisebb hatósági engedélyezési szerep mellett a nukleáris 

létesítmények biztonsága ne csökkenjen, a jogszabály növelte az OAH ellenőrzési feladatait.  

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011 decemberében benyújtotta az atomerőmű 1. blokkjának a 

tervezett üzemidőn túli működtetésére irányuló engedélykérelmét. A több tízezer oldalas 

beadvány felülvizsgálata és értékelése jelentős erőfeszítést igényel a hatóságtól. 2011-ben a 

hatóság előkészítette a kérelem és a megalapozó dokumentáció felülvizsgálatának 

munkatervét, meghatározta a hatósági eljárásban résztvevők körét és elkészültek a 

tevékenység végzését támogató dokumentumok. 2012 januárjában megtörténtek az egységes 

szemléletű hatósági felülvizsgálathoz szükséges tájékoztatók, oktatások és elkezdődött a 

dokumentáció hatósági felülvizsgálata, értékelése. 

 

A Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, az Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták 

Átmeneti Tárolója a tervekben, engedélyekben meghatározott paraméterekkel üzemeltek. A 

hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok nem veszélyeztették a nukleáris biztonságot, 

és a környezeti kibocsátási határértékek túllépésére sehol sem került sor. Összefoglalóan 

megállapítható, hogy a nukleáris létesítmények 2011. évi biztonsági helyzetének általános 

értékelése megfelelő eredményt mutat. 
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2011. március 11-én a Richter skála szerinti 9-es erősségű földrengés rázta meg Japán keleti 

partvidékét. Ez volt a Japánban valaha bekövetkezett legnagyobb földrengés, amit hatalmas 

szökőárhullám követett. A Fukushima Daiichi atomerőmű területét elérő szökőár hullámok 

erőteljesen megrongálták a berendezéseket, megszűnt a reaktorok és a használt fűtőelemeket 

tároló pihentető medencék aktív hűtése. A hűtés nélkül maradt reaktorokban robbanások 

történtek és tüzek keletkeztek, amelyek károsították a radioaktív anyag környezetbe jutását 

gátló épületeket. A sérült létesítményből radioaktív anyag (főképp jód és cézium) került a 

levegőbe és a tengervízbe. A kibocsátott radioaktív anyag mennyisége alapján az esemény az 

INES 7-es, nagyon súlyos baleset besorolást kapta a 7 fokozatú nemzetközi nukleáris 

eseményskálán. 

 

A japán eseményeket az OAH folyamatosan értékelte, az OAH Balesetelhárítási Szervezete a 

Magyar Kormány, hazánk Japánban működő nagykövetsége és a magyar sajtó tájékoztatása 

mellett az Európai Unió tanácsadó szerveként is közreműködött. Honlapján az OAH 

folyamatosan ismertette a fejleményeket, ezzel is segítve a hazai lakosság hiteles 

tájékoztatását, közzétette a magyarországi környezeti mérésekkel kimutatott elenyésző 

mennyiségű többlet radioaktív jód és cézium koncentrációkat is, amelyek semmilyen egészségi 

kockázatot nem jelentettek.  

 

A baleset tanulságainak levonása a nemzetközi szervezetek kertében és hazánkban is 

megkezdődött. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) miniszteri szintű konferenciát is 

szervezett, amely alapján akcióterv született az események feldolgozására és a teendők 

meghatározására. A NAÜ tevékenységével párhuzamosan, de azonnal a baleset után az 

Európai Bizottság, majd az EU Tanácsa is kezdeményezte a japán tanulságok alapján az 

európai atomerőművek Célzott Biztonsági Felülvizsgálatát, az ún. stressz-tesztet. A stressz-

tesztben való részvételen és az atomerőmű biztonságának felülvizsgálatán túl, a 

Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság
145

 is felvette az éves munkatervébe a 

Fukusimában bekövetkezett baleset hazai baleset-elhárítási rendszer számára levonható 

tapasztalatainak összegyűjtését és a javító intézkedések megfogalmazását. Az átfogó munka 

elvégzésének felelősei az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos 

Atomenergia Hivatal főigazgatói. 

 

Az OAH és az OTH intézetei, érintett szakhatóságai 2011-ben is ellátták az atomenergia 

alkalmazásával összefüggő engedélyezési, ellenőrzési, valamint elemzési és értékelési 

hatósági feladatokat. 

 

A hatósági szervek munkahelyi sugáregészségügyi tevékenységének 2011. évi munkajelentése 

alapján a nyilvántartott munkahelyi egységek száma 2010-hez képest szinte nem változott, 

2011-ben 6078 volt. Munkahelyi sugárforrástól származó sugárbaleset, személyek baleseti 

szintű sugárterhelésével járó rendkívüli esemény 2011-ben sem következett be. 

 

A lakosság mesterséges környezeti forrásokból származó becsült belső sugárterhelésének 

országos átlaga 2011-ben 0,005 mSv körüli érték, ami elhanyagolhatóan csekély a 

természetes forrásokból származó lakossági sugárterheléshez (kb. 3 mSv/év) képest. 

 

                                                 
145

 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság helyett 2012 májusa óta Katasztrófavédelmi 

Koordinációs Tárcaközi Bizottság működik, amelynek feladatait az 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 

tartalmazza. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Atomer%C5%91m%C5%B1
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Az élelmiszer-előállítás környezetéből, a mezőgazdasági termelés és a tápláléklánc 

ellenőrzése során egészségre ártalmas, kiugróan magas értéket nem tapasztaltak.  

 

A Paksi Atomerőmű 1.-4. blokkja, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 

vonatkozásában megállapítható, hogy a rendelkezésre álló és a hatóság által elfogadott 

mérési adatok alapján a 2011-ben kibocsátott aktivitások nagy tartalékokkal a rájuk 

vonatkozó kibocsátási határértékek alatt maradtak. 

 

2011 őszén a korábbi háttér-értékhez képest az aeroszol mintákban emelkedett I-131 

radioizotóp aktivitáskoncentrációt mért az Országos „F. J. Curie” Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutató Intézet. Az eset nem igényelt azonnali beavatkozást, viszont a 

megemelkedett aktivitást a rendkívül érzékeny mérőműszereknek köszönhetően a szomszédos 

országokban is mérni lehetett, és a jelenség nagy nemzetközi és hazai visszhangot kapott. A 

kibocsátó, az  Izotóp Intézet Kft. sugáregészségügyi tevékenységi engedélyére vonatkozóan az 

elsőfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve (BFKH NSZSZ), ezért az OTH soron kívüli ellenőrzést kért a BFKH NSZSZ-től. 

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a I-131 a szellőzőrendszer szűrőbetéteinek augusztusi 

cseréje után került nagyobb mennyiségben a levegőbe. Az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság kezdeményezésére 2011. november 21-én - több hatóság bevonásával - egy 

újabb komplex ellenőrzésre került sor az Izotóp Intézet Kft-nél. Az ellenőrzésen résztvevő 

szakértők megállapították, hogy a jelenlegi szellőzőrendszer hiányosságai okozhatták a 

fokozott I-131 kibocsátást. Az Izotóp Intézet Kft. szárazdesztillációs I-131 gyártási 

tevékenységét fellebbezésre tekintet nélkül azonnali hatállyal felfüggesztették, és az Izotóp 

Intézet Kft. ezt a tevékenységet azóta sem végzi. 

 

Alapvetően minden nukleáris létesítmény esetében elmondható, hogy a fegyveres biztonsági 

őrségek létszáma feltöltött, fegyverzetük a kornak megfelelő és teljes, képzésük folyamatos, 

reagáló képességük kielégítő. A nukleáris létesítmények fizikai védelmét szolgáló technikai, 

műszaki megoldások megfeleltek a 2011. évben hatályos jogi normáknak
146

, 

működőképességüket a folyamatos felügyelet, karbantartás és ellenőrzés garantálta. 

 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés 

végrehajtásának biztosítékaként Magyarország nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris 

tevékenységét. A nukleáris anyagok hazai felhasználását és nyilvántartását a vállalt 

nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az 

Európai Bizottság ellenőrei is ellenőrzik. A hazai és nemzetközi nyilvántartási és ellenőrzési 

rendszer igazolta, hogy hazánk teljesíti a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozásával összefüggésben vállalt nemzetközi kötelezettségeit, és Magyarországon 

a nukleáris anyagok alkalmazása eredeti rendeltetésüknek megfelelően kizárólag békés célok 

érdekében történik, továbbá hazánk nem végez olyan nukleáris üzemanyag ciklussal 

összefüggő tevékenységet, amelyről nem tájékoztatta előzetesen az Európai Bizottságot, 

illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget. 

 

A nukleáris export és import engedélyezésének hazai rendszere 2011-ben is érvényesítette a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi irányelveket.  
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 2011. október 4—én hatályba lépett az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó 

engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet. 



188 

Az OAH részt vett az Atomsorompó Szerződés 6. cikkének végrehajtására kidolgozandó 

Hasadóanyag Leszerelési Szerződés (Fissile Material Cut-off Treaty) tervezetének 

kidolgozására létrejött szakértői munkában. Ennek során az OAH magyar szakmai 

állásfoglalást nyújtott be szerződés hatálya alá tartozó hasadóanyagok definíciójára.  

 

2011-ben az atomenergiáról szóló törvény előírásaival összhangban működött a Központi 

Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság. Az Alap és a Társaság működése az atomenergiáról szóló 

törvény alapján biztosítja, hogy a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése és elhelyezése, 

valamint a nukleáris létesítmények leszerelése megoldható legyen, és ne háruljon az 

elfogadhatónál nagyobb teher a jövő generációira. 

 

Az Alapból finanszírozott fő feladatok 2011-ben a következők voltak: 

 

 az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladék elhelyezésére alkalmas Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló létesítése és a már üzembe helyezett felszíni 

létesítményeinek működtetése,  

 a működő püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló korszerűsítése 

és biztonságának növelése, 

 a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetése, felújítása és 

folyamatos bővítése,  

 a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének és a nukleáris létesítmények 

leszerelésének előkészítése. 

Az Alappal rendelkező miniszter engedélyével a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott előirányzatok között 2011 

során – a kiadási főösszeget változatlanul hagyva – átcsoportosításra került sor, annak 

érdekében, hogy a Bátaapátiban létesülő felszín alatti tároló első kamráját már 2012 végére 

üzembe lehessen helyezni.  

 

2011-ben folytatódott a Paksi Atomerőmű radioaktív hulladékait tartalmazó hordók 

beszállítása az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére 

szolgáló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) technológiai részébe, az év végére az 

ideiglenes tároló az engedélyben maximálisan meghatározott 3000 hordót tartalmazta. 

 

Az elmúlt években a korszerű államigazgatási struktúrának megfelelően megújításra kerültek 

a katasztrófavédelmi és az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszert szabályozó 

jogszabályok. Az országos katasztrófavédelmi rendszer felépítését, a katasztrófák elleni 

védekezésben érintett miniszterek és állami szervek megelőzéssel, felkészüléssel és 

védekezéssel kapcsolatos feladatait, valamint a katasztrófavédelmi kormányzati koordinációs 

szerv feladatait, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rendelet és a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottság (KKB) létrehozásáról, 

valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1515/2011. (XII. 30.) 

Korm. határozat szabályozza
147

.  
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 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési 

rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 2012. május 16——tól megszüntette a 

Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottságot és létrehozta a Katasztrófavédelmi Koordinációs 

Tárcaközi Bizottságot. 
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Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer irányítását a korábbi időszakhoz 

viszonyítva jelentősen módosítja a KKB, és annak tudományos és operatív munkaszerve. 

Létrejött a Nemzeti Veszélyhelyzeti Kezelési Központ, új struktúrában működik a 

nukleárisbaleset-elhárítási védekezési munkabizottság és annak szakértői részlege. 

 

2011 végén – ismételt felülvizsgálatot követően és a jogszabályi változásoknak megfelelően – 

megújult az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv. A könnyebb kezelhetőség 

érdekében a Terv módosítása során annak számos fejezetéből és mellékletéből önálló 

útmutató vagy szakmai segédlet készült. 

 

A nukleárisbaleset-elhárítás területén 2011-ben is több gyakorlatot szerveztek. A gyakorlatok 

sikeresek voltak, a tapasztalatok visszacsatolásra kerülnek az országos nukleárisbaleset-

elhárítási rendszerbe. A gyakorlatokon kívül az OAH rendszeresen indított belső 

kommunikációs és riasztási gyakorlatokat, valamint sikeresen részt vett a NAÜ, az Európai 

Bizottság és a szomszédos országok által indított nemzetközi kommunikációs próbákon. 

 

Magyarországon több nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer működik. 2011-

ben átfogó tanulmány készült a nukleárisbaleseteknél hazánkban használt négy légköri 

terjedés- és dózisszámító program összehangolása érdekében. 

 

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági tevékenység területén nemzetközi elvárás a 

műszaki támogató intézmények (Technical Support Organisation, TSO) bekapcsolása a 

hatósági munka megalapozására. Az elmúlt évek rendszeres műszaki megalapozó programjai 

során kialakult az OAH hatósági tevékenységét segítő műszaki támogató intézmények 

hálózata. A hatósági tevékenységet megalapozó, nagyobb volumenű feladatok zömét ezek az 

intézmények teljesítették, gyors szakértői támogatást nyújtva a hirtelen felmerült feladatokhoz 

is. Az OAH a fukusimai események elemzése kapcsán is támaszkodott a TSO 

háttérintézményeire. 2011 folyamán szerződést kötött a fukusimai reaktorbaleset után 

elvégzett OECD NEA felmérés értékelésére a hazai nukleárisbaleset-elhárítási rendszer 

fejlesztése céljából. 2012-ben várható a nukleáris biztonsági követelmények felülvizsgálata a 

fukusimai reaktorbaleset körülményei, tanulságai alapján
148

. 

 

Az OAH főigazgatója kezdeményezésére 2010-ben a hazai nukleáris szakma vezető 

intézményeinek képviselői létrehozták a Magyar Nukleáris Tudásbázis Rendszert (MNTR), 

melynek fő célja az atomenergia hazai alkalmazása során felhalmozott, elsősorban 

Magyarországon létrejött szakmai ismeretek dokumentumainak összegyűjtése és megőrzése. 

A 2011. év során főleg informatikai fejlesztés történt a rendszerben. Az MNTR webes 

elérhetősége elkészült, a felületen az év folyamán megkezdődött a dokumentumok feltöltése és 

a jóváhagyási eljárás. A felmerült informatikabiztonsági, jogi, etikai kérdések alapján teljes 

és korlátozott jogok, hozzáférési szintek lettek definiálva. 2012 második félévére minden 

készen áll a magyar nukleáris szakma közös „elektronikus repozitóriumának” a 

rendeltetésszerű használatára. 

 

                                                 
148

2012. április 26—án tette közzé az ENSREG az Európai Unió tagállamaiban elvégzett Célzott Biztonsági 

Felülvizsgálat eredményeit, és ennek alapján megfogalmazott tanulságait. A Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség által 2012 augusztusára szervezett nemzetközi fórum is tehet további ajánlásokat a biztonság 

növelésére. Az OAH ezeket figyelemmel követi, és a nukleáris biztonsági követelményeket ezek alapján 

felülvizsgálja.  
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Magyarország aktívan részt vesz az atomenergia alkalmazásának biztonságával kapcsolatos 

nemzetközi együttműködésben. 2011-ben Magyarország a NAÜ-vel közösen 11 nemzetközi 

rendezvényt szervezett hazánkban és 34 külföldi ösztöndíjast, illetve tudományos látogatót 

fogadtak a hazai intézmények, négy magyar szakember pedig lehetőséget kapott a NAÜ 

szervezésében külföldi intézmények meglátogatására. 2011-ben a NAÜ két alkalommal kérte 

fel az OAH szakértőit nemzetközi szakértői felülvizsgáló csoportokban való részvételre. 

 

A NAÜ 2011. szeptember 19-23. között tartotta 55. Közgyűlését Bécsben. A Közgyűlés 

központi témája a NAÜ főigazgatója által előterjesztett, tizenkét fő javaslatot tartalmazó 

Akcióterv, amely a fukusimai balesetből levonható tanulságok alapján irányozza elő a 

globális nukleáris biztonság megerősítése érdekében szükséges lépéseket. A Közgyűlés 

beválasztotta Magyarországot az Ügynökség 35 tagú döntéshozó testületébe, a 

Kormányzótanácsba. A következő két évben e szakmailag és diplomáciailag egyaránt 

kiemelkedő jelentőségű képviseletet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és 

energiaügyért felelős államtitkára tölti be.  

 

2011. június 7-én Párizsban zajlott a francia kezdeményezésre létrejött Miniszteri Fórum a 

Nukleáris Energiáról, amelyen a magyar nemzeti fejlesztési miniszter is részt vett. A Fórum 

célja az volt, hogy a fukusimai események hatására közösen fogalmazzanak meg ajánlásokat 

és hozzanak döntéseket a nukleáris biztonság növelése érdekében. A Fórum résztvevői közös 

nyilatkozatot fogadtak el, amelyben megfogalmazták a nukleáris kockázat csökkentése, illetve 

a nemzetközi szintű kríziskezelés érdekében teendő lépéseket.  

 

A Nukleáris Biztonsági Egyezmény háromévenként megrendezett felülvizsgálati konferenciája 

2011. április 4-14. között zajlott Bécsben. Az értekezlet közös nyilatkozatot fogadott el a 

fukusimai atomerőmű balesetről, valamint a japán balesetre fókuszáló rendkívüli konferencia 

összehívását határozta el. Az értekezlet 2012. augusztus 27-31. között ül össze. A konferencia 

elnökének értékelése szerint a japán események hatására időszerűvé válik a Nukleáris 

Biztonsági Egyezmény megerősítése és a nemzetközi együttműködés még hatékonyabbá tétele. 

A fukusimai baleset tanulságai alapján a szerződő államok megállapodtak abban, hogy 3 

hónappal a rendkívüli konferencia előtt nemzeti jelentést készítenek nukleáris biztonsági 

helyzetükről.
149

 

 

 

A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének 

biztonságáról szóló közös egyezmény keretében benyújtandó, negyedik Nemzeti Jelentés 

kidolgozását az érintettek bevonásával az Országos Atomenergia Hivatal fogta össze. A 

Jelentést a Kormány elfogadta, és az OAH főigazgatója 2011. október 12-én benyújtotta a 

NAÜ-höz. 

 

2011. első félévében az OAH elnökségi stábjának feladata a nukleáris kérdésekkel foglakozó 

tanácsi munkacsoport (Working Party on Atomic Questions, WPAQ) vezetése volt. Az 

elnökségi feladatok mellett továbbra is el kellett végezni a munkacsoport ülésein tárgyalt 

dossziékhoz kapcsolódó magyar tárgyalási álláspontok kialakítását és szakértői, valamint 

EKTB szintű egyeztetését is. Az OAH elnökségi stábja előzetesen tizenhat ülést tervezett a 

                                                 
149

 A Rendkívüli Nemzeti Jelentést az OAH elkészítette, azt a Kormány a nukleáris biztonságról létrejött 

egyezmény szerinti Rendkívüli Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató 

Rendkívüli Felülvizsgálati Értekezleten való magyar részvételről szóló 1135/2012. (V. 3.) Korm. határozattal 

elfogadta. 
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magyar elnökség idejére, ami a korábbi munkacsoportülések számával összevetve többszörös 

megterhelést jelentett, mivel a magyar elnökség elsődleges prioritásának tekintette a 

radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos kezeléséről szóló irányelv 

munkacsoporton belüli elfogadását, amit az ülések számának emelésével tudott elősegíteni. 

Sok egyeztetést követően az elnökségi stábnak sikerült kompromisszumot elérnie, melyet a 

magyar elnökség alatt tartott utolsó ülésen valamennyi tagállam (Svédország, Luxemburg és 

Ausztria tartózkodása mellett) elfogadott. Ezzel a WPAQ munkacsoport lezárta a dossziét. E 

mellett még négy dossziét zárt le és két jelentést fogadott el a munkacsoport a magyar 

elnökség alatt. 

 

A tervezett tizenhat ülésből tizenötöt megtartott a magyar elnökség. Az elért eredmények 

alapján megállapítható, a magyar elnökség (az OAH elnökségi stábja) a nukleáris területen 

sikeres és eredményes volt. 

 

A következő időszak fontosabb feladatai  

 

A jelentésben ismertetett tevékenységek folytatásaként a következő időszak néhány fontosabb 

feladata az alábbiakban foglalható össze. 

 

1. Paksi Atomerőmű üzemidő meghosszabbítási programja és az időszakos biztonsági 

felülvizsgálat által kitűzött feladatok végrehajtásának hatósági felügyelete.  

 

2. Paksi Atomerőmű 1. blokk tervezett üzemidőn túli működtetésének engedélyezési eljárása. 

 

3. A fukusimai balesetet követő Célzott Biztonsági Felülvizsgálat és nemzetközi 

felülvizsgálatok eredményei alapján további biztonságnövelő intézkedések meghatározása 

és végrehajtásának ellenőrzése a Paksi Atomerőműnél. Az eddig meghozott intézkedések 

végrehajtásának ellenőrzése. 

 

4. A nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok fizikai védelmének új 

szabályozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 

 

5. A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének 

biztonságáról szóló közös egyezmény keretében 2012. május 14-23. között rendezendő 4. 

felülvizsgálati konferencián a magyar nemzeti jelentés bemutatása, a magyarországi 

helyzet megtárgyalása.  

 

6. A Nukleáris Biztonsági Egyezmény keretében, a japán balesetre fókuszáló rendkívüli 

konferencián való részvétel 2012. augusztus 27-31. között. A fukusimai baleset tanulságai 

alapján a rendkívüli konferencia előtt nemzeti jelentés benyújtása a hazai nukleáris 

biztonsági helyzetről és, a biztonságnövelő intézkedésekről. 

 

7. A Magyar Nukleáris Tudásbázis Rendszer fejlesztésének befejezése, az adatbázis 

rendeltetésszerű használatának bevezetése. 

 

8. A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló biztonságnövelő 

programjának folytatása. 
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9. Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló 

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló beruházásának folytatása, a tároló kamrák 

üzembe helyezésének előkészítése. 

 

10. 2011. július 19-én elfogadásra került a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 

felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló 

2011/70/Euratom irányelv, amelynek 11-12. §-a alapján a tagállamoknak ki kell 

alakítaniuk a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti 

programjaikat. Az irányelvnek mindenben megfelelő nemzeti program elfogadásáról a 

lehető leghamarabb, de legkésőbb 2015. augusztus 23-ig értesíteni kell az Európai 

Bizottságot.  

 

11. A nukleáris biztonsági követelmények felülvizsgálata a fukusimai reaktorbaleset 

körülményei és tanulságai alapján, ideértve a ún. stressz teszt lefolytatását követően 

született Rendkívüli Nemzeti Jelentésből fakadó intézkedésekkel és ütemezésükkel 

kapcsolatos, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság által felügyelt 

feladatot. 
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29. Az atomenergia alkalmazása 
 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adata szerint a 2011. év végén a világ 30 országában 

436 atomerőművi blokk működött. 2011-ben hét új blokkot helyeztek üzembe (egyet-egyet 

Oroszországban, Indiában, Pakisztánban és Iránban, hármat Kínában) és 13 blokkot 

állítottak le véglegesen (négyet Japánban, egyet Angliában és nyolcat Németországban). 

2011-ben 4 blokk építését kezdték meg, kettőt-kettőt Pakisztánban és Indiában. 

Világviszonylatban jelenleg összesen 63 atomerőművi blokk épül.  

 

Hazánkban a Paksi Atomerőmű 2011-ben 15 685 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a 

hazai villamosenergia-termelés 43%-át fedezte. A termelési értéket tekintve a 2011. év 

kiemelkedőnek számít, mivel az erőmű történetének 2. legnagyobb termelési eredményét 

sikerült elérni.  Az atomerőmű stratégiai jelentőségű az ország villamosenergia-ellátásában. 

 

Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása 

kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos kutatás és az oktatás 

területére is. A radioaktív anyagokat és ionizáló sugárzásokat széleskörűen használják a 

gyógyászatban diagnosztikai és daganatterápiai célokra. A röntgenvizsgálatok és a 

sugárzással sterilizált egyszer használatos orvosi eszközök nélkülözhetetlen módszerei és 

eszközei az orvosi gyakorlatnak. Az ionizáló sugárzást eredményesen használják az 

élelmiszerek csomagolóanyagainál és a távoli, trópusi országokból importált fűszereknél a 

káros mikroorganizmusok elpusztítására. Az ipari radiográfia mindennapos eljárássá vált a 

gépek és alkatrészek anyaghibáinak feltárásában és az anyaghibákból eredő üzemzavarok 

megelőzésében. A radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások fontos szerepet játszanak az 

ipar számos más területén, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatásban. Az MTA 

Energiatudományi Kutatóközpontban
150

 működő Budapesti Kutatóreaktor, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének Oktatóreaktora és 

a debreceni Atommagkutató Intézet ciklotrona sokrétűen járul hozzá a hazai tudományos és 

műszaki kultúra fejlesztéséhez. 

 

  

                                                 
150

 A Magyar Tudományos Akadémia 2011. december 5—i közgyűlésének határozata alapján 2012. január 1—i 

hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvad a MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, amely „Magyar 

Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik tovább. A reaktor üzemeltetéséért és 

biztonságáért egyaránt a Kutatóközpont a felelős. 
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30. A biztonság állami bázisa 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának elsődleges feltétele az olyan nemzeti jogalkotási 

és szabályozási rendszer, amely megalapozza a biztonsági követelmények és előírások 

meghatározását és rendszeres korszerűsítését, a biztonságot szolgáló engedélyezési rendszer 

működését, a rendszeres hatósági ellenőrzést és értékelést.  

 

30.1 Jogalkotás és szabályozás 
 

Az atomenergia alkalmazását Magyarországon - legmagasabb szinten - törvény szabályozza. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság 

egészségének, biztonságának és a környezetnek a védelme. A törvény rendelkezései szerint az 

atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és rendszeres 

hatósági ellenőrzés mellett történhet, a biztonságnak minden más szemponttal szemben 

elsőbbsége van. A törvény korszerű, többszintű jogalkotási és szabályozási rendszert hozott 

létre és a végrehajtásként megjelent kormányrendeletek, biztonsági szabályzatok, miniszteri 

rendeletek és a jogszabályokban foglalt követelmények teljesítésének lehetséges módjait leíró 

biztonsági útmutatók igazodnak az atomenergia biztonságos alkalmazására vonatkozó 

nemzetközi előírásokhoz és elvárásokhoz. A hazai szabályozási rendszer fontos elemei a 

biztonság erősítése érdekében Magyarország részvételével létrejött nemzetközi 

egyezményeket kihirdető törvények és kormányrendeletek. Az atomenergiáról szóló törvény 

előírásai kötelezővé teszik a jogszabályok és biztonsági követelmények rendszeres 

felülvizsgálatát és korszerűsítését a tudomány és technika legújabb eredményei és a 

nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével. 

 

Az atomenergia alkalmazásának biztonsága területén a 2011. évben az alábbi jogszabályok 

jelentek meg: 

 

A 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról 

 

A 2011. évi LXXXVII. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a 

fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény módosításáról 

 

A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi 

forgalmának engedélyezéséről 

 

A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával 

kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, 

az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok 

kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal 

munkáját segítő tudományos tanácsról 

 

A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 

 

A 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek 

nemzetközi forgalmának szabályozásáról. (Az új rendelet igazodik a kettős felhasználású 

termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100029.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100013.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100013.KOR
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ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, a Tanács 428/2009/EK rendeletéhez, valamint a 

kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló új 

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez.  A jogszabály a korábbihoz képest áttekinthetőbbé teszi 

az engedélyezés feltételeit, meghatározza az import engedély köteles termékek körét és 

pontosítja az Európai Unió vámterületén belül engedélyköteles termékek listáját.) 

 
A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai 

védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló 

biztonsági övezetéről 

 

247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében eljáró független 

műszaki szakértőről. 

 
30.2 Hatósági rendszer 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele olyan hatósági rendszer 

működtetése, amely a szabályozási rendszer érvényesítése érdekében a feladatok ellátásához 

szükséges felhatalmazással, szakértelemmel és pénzügyi forrásokkal rendelkezik és független 

az atomenergia hasznosításában érdekelt vagy ellenérdekelt szervektől. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény rendelkezései szerint az atomenergia biztonságos 

alkalmazásának irányítása és felügyelete a Kormány feladata. A törvényben foglalt 

kormányzati feladatok végrehajtásáról a Kormány az OAH, valamint az érintett 

minisztériumok útján gondoskodik. A törvényi rendelkezések az atomenergia alkalmazásával 

kapcsolatos alapvető hatósági feladatokat megosztották az OAH főigazgatója és az 

egészségügyért felelős miniszter között. 

 

Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris 

biztonsággal, a nukleáris létesítmények és anyagok védettségével, valamint a nukleáris 

fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok ellátása. Az 

egészségügyért felelős miniszter az OTH útján látja el a sugárvédelemmel, a radioaktív 

anyagokkal, és az azokat tartalmazó berendezésekkel, az ionizáló sugárzást kibocsátó 

berendezésekkel és létesítményekkel (a továbbiakban: sugárveszélyes berendezésekkel és 

létesítményekkel), valamint a radioaktív hulladékokkal és tárolókkal összefüggő hatósági 

feladatokat. 

 

Az atomenergiáról szóló törvény szerinti hatósági feladatok ellátásában saját szakterületüknek 

megfelelően vettek részt az érintett minisztériumok és központi közigazgatási szervek: a 

Belügyminisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A  

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal keretében működő Exportellenőrzési, Vegyi és 

Biológiai Fegyvertilalmi Iroda az engedélyeket az OAH-val egyeztetve adja ki. A 

Honvédelmi Minisztérium külön jogszabályban meghatározott módon látja el a honvédelmi 

ágazaton belül az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési 

feladatokat. 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141766.573590
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141766.573590
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141788.574425
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141788.574425
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30.3 Országos Atomenergia Hivatal  
 

Az OAH kormányhivatal. Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló törvény, 

illetőleg az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, 

valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia 

Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság 

mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos 

tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet határozza meg. Az OAH eljárásait a 

nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő 

hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet szabályozza.  

30.3.1 Az OAH feladata és hatásköre 
 

Az OAH nem támogatója és nem ellenzője az atomenergia alkalmazásának. Alapvető feladata 

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (1) bekezdése szerint az atomenergia 

biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények  köztük 

elsősorban a Paksi Atomerőmű  biztonságával, a nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, továbbá a nukleárisbaleset-elhárítással 

és az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemmel kapcsolatos hatósági feladatok, 

valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása. 

 

 Az OAH hatásköre kiterjed az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatási-fejlesztési 

tevékenység értékelésére és összehangolására, a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki 

megalapozó tevékenység finanszírozására. Feladatkörébe tartozik az atomenergia 

alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, a területen államközi 

egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése, a nemzetközi szervezetekkel 

folytatott együttműködés összefogása. 

30.3.2 Az OAH függetlensége 
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos egyik legfontosabb nemzetközi 

elvárás, hogy a nukleáris biztonságért felelős hatóság független legyen a termelői, tulajdonosi, 

szolgáltatói érdekektől és az atomenergia alkalmazásában érdekelt és ellenérdekelt 

államigazgatási szervektől. Magyarországon az atomenergiáról szóló törvény és a végrehajtási 

rendeletek több rendelkezése garantálja a függetlenségre vonatkozó nemzetközi elvárások 

érvényesülését. 

 

Az OAH felügyeletét a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. 

(XII. 23.) ME rendelet alapján a nemzeti fejlesztési miniszter tárcafelelősségétől függetlenül 

látja el. Az OAH döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem 

lehet. Az OAH rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazásokkal és 

jogkörökkel. Indokolt esetben az OAH jogosult bírság kiszabására, nukleáris létesítmény 

engedélyének visszavonására vagy korlátozására.  

 

A Hivatal költségvetésének jelentős részét törvényben szabályozott saját bevételei biztosítják 

és törvényi szintű szabályozás támasztja alá a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki 

megalapozó tevékenység költségvetési finanszírozását. Az OAH bevételeit – a bírságból 

származó bevételek kivételével – működésének fedezetére használja fel.  
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Az OAH munkatársainak 94%-a felsőfokú végzettségű szakember, akiknek 41%-a két vagy 

három diplomával rendelkezik, 19%-nak van tudományos fokozata vagy egyetemi doktori 

címe. Az összes munkatárs 75%-a rendelkezik állami nyelvvizsgával egy vagy több idegen 

nyelvből. 

 

Az OAH-nak 2003 januárja óta tanúsított minőségirányító rendszere van. A tanúsítás 

érvényességi ideje 3 évre szól. A tanúsító és a megújító auditok közötti időszakban az MSZ 

EN ISO 9001:2001 szabvány szerint évente felügyeleti auditot hajt végre az OAH által 

megbízott külső szervezet. Hároméves működést követően a rendszert megújító auditok 

keretében vizsgálják felül.  

30.3.3 Az OAH Tudományos Tanácsa 
 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény rendelkezései szerint a biztonságos 

alkalmazással összefüggő kormányzati, hatósági és nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések 

tudományos megalapozása érdekében az OAH munkáját Tudományos Tanács segíti. A 

Tudományos Tanács az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert 

szakemberekből álló, legfeljebb 12 tagú testület, amelynek elnökét és tagjait az OAH-t 

felügyelő miniszter nevezi ki.   

 

Az OAH Tudományos Tanácsa 2011-ben három ülés tartott. A 2011. március 30-i ülésen a 

Fukushima Daiichi atomerőmű balesetét és annak magyarországi következményeit tárgyalta. 

A 2011. szeptember 8-án tartott ülésen a Paksi Atomerőmű Célzott Biztonsági 

Felülvizsgálatáról, majd a 2011. december 19-i ülésen annak eredményeiről szóló beszámolót 

hallgatta meg és vitatta meg a Tanács. 
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31. A nukleáris létesítmények biztonsága 
 

Az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítmények közül a legjelentősebbek a nukleáris 

anyagokat  az önfenntartó nukleáris láncreakcióra képes anyagokat  felhasználó 

atomreaktorok és a nukleáris anyagokat tároló létesítmények. Magyarországon 2011-ben az 

alábbi nukleáris létesítmények üzemeltek: 

 

 a Paksi Atomerőmű (Paksi Atomerőmű Zrt.), 

 a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság), 

 a Budapesti Kutatóreaktor (MTA Atomenergia Kutatóintézet
151

), 

 az Oktatóreaktor [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 

Technikai Intézet (BME NTI)]. 

 

31.1 A nukleáris biztonsági hatóság tevékenysége 

31.1.1 A nukleáris biztonsági hatóság feladatköre 
 

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági feladatok ellátása során az OAH a hatáskörébe 

tartozó alábbi államigazgatási ügyekben jár el:  

 

 a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági ellenőrzése; 

 a nukleáris létesítmény telepítéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, 

üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, átalakításához, üzemen 

kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés; 

 az Időszakos Biztonsági jelentések jóváhagyása, a Jelentésekből következő feladatok 

végrehajtásának ellenőrzése; 

 a Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő-hosszabbítási programja végrehajtásának az 

ellenőrzése;  

 a nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények hatósági engedélyezése és 

ellenőrzése; 

 nukleáris biztonsági, valamint műszaki sugárvédelmi engedélyezés és ellenőrzés; 

 az engedélyesek és beszállítóik jogszabályban előírt minőségbiztosítási rendszerének 

ellenőrzése, vagy kijelölt intézménnyel való ellenőriztetése; 

 a nukleáris létesítmény nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének az első 

alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges 

nukleáris biztonsági engedélyezés; 

 az atomerőmű blokkjainak főjavítását követő újraindításához szükséges nukleáris 

biztonsági engedélyezés; 

 egyes szerelési, kivitelezési technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és 

értékelési módszerek leírásának, továbbá a biztonság szempontjából meghatározó 

munkakörök betöltésének jóváhagyása; 

 a nukleáris létesítmény üzembe helyezésének és üzemeltetésének életciklus-

szakaszaiban történő műszaki, dokumentációs és szervezeti átalakítások és ideiglenes 

módosítások felügyelete. 

Az OAH hatósági tevékenysége keretében figyelembe veszi a tűzvédelem és a telephelyen 

kívüli nukleárisbaleset-elhárítás szempontjait is. 

                                                 
151

 ld. a Jelentés 3. pontjához (Az atomenergia alkalmazása) írt lábjegyzetet 
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31.1.2 A nukleáris biztonsági hatóság éves tevékenysége 
 

Az átalakítások hatósági felügyeletének módosítása 

 
A nukleáris létesítmény rendszereinek és berendezéseinek átalakítása a létesítmény nukleáris 

biztonságára hatással lehet, ezért jogszabály írja elő az átalakítások kategorizálását 

biztonsági hatásuk szempontjából. A biztonságra érdemben ható átalakítás megvalósítása 

hatósági engedélyhez kötött. 

 

A 2011. augusztus 10-ig érvényben levő szabályozás többlépcsős hatósági engedélyezési 

eljárást követelt meg, ez a biztonságnövelő átalakítások idejét indokolatlanul megnövelte. A 

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet mellékleteként 2011 nyarán érvénybe lépett Nukleáris 

Biztonsági Szabályzatok a hatósági engedélyezési eljárást lényegesen egyszerűsítették, az 

átalakítások engedélyezése már egy engedély kiadásával történik.  

 

 
 

Az átalakítás életciklusának különböző fázisaihoz tartozó engedélyesi és hatósági 

tevékenység
152

 

 

 

Annak érdekében, hogy a kisebb hatósági engedélyezési szerep mellett a nukleáris létesítmény 

biztonsága ne csökkenjen, a jogszabály növelte a hatóság ellenőrzési feladatait és előírta azt 

is, hogy az átalakítás életciklusaiban az engedélyes – az átalakításban érintettektől független 
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 ÜMMD: az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció; 

ÁÉJ: az Átalakítást Értékelő Jelentés 

 

üzemeltetési engedély 

  1. kategóriánál 

 megvalósítás vizsgálata 

megvalósíthatóság vizsgálata 

  

megvalósíthatóság vizsgálata 

előzetes tervezés 

részletes tervezés 

helyszíni szerelés 

üzembe helyezés 

döntés 

próbaüzem 

módosítási igény 

elvetve  

üzemeltetés 

Átalakítási kategória 

elfogadása felügyeleti eljárás 

előkészítési fázis 

tervezési fázis 

megvalósítási fázis 

üzemeltetési fázis 

független szakértői 

felügyeleti eljárás 

felügyeleti eljárás 

beszerzés 

felügyeleti eljárás 

független szakértői 

felügyeleti eljárás 

felügyeleti eljárás 

átalakítási engedély 

ÜMMD elfogadása 

ÁÉJ elfogadása 

gyártás 

Hatósági tevékenység 
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szakemberek bevonásával – értékelje az átalakításhoz kapcsolódó terv-dokumentációt, 

gyártási, beszerzési, szerelési és üzembe helyezési tevékenységet.  

 

Amennyiben a hatóság a benyújtott dokumentáció és az eseti helyszíni ellenőrzés alapján 

olyan nem-megfelelőséget talál, amely veszélyezteti a biztonságos üzemeletetést, akkor 

visszavonja az átalakítási engedélyt, vagy – az engedélyt módosítva – a további teendőkre 

feltételeket állapít meg. Az új jogszabály bevezette az ún. Átalakítást Értékelő Jelentést is, 

amely alapján a hatóság értékelheti, hogy az engedélyes miként hasznosítja az átalakítás 

megvalósítása során felmerült tapasztalatokat. A biztonság szempontjából legnagyobb 

fontosságú átalakítások (1. kategória) esetén továbbra is szükséges a létesítmény üzemeltetési 

engedélyének megújítása. 

 

A 2011. év legjelentősebb hatósági feladatai 

 

Időszakos Biztonsági Jelentések felülvizsgálata 

 

A Paksi Atomerőmű biztonsági jelentésének tízévenként esedékes legutóbbi felülvizsgálatát 

az OAH 2008. december 15-én zárta le, és elrendelte összesen 169 biztonságnövelő 

intézkedés teljesítését, ezeket a 2009-2018. közötti időszakban kell végrehajtani. A 

biztonságnövelő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése a benyújtott előrehaladási 

jelentések alapján féléves ciklusokban történik.  

 

Az intézkedések végrehajtásának értékelésében és ellenőrzésében 2011-ben 18 fő vett részt az 

OAH részéről, összesen mintegy 150 munkanap ráfordítással. Az intézkedések között volt 

néhány, amelyben - szakhatóságként - az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztálya is részt vett.  

 

Az értékelés során az OAH 26 intézkedés teljesítését elfogadta, a 2012-ben lejáró, még nem 

teljesült feladatokkal kapcsolatban pedig felhívta az erőmű figyelmét arra, hogy - az 1. blokk 

üzemidő-hosszabbítását célzó engedélyezési eljárás miatt - a feladatok határidőre történő 

teljesítése kiemelten fontos. 

 

A Paksi Atomerőmű súlyosbaleset-kezelésének bevezetésével kapcsolatos tevékenységek 

  

A súlyos balesetek kezelésére vonatkozó követelmények a Nukleáris Biztonsági 

Szabályzatokban vannak lefektetve. A súlyosbaleset-kezelés lehetőségének megteremtéséhez 

szükséges műszaki átalakításokat és a tevékenység végzéséhez szükséges utasításrendszer 

készítését az engedélyes a hatóság által jóváhagyott ütemterv szerint folyamatosan végzi. 

Ennek érdekében 2011-ben az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

 

 60 hidrogén rekombinátor telepítése. Ezen berendezések segítségével elkerülhetővé 

válik egy baleseti szituációban a hidrogénrobbanás és a radioaktív anyagok kijutása a 

környezetbe; 

 baleseti villamos betáplálás létrehozása új mobil dízelgenerátorok telepítésével. Így 

teljes feszültségvesztés esetén - amikor nem áll rendelkezésre sem külső, sem pedig 

telephelyen belüli biztonsági áramforrás - is biztosítható a baleset kezeléséhez 

szükséges villamosenergia; 

 baleseti körülmények között is működőképes mérőrendszer kialakítása az 1. blokkon. A 

többi blokkon 2013-ig várható a rendszer kiépítése. 

 az 1. számú blokkon 2011-ben bevezetésre került a súlyosbaleset-kezelési útmutató 

csomag, a többi blokkon ez 2014-ig valósul meg. 
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Állapotorientált Kezelési Utasítások a leállási üzemzavari helyzetek kezelésére  

 
A Paksi Atomerőműben a névleges teljesítményű üzem során fellépő üzemzavari helyzetek 

kezelését állapotorientált kezelési utasítások segítik. A leállási üzemállapotokra 2011. 

december 31-én - elvi átalakítási és átalakítási engedélyezési eljárásokat követően - vezették 

be az állapotorientált kezelési utasításokat, valamennyi blokkon. Ezen utasítások segítségével 

a kiválóan képzett üzemeltető személyzet a reaktorok üzemállapotaiban még nagyobb 

biztonsággal tudja kezelni a bekövetkező eseményeket. 
 
Paksi Atomerőmű 1. blokk tervezett üzemidőn túli működtetésének engedélyezési eljárása 

 
A Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjai üzemidő-hosszabbításának környezetvédelmi engedélye a 

Baranya Megyei Bíróság ítéletének kihirdetésével, 2007. december 5-én vált jogerőssé. 

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011 decemberében benyújtotta az atomerőmű 1. blokkjának a 

tervezett üzemidőn túli működtetésére irányuló engedélykérelmét.  

 

Az üzemidő meghosszabbítására irányuló nukleáris biztonsági hatósági eljárást a nukleáris 

létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 

tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet szabályozza. A jogszabály a 

létesítmény engedélyesét a blokkok tervezett üzemidején túli üzemeltetés feltételeinek 

megteremtésére és az üzemeltethetőség igazolására szolgáló program kidolgozására és 

megvalósítására kötelezi.  

 

Az eljárás ügyintézési ideje 6 hónap, amelybe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § 

(3) bekezdésébe foglalt eljárási cselekmények. Az eljárásban a Dél-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatóságként részt vesz.   

 

A több tízezer oldalas beadvány felülvizsgálata és értékelése jelentős erőfeszítést igényel a 

hatóságtól. 2011-ben a hatóság előkészítette a kérelem és a megalapozó dokumentáció 

felülvizsgálatának munkatervét, meghatározta a hatósági eljárásban résztvevők körét és 

elkészültek a tevékenység végzését támogató dokumentumok. 
153

 

 
További - a Paksi Atomerőművel kapcsolatos - jelentős munkák 

 

 a PRISE (primerkörből a szekunderkörbe, a gőzfejlesztőben sérülés esetén végbemenő 

átfolyás) üzemzavari folyamat kezelésére irányuló átalakítások megvalósultak mind a 

négy blokkon, ezzel ez – az üzemidő-hosszabbítást is megalapozó – biztonságnövelő 

intézkedés is lezárult. 

 Inhermetikus kazetta kezelése az atomerőmű 4. blokkjában. A 2011. évi átrakásokat 

követően a PA Zrt. elvégezte a pihentető medencébe véglegesen kirakott 4. blokki 

üzemanyag kazetták tömörségellenőrzését. Tömörtelen kazettát nem azonosítottak. 

 A pihentető medence és 1. számú akna hűtőkörének biztonságnövelő átalakítása. Az 

átalakítás következtében, a pihentető medencében tárolt fűtőelem hűtőközeg-vesztés 

miatt bekövetkező sérülési valószínűsége két nagyságrenddel csökken.  

 

                                                 
153

 2012 januárjában megtörténtek az egységes szemléletű hatósági felülvizsgálathoz szükséges tájékoztatók, 

oktatások és elkezdődött a dokumentáció hatósági felülvizsgálata, értékelése. 
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31.1.3 Engedélyezési eljárások 
 

Az OAH 2011-ben a közigazgatási eljárásai és felügyeleti tevékenysége során összesen 219 

döntést hozott, amelyekből 178 határozat és 41 végzés. A 2010. évihez képest a változások 

nem jelentősek, amelyben szerepet játszott a Ket. és a nukleáris létesítmények nukleáris 

biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 

(VII.11.) Korm. rendelet és mellékleteinek a kiadása, a Nukleáris Biztonsági Szabályzat 

változásainak a hatása. A döntések közül 190 a Paksi Atomerőműre, 19 a Kiégett Kazetták 

Átmeneti Tárolójára, 4 a Budapesti Kutatóreaktorra, 6 az Oktatóreaktorra vonatkozik. 
 
Az OAH a társhatóságainak az eljárásaihoz kapcsolódó szakhatósági tevékenysége keretében 

végzést nem adott ki. 
 
A nukleáris létesítmények esetében az építésügyi hatósági feladatokat is az OAH látja el. Az 

építési és használatbavételi engedélyezés területén 21 döntés született a szakhatóságok 

bevonásával. A használatbavételi engedélyek megadását helyszíni bejárások is megelőzték, 

ahol az érintett hatóságok és az erőműves szakterületek képviselői vettek részt.  
 

A Paksi Atomerőmű esetében a határozatok száma közel azonos volt a 2010. évivel, a korábbi 

csökkenő tendencia megállt. A határozatok számát elsősorban az üzemidő-hosszabbítást 

megelőző és az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatból adódó feladatok időarányos teljesítése 

befolyásolta. Az engedélyezett építési tevékenységek közül jelentősebbek az üzemi főépületek 

tetőszigetelés rekonstrukció II. üteme, és a súlyos balesetkezeléshez kapcsolódó építészeti 

átalakítások voltak. 
 

A Budapesti Kutatóreaktorral összefüggő döntések száma az időszakos biztonsági 

felülvizsgálat és a kapcsolódó biztonságnövelő tevékenységek lezárását követően 2011-ben 

gyakorlatilag alig változott. A reaktor fűtőelem konverziójának terv szerinti folytatása során 

2011-ben nem volt szükség újabb döntésre. 
 
A BME NTI Oktatóreaktorral összefüggő döntések száma az aktuális időszakos biztonsági 

felülvizsgálat és a kapcsolódó biztonságnövelő tevékenységek befejezésével csökkent. 

 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója esetében az első tizenhat kamra üzemeltetési 

engedélyezésének és időszakos biztonsági felülvizsgálatának befejeztével közel állandósult az 

eljárások száma, a 2011. évi enyhe növekedés oka, hogy megkezdődtek a következő modulok 

beruházási és létesítési, valamint folyamatban vannak a III. ütem 1. fázis létesítésének a 

befejező munkáihoz kapcsolódó hatósági engedélyezési tevékenységek. 
 
 

 

A nukleáris létesítmények szervezetét érintő átalakítások 

 
A Paksi Atomerőmű Zrt. által még a 2010-es év végén kezdeményezett szervezetváltoztatásra 

vonatkozó átalakítási engedélykérelem elbírálása és az engedély kiadása a 2011-es év elején 

megtörtént. 

 

Az előző átalakítástól eltérően viszonylag új megközelítést igénylő feladat volt annak 

engedélyezése, hogy az üzemeltető elidegenítse a MAVIR ZRt.-nek az atomerőműhöz létesült 

400/120 kV feszültségszintű szabadtéri kapcsolóteret. Az elidegenítés az Európai Unió 3. 
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energiacsomag irányelvének elvárása szerint vált szükségessé, mivel követelmény, hogy az 

átviteli hálózat engedélyese független legyen a termelői engedélyestől. Bár a változtatás nem 

érintett biztonsági berendezéseket, a korábbi kezelőszemélyzet áthelyezésének az új tulajdonos 

szervezetébe hatással volt a nukleáris biztonságra, mivel az érintett kezelőszemélyzet 

üzemzavar-elhárítási feladatokat is ellátott. Szintén a nukleáris biztonsági hatóság 

feladatkörébe tartoznak azok a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos kérdések, amelyek 

az alállomás kezelőszemélyzete veszélyhelyzet esetén ellátandó feladatait, az erőmű baleset-

elhárítási szervezetével megvalósuló együttműködését rendezik. Az engedély kiadásához a 

hatóságnak meg kellett győződnie a személyzet tevékenységéhez baleseti helyzetben szükséges 

körülmények (képzettség, védőruha és információ biztosítása) folyamatos fenntartásáról is. 

 
Baleseti felkészülést szolgáló engedélyezés  

 
A baleseti felkészülést szolgáló engedélyezés során az OAH jóváhagyta a nukleáris 

létesítmények 2011. évi képzési és gyakorlatozási tervét. A Paksi Atomerőmű Zrt. Általános 

Védelmi Intézkedési Tervének és a Budapesti Kutatóreaktor Balesetelhárítási Intézkedési 

Tervének érvényességét meghosszabbította. 
 
Fellebbezés  
 
Az OAH határozatai esetében a közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, a 

döntések közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – lehet az OAH-

hoz kereseti kérelmet benyújtani. A 2011. év folyamán kiadott hatósági döntésekkel szemben 

az engedélyesek kereseti kérelmet nem nyújtottak be. 
 

Szakhatóságok bevonása  
 
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági felügyeletéhez tartozó engedélyezési eljárások 

közül 16 esetben kellett a jogszabályok rendelkezései szerint szakhatóságot bevonnia az OAH-

nak. Ez a 16 eljárás két nukleáris létesítményhez kapcsolódott, 15 a Paksi Atomerőműhöz, 1 

pedig a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójához. A 16 eljárásból 13 építési hatósági 

hatáskörben folyt (8 építési engedélyezési és 5 használatba vételi engedélyezési eljárás), egy 

elvi átalakítási engedélyezési, egy átalakítási engedélyezési eljárás volt, míg egy a hatóság 

által az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat keretében előírt kötelezettség teljesítési 

határidejének módosítására irányuló kérelem tárgyában indult. 

 

Az eljárások keretében szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából 5 különböző 

szakhatóságot keresett meg az OAH; 13 ügyben a Paksi Önkormányzati Tűzoltóságot és 11 

ügyben a helyi építésügyi hatósági hatáskör gyakorlóját, Paks Város Polgármesteri 

Hivatalának jegyzőjét. Ezek kivétel nélkül építési ügyek voltak. Két ügyben az Országos 

Rendőr-főkapitányságtól (az egyik beléptető rendszert érintő építési ügy volt, a másik 

határidő-módosításra irányuló kérelem), szintén két ügyben a Dél-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől (az elvi átalakítási és az 

átalakítási engedélyezési eljárás során), míg a KKÁT átalakítási engedélyének kiadásához az 

Állami Népegészségügyi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalától kért az OAH 

szakhatósági állásfoglalást.  

31.1.4 Ellenőrzés 
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Az OAH az év végi munkacsúcs enyhítése érdekében az éves ellenőrzési tervét nem naptári 

évre vonatkoztatva készítette el, hanem a 2010. november 1. és 2011. szeptember 30. közötti 

időszakra. A Paksi Atomerőműben ebben az időszakban átfogó ellenőrzésre nem került sor. 

Az OAH tizenkilenc tervezett célellenőrzés helyett huszonhármat hajtott végre, emellett az 1. 

blokk üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódóan huszonnégyet, ami külön ellenőrzési területként 

épült be az OAH éves ellenőrzési tervébe. A súlyosbalesetek kezeléséhez és a gőzfejlesztő 

csőtöréshez (PRISE) kapcsolódó szerelési munkákat – mint kiemelt átalakításokat – a hatóság  

hét esetben helyszíni ellenőrzéssel felügyelte. 

 

Az előzőekben leírt témákon felül, éves szinten 288 jegyzőkönyvvel dokumentált egyedi 

hatósági ellenőrzés történt az erőműben, ebből 168 helyszíni ellenőrzés. A biztonsági 

berendezések és rendszerek ciklikus próbáit 37, a blokkok főjavítását 69 alkalommal 

ellenőrizte a hatóság. A blokkfelelősi ellenőrzések (41 alkalom a 2011. évhez kapcsolható 

ellenőrzési ciklusban) célja az érintett blokk üzemelési állapotának, a létesítményben 

tapasztalható általános műszaki helyzetnek a figyelemmel kisérése. Hat alkalommal az 

üzemviteli eseményekkel kapcsolatos ellenőrzés történt. Az ellenőrzések során azonnali 

intézkedésre, üzemeltetést érintő beavatkozás elrendelésére nem volt szükség. 

 

A nukleáris biztonsági felügyelők 391 alkalommal ellenőrizték a tervezett átalakítások 

előzetes biztonsági értékelésének megfelelőségét, és egy gyártóművi átvételen vettek részt. Az 

OAH a Paksi Atomerőmű személyzetének képzését felügyelve 51 esetben képviseltette magát 

hatósági jogosító vizsgán. A nyomástartó rendszerek biztonságtechnikai felülvizsgálatainak 

dokumentáltságát 67 alkalommal ellenőrizte. 

 
A 2011. évi főjavítások felügyelete 
 
Atomerőművi blokkok esetében a főjavítás a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött 

tervszerű karbantartási és javítási tevékenységek összessége. Az engedélyesnek a munkák 

megkezdése előtt a terveit, a főjavítás befejezésekor pedig a blokk indításához 

engedélykérelmet, majd azt követően az engedélyesnek a főjavítási tevékenységről, a 

fűtőelem-cserével összekötött főjavításról jelentést kell benyújtani a hatósághoz. A főjavítás 

alatt a hatósági ellenőrzés kiterjed a karbantartási, főjavítási tervekre és azok 

végrehajtására, a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. 

 

A Paksi Atomerőmű blokkjainak főjavításait 2011-ben összesen 158,6 nap alatt végezték el, 

amely a 2010. évi időtartamhoz képest enyhén növekedett, de a korábbi időtartamaihoz képest 

közel 10%-kal kevesebb. 

 
A blokkok főjavítását és indítását az OAH a helyszínen, eseti és egyedi próba, valamint on-

line ellenőrzéssel folyamatosan figyelemmel kísérte és külön ellenőrzési terv alapján 

felügyelte. A főjavítás befejezését követően, a blokk indítása után 60 nappal az Engedélyes a 

tevékenységekről a jelentéseit benyújtotta a hatósághoz. A jelentéseket az OAH értékelte, az 

értékelés alapján azonnali hatósági beavatkozásra nem került sor. 

 

Az alvállalkozók tevékenységének felügyelete 

 

A Paksi Atomerőmű 2011-ben 75 minősítő eljárást folytatott le, ebből 22 helyszíni audit 

nélküli volt. A bejelentett eljárásokból 14 helyszíni minősítő auditon vett részt a hatóság 

képviselője (27%-os részvételi arány). Az ellenőrzésre történő kijelölés folyamatában a 
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minősítendő tevékenység biztonságra való hatása, illetve a beszállítók tapasztalata volt a fő 

szempont. Az auditok során kirívó eltérést nem találtak. 

 
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója létesítménynél a III. ütem 1. fázisának keretében 

megvalósuló négykamrás bővítés gyártási és szerelési munkáinak felügyelete során az OAH 

hat célellenőrzést végzett.  

 

A Budapesti Kutatóreaktornál a folyamatban lévő fűtőelem-konverzió, egy kísérleti 

berendezés kivitelezése, valamint javítási és karbantartási tevékenységek felügyelete kapcsán 

hét célellenőrzésre került sor.  

 

A BME NTI Oktatóreaktornál az OAH a létesítmény valamennyi fő folyamatára kiterjedő 

átfogó ellenőrzést végzett azzal a céllal, hogy átfogó képet kapjon a létesítmény nukleáris 

biztonságáról, az ehhez kapcsolódó menedzselési és üzemeltetési folyamatokról. További 

ellenőrzések a karbantartás végrehajtásának, valamint a biztonságnövelő, rekonstrukciós 

átalakítások (polárdaru, földrengésvédelem, szellőzés) megvalósításának felügyeletét 

szolgálták. 
 
31.1.5 Értékelés 
 

Az OAH folyamatosan értékeli az üzemeltetők biztonsági teljesítményét. Az értékelő 

tevékenységet megalapozó adatgyűjtés fő területei: az engedélyesek rendszeres- és eseti 

jelentései, a ciklikus hatósági ellenőrzések, az átfogó – egy-egy területet részleteiben vizsgáló 

– hatósági felülvizsgálatok, az eseti ellenőrzések és az üzemeltető személyzet képzettségének 

ellenőrzése. 

 

Az OAH elemző és értékelő tevékenységének meghatározó része a nukleáris 

létesítményekben bekövetkezett események vizsgálata. Az engedélyesek a biztonság 

szempontjából lényeges jelentésköteles eseményekről azonnal, részletes kivizsgálásukról 

pedig 30 napon belül nyújtanak be jelentést a hatóságnak. Az események vizsgálata elősegíti a 

nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági helyzetének megfelelő értékelését, illetve az 

események elemzése és értékelése révén nyert tapasztalatok visszacsatolása lehetővé teszi az 

üzemeltetés és a létesítmény biztonsági szintjének növelését. 

 

A 2011. év során a hatóság a Paksi Atomerőműnél összesen 51 eseményt vett nyilvántartásba. 

Az atomerőmű 24 eseményt jelentett, az OAH pedig további 27 eseményről kért kivizsgálási 

jelentést. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójánál egy, a Budapesti Kutatóreaktornál egy és a 

BME NTI Oktatóreaktornál négy jelentésköteles esemény történt. 

 

A nyilvántartásba vett 2011. évi események közül a lakosság tájékoztatására szolgáló 

hétfokozatú nemzetközi nukleáris esemény skálán (International Nuclear Event Scale, INES) 

INES-1 vagy magasabb besorolású esemény nem történt. Az események számának alakulását 

1990-2011 között az 5. táblázat mutatja be. 
 

5. táblázat 

A Paksi Atomerőműben 1990-2011 között bekövetkezett események INES szerinti besorolása 
 

Év INES-1 INES-2 INES-3 

1990 2 0 0 

1991 5 0 0 

1992 1 0 0 
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1993 2 0 0 

1994 3 0 0 

1995 2 1 0 

1996 0 0 0 

1997 1 1 0 

1998 4 0 0 

1999 3 0 0 

2000 5 0 0 

2001 3 0 0 

2002 4 0 0 

2003 3 0 1 

2004 2 0 0 

2005 1 0 0 

2006 1 0 0 

2007 0 0 0 

2008 1 0 0 

2009 0 1 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a nukleáris létesítmények biztonsági helyzetének általános 

értékelése megfelelő eredményt mutat. A Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, az 

Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója a tervekben, engedélyekben meghatározott 

paraméterekkel üzemeltek. A hatósági ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok nem 

veszélyeztették a nukleáris biztonságot, a hatósági korlátok (személyi sugárvédelmi korlát és a 

környezeti kibocsátási határértékek) túllépésére nem került sor. 

 

31.2 A nukleáris létesítmények tevékenysége 

31.2.1 A Paksi Atomerőmű  
 

A Paksi Atomerőmű négy VVER-440 típusú reaktorral működő blokkból áll, melyeket 

1982-87 között helyeztek üzembe.  A négy blokk hőteljesítménye 1485 MW, a villamos 

teljesítmény pedig 500 MW blokkonként.  

 

A Paksi Atomerőmű 2011-ben 15 685 GWh villamos energiát termelt, és ezzel a hazai 

villamosenergia-termelés 43,2%-át adta. 

 

 

Biztonsági mutatók  

 

A Paksi Atomerőmű legfontosabb biztonsági vonatkozású jellemzői 2011. évben a 

következők szerint alakultak: 

 

Teljesítmény-kihasználási tényező 

 

A Paksi Atomerőmű teljesítmény-kihasználási tényezője (az adott évben a ténylegesen 

megtermelt és az elméletileg maximálisan megtermelhető villamos energia arányát mutatja) 

2011-ben 89,5% volt (blokkonként: 84,5%, 92,2%, 88,8% és 92,7% ). 
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Automatikus reaktorvédelmi működések 

 

A biztonságos működést jellemző adat az üzemeltetés során bekövetkező automatikus 

reaktorvédelmi működések száma. A Paksi Atomerőműben 2011-ben a reaktorok 

teljesítményüzeme során nem történt olyan esemény, amely az automatikus reaktorvédelmi 

rendszer 1. szintű, gyors működéséhez vezetett volna. 

 

Sugárvédelem  

 

Az atomerőműben dolgozók munkahelyi sugárvédelmének hatékonysága az egyéni 

sugárterhelés adataival jellemezhető, mivel ezek mértéke és hosszabb időtartamra vonatkozó 

trendje utal a munkahelyek sugárzási viszonyaira és a sugárterhelés optimálását szolgáló 

intézkedések hatékonyságára. 

 

A 2011-ben évben a teljes kollektív dózis 3392 személy*mSv, a maximális egyéni 

sugárterhelés 15,9 mSv volt. Ezzel az atomerőmű minden dolgozója az Európai Uniós, 

valamint a hazai szabályozásban szereplő 50 mSv dóziskorlátot betartotta, és belül van az öt 

év átlagára vonatkozó évi 20 mSv dóziskorláton. 

 

A Paksi Atomerőmű működése óta nem következett be a hatósági dóziskorlátok túllépése. A 

személyzet sugárterhelése az összesített dózisadatok szerint nemzetközi összehasonlításban 

alacsony szinten van. 

 

Radioaktív kibocsátások 

 

Az atomerőmű működésével szemben alapvető elvárás, hogy a radiológiai környezeti 

hatásokra vonatkozóan részletes információk álljanak rendelkezésre, és a kibocsátások 

mértéke ne haladja meg a hatósági szabályozásban engedélyezett értéket. A radioaktív 

kibocsátásokat az atomerőmű és tőle függetlenül az illetékes hatóságok is ellenőrzik. Ezek 

alapján megállapítható, hogy a Paksi Atomerőműből a Dunába és a szellőzőkéményeken 

keresztül a légtérbe kibocsátott radioaktív anyagok aktivitása 2011-ben is jelentősen alatta 

maradt az éves hatósági korlátnak.  

 

Radioaktív hulladékok keletkezése  

 

Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 

 

A Paksi Atomerőműben 2011-ben 206 m
3
 bepárlási maradék keletkezett, ami megfelel a 

sokéves átlagnak. A víztisztító rendszerekből kikerülő elhasznált ioncserélő gyanták teljes 

mennyisége az eddigi üzemidő alatt 177 m
3
 volt. A 2011. évben 7 m

3
 ilyen hulladék 

keletkezett. 

 

Az atomerőműben a 2011. december 31-i állapot szerint a tartályokban tárolt folyékony 

radioaktív hulladékok összes térfogata (az ioncserélő gyanták transzportvizeivel együtt) 

7799 m
3 

volt. 

 

Az üzemi területen képződő és radioaktívan szennyezett elhasznált védőeszközök, 

szerszámok, alkatrészek, tisztítóeszközök, átalakításokból származó építési anyagok, valamint 

a karbantartó műhelyekben képződő fémhulladékok, forgácsok alkotják a kis- és közepes 

aktivitású hulladékok további (szilárd) hányadát. Az előző években keletkezett mennyiséggel 
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együtt 2011. december 31-én 9020 darab 200 literes hordó található az atomerőműben, ebből 

8770 hordó kezelt hulladékot, 250 hordó pedig további kezelésre váró hulladékot tartalmaz.  
 

Az atomerőműben képződő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat a bátaapáti 

Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba szállítják. 2011-ben 600 hordót szállítottak ki a Paksi 

Atomerőmű területéről. 

 

Nagy aktivitású radioaktív hulladékok 

 

A Paksi Atomerőmű üzemeltetése során elsősorban a reaktorból kivett komponensek 

(szabályozókazetták abszorbensei, közbenső rudak, hőelemek stb.) felületein mérhető olyan 

mértékű dózisteljesítmény, amely miatt ezeket nagy aktivitású hulladékként kell kezelni. 

Ezeket a hulladékokat az erőmű ellenőrzött zónájában kialakított tároló-kutakban helyezik el. 

Összesen 1114 kút, azaz 222,8 m
3
 tárolókapacitás áll rendelkezésre. A kutakban lévő 

hulladékok végleges elhelyezésére az erőmű leszerelésekor kerül majd sor. A Paksi 

Atomerőműben 2011. december 31-ig összesen bruttó 96,55 m
3
 nagy aktivitású hulladék 

képződött, ebből 2,63 m
3
 2011-ben. 

 

31.2.2 A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 
 

A Paksi Atomerőmű kiégett üzemanyag kazettáinak átmeneti elhelyezésére szolgáló tároló 

létesítmény feladata a reaktorokból származó kiégett fűtőelem-kazetták 50 éves, átmeneti 

időtartamra való tárolása. A tároló egyik előnye, hogy a tároló kamrák száma 

modulrendszerben bővíthető. Az építészeti és gépészeti megoldások az előírásoknak 

megfelelően üzemi és üzemzavari körülmények között egyaránt garantálják a tárolóban 

dolgozó személyzet és a tároló környezetének sugárbiztonságát. 

 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójánál 2011. évben egy jelentésköteles esemény történt. Az 

esemény INES minősítése skála alatti, azaz INES 0 volt. Az Üzemeltetési Szabályzatban 

meghatározott korlátokat nem lépték túl.  

 

Tervezés és építés  

 

A 1997-től üzemelő létesítmény jelenleg 7200 kiégett üzemanyagköteg befogadására 

alkalmas 16 kamrából áll. A tároló üzemeltetésével párhuzamosan, a Paksi Atomerőmű 

igényeinek megfelelően, folyamatosan zajlik a tárolókapacitás bővítése is. A 2011. év végére 

a bővítés III. ütemének 1. fázisában épülő 17-20. számú kamrák létesítése lényegében 

befejeződött. Az atomerőmű feltételezett, 20 évvel meghosszabbított üzemidejét és az éves 

szinten keletkező kiégett üzemanyag mennyiségét – a jelenleg fennálló műszaki feltételekkel – 

figyelembe véve összesen 37 kamra megépítésével lehet számolni.  

 

 

 

Üzemeltetés és karbantartás  

 

Az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is 480 kiégett üzemanyag-kazetta betárolására került sor, 

négy ütemben. A betárolási időszakon kívül elvégezték a szükséges, ütemezett karbantartást. A 

betárolás során a KKÁT rendelkezésre-állása kifogástalan volt. Olyan eltérés, esemény, mely a 

betárolás ütemtervének változását eredményezte volna, nem fordult elő.  
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Kibocsátások, sugárvédelem 

 

A KKÁT légnemű radioaktív kibocsátásai – a korábbi évekhez hasonlóan – a vonatkozó 

hatósági korlát tízezred része környékén alakultak. Ugyanez az érték a folyékony kibocsátások 

esetében a korlát százezred része körül mozgott. A foglalkoztatott személyzet sugárterhelése is 

jóval a dóziskorlátok alatt maradt.  

 

31.2.3 A Budapesti Kutatóreaktor 
 

A KFKI Atomenergia Kutatóintézetben működő Budapesti Kutatóreaktor a magyar fizika 

egyik legjelentősebb kutatási nagyberendezése. A kutatóreaktor 1959 óta működik 

üzemszerűen és 1993-ban a teljes felújítást követően kapott további üzemeltetési engedélyt.  

 
A Magyar Tudományos Akadémia 2011. december 5-i közgyűlésének határozata alapján 

2012. január 1-i hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvad a MTA KFKI Atomenergia 

kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” 

néven működik tovább. A reaktor üzemeltetéséért és biztonságáért egyaránt a Kutatóközpont 

a felelős. A szervezetváltozás a kutatóreaktor üzemelésének biztonságát nem érinti. 

 
A kutatóreaktor gyakorlati felhasználásának egyik legfontosabb területe az elsősorban orvosi 

és diagnosztikai célú radioaktív izotópok előállítása. Itt végzik az atomerőmű 

reaktortartályainak élettartam vizsgálatához szükséges anyagszerkezeti kutatásokat, valamint 

neutron radiográfiai és aktivációs analitikai kutatásokat is.  

 

A kutatási lehetőségek 2000-ben jelentősen bővültek, a neutronfizikai kutatások 

szempontjából nagy fontosságú hidegneutron forrás üzembe helyezésével. A kutatóreaktor ma 

hat–hét évre elégséges üzemanyaggal rendelkezik, tehát további üzemeltetése lehetséges. 

 
Az üzemszerűen működtetett kutatóreaktornak a környezetre semmilyen káros hatása nincs. A 

reaktor biztonsági berendezései a kilencvenes évek elvárásainak megfelelően készültek. E 

berendezések tervezésük folytán üzemzavari esetekben is megakadályozzák a megengedettnél 

nagyobb mértékű radioaktív anyag kibocsátást. 

 

A Budapesti Kutatóreaktor nagydúsítású fűtőelemeinek kisdúsításúra cserélése folyamatban 

van, 2011 végén már a reaktor aktív zónájában a fűtőelemek kétharmada kisdúsítású volt.  

 
A KFKI Atomenergia Kutatóintézet, mint a Budapesti Kutatóreaktor üzemeltetője az év során 

egy eseményt jelentett. Az esemény INES minősítése skála alatti, azaz INES 0 volt.  A 2011. 

évben a létesítményre vonatkozó Üzemeltetési Korlátok és Feltételek előírásai teljesültek.  

 
Az év folyamán az OAH megkezdte a Budapesti Kutatóreaktor 2013. évben esedékes 

Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatának előkészítését a végrehajtást támogató segédlet 

összeállításával. 

 

31.2.4 Az Oktatóreaktor 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének 

Oktatóreaktorát 1971 júniusában helyezték üzembe. Fő feladata a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem és más magyar felsőoktatási létesítmények hallgatóinak és 

doktoranduszainak képzése a nukleáris technika (reaktorfizika, reaktortechnika, nukleáris 
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energetika, radiokémia, nukleáris méréstechnika, , nukleáris biztonság) valamint sugár- és 

környezetvédelem területén.  

 

Az Oktatóreaktor kialakítása messzemenően figyelembe veszi azt a körülményt, hogy nagy 

beépítettségű területen működik, és üzeme során egyetemi hallgatók is végeznek méréseket a 

reaktor épületében, akiknek természetesen még nincs igazolt nukleáris szakképzettségük. A 

reaktor védelmét olyan automatizált, ki nem kapcsolható rendszerek látják el, melyek az 

elképzelhető legsúlyosabb meghibásodás vagy emberi mulasztás esetében is 

megakadályozzák a nukleáris balesetet és radioaktív anyagnak a környezetbe való kijutását. A 

reaktor  eddigi üzeme során egyetlen esetben sem fordult elő baleset. Az előfordult kisebb 

műszaki üzemzavarok között egyetlen egy sem volt olyan, amely a reaktor biztonságát 

érintette volna. 

 

Az Oktatóreaktornál a 2011. évben négy jelentésköteles esemény történt, valamennyi esemény 

INES minősítése skála alatti, azaz INES 0 volt. A létesítményben az év során teljesültek a 

Műszaki Üzemeltetési Szabályzat előírásai és feltételei. 

 

Az Oktatóreaktor legutóbbi, időszakos biztonsági felülvizsgálata alapján elrendelt 

biztonságnövelő átalakítások és fejlesztések teljesítését az OAH folyamatosan felügyeli. 
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32. A fukusimai baleset hazai hatásai 
 

2011. március 11-én a Richter skála szerinti 9-es erősségű földrengés rázta meg Japán keleti 

partvidékét. Ez volt a Japánban valaha bekövetkezett legnagyobb földrengés. A rengés által 

keltett szökőár (cunami) magassága helyenként meghaladta a 15 métert. A katasztrófa 

csaknem harmincezer áldozatot követelt és hatalmas anyagi károkat okozott: a part mentén az 

összedőlt házak száma százezrekben mérhető, utak ezrei váltak használhatatlanná, a villamos 

hálózat és a közműszolgáltatás összeomlott. 

 

A földrengés időpontjában a Fukushima Daiichi atomerőmű hat forralóvizes reaktora közül 

három leállított állapotban volt, a három üzemelő  –  1-es, 2-es és 3-as – reaktor pedig a 

rengések kezdetekor automatikusan leállt, a hűtést a külső hálózat megrongálódása miatt az 

üzemzavari dízelgenerátorok biztosították. Mivel a néhány perccel később az erőmű területét 

elérő, a tervezési szintet meghaladó szökőár hullámok erőteljesen megrongálták a 

berendezéseket, a földrengést követő egy órán belül megszűnt a reaktorok és a használt 

fűtőelemeket tároló pihentető medencék aktív hűtése. A hűtés nélkül maradt reaktorokban 

zónaolvadás következett be, majd ennek nyomán hidrogén fejlődött. A hidrogén-elvezetés 

hibás működése miatt az 1-4. blokkok védőépületeiben robbanások történtek és tüzek 

keletkeztek, amelyek károsították a radioaktív anyag környezetbe jutását gátló épületeket. 

 

A sérült létesítményből radioaktív anyag (főképp jód és cézium) került a levegőbe és a 

tengervízbe. A japán hivatalos értékelések szerint a 2011. március 11. és április 5. között 

kibocsátott szennyezés összaktivítása kb. 570 ezer teraBq (5,7x10
17

 Bq) volt. A számításokat a 

környezeti mérések (külső dózisteljesítmény, levegő aktivitás-koncentráció stb.) alapján 

végezték. A kibocsátott radioaktív anyag mennyisége alapján az esemény az INES 7-es, 

nagyon súlyos baleset besorolást kapta a 7 fokozatú nemzetközi nukleáris eseményskálán. 

 

A megolvadt fűtőanyagot az utólagosan megindított hűtéssel nagy részben sikerült a sérült 

reaktortartályokon belül tartani. A baleset műszaki okainak feltárása még nem fejeződött be, 

de az már valószínűsíthető, hogy ekkora szökőárra nem volt méretezve ez az atomerőmű. Ha a 

nukleáris biztonsági tervezési követelményeket megfelelően figyelembe veszik, a földrengés 

által érintett, a partvidéken létesített többi erőműhöz hasonlóan ez az erőmű is átvészelhette 

volna a földrengést és a szökőárat jelentősebb környezeti következmények nélkül. 

 

Az atomerőműben kihirdetett veszélyhelyzet nyomán az erőmű üzemeltetője, a Tepco és a 

japán hatóságok által végrehajtott óvintézkedések eredményeként sem a civil lakosság, sem az 

elhárításban résztvevők nem szenvedtek a megengedettnél nagyobb sugárterhelést (a 

nemzetközi ajánlásokkal összhangban a lakosságra a dolgozókétól eltérő korlátokat 

alkalmaznak), magának az atomerőmű balesetnek nem volt halálos áldozata. Az erőmű 30 

km-es körzetében végrehajtott kimenekítés indokolt volt, a szennyezett területekre várhatóan 

hosszabb távon sem térhet vissza a lakosság. 

 

A mintavételek és a laboratóriumi mérések alapján több prefektúrában élelmiszer és 

vízfogyasztási korlátozást rendeltek el, amelyet a helyzet javulása függvényében fokozatosan 

oldanak fel a japán hatóságok. A lakosság és a dolgozók sugárterhelését nyomon követik. 

 

Több ezer japán szakember volt érintett az elhárításban. A robbanások után maradt 

törmeléket eltakarítják, a sugárzási helyzet javítása érdekében a sérült blokkok köré 

védőépületet húznak, az erősen szennyezett vizeket tisztítják, a radioaktív hulladékokat 

összegyűjtik és tárolják. Az elhárítás, az erőművi telephely és környezetének megtisztítása a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Atomer%C5%91m%C5%B1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forral%C3%B3vizes_reaktor
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radioaktív szennyezéstől évtizedekig eltarthat. A sugárzási helyzet ellenőrzésére kiterjedt 

monitorozási programot indítottak. 

 

A japán eseményeket az OAH folyamatosan értékelte, az OAH Balesetelhárítási Szervezete a 

Magyar Kormány, hazánk Japánban működő nagykövetsége és a magyar sajtó tájékoztatása 

mellett az Európai Unió tanácsadó szerveként is közreműködött. Honlapján az OAH 

folyamatosan ismertette a fejleményeket, ezzel is segítve a hazai lakosság hiteles 

tájékoztatását. Az érintett magyar intézmények közzétették a magyarországi környezeti 

mérésekkel kimutatott elenyésző mennyiségű többlet radioaktív jód és cézium koncentrációkat 

is, amelyek semmilyen egészségi kockázatot nem jelentettek a lakosságra nézve.  

 

A baleset tanulságainak levonása a nemzetközi szervezetek kertében és hazánkban is 

megkezdődött. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) már több szakértői missziót 

küldött Japánba egyrészt az elhárítás támogatása érdekében, másrészt, hogy tapasztalatokat 

gyűjtsön a nemzetközi közösség részére. A legelső Japánba küldött NAÜ tényfeltáró 

misszióban részt vett az OAH egyik főigazgató-helyettese is. A NAÜ miniszteri szintű 

konferenciát is szervezett, amely alapján akcióterv született az események feldolgozására és a 

teendők meghatározására. A NAÜ tevékenységével párhuzamosan, de azonnal a baleset után 

az Európai Bizottság, majd az EU Tanácsa is kezdeményezte a japán tanulságok alapján az 

európai atomerőművek Célzott Biztonsági Felülvizsgálatát, az ún. stressz-tesztet (bővebben 

lásd az 1. mellékletben). 

A stressz-tesztben való részvételen és az atomerőmű biztonságának felülvizsgálatán túl, a 

Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság
154

 is felvette az éves munkatervébe a 

Fukusimában bekövetkezett baleset hazai baleset-elhárítási rendszer számára levonható 

tapasztalatainak összegyűjtését és a javító intézkedések megfogalmazását. Az átfogó munka 

elvégzésének felelősei az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos 

Atomenergia Hivatal főigazgatói. 

  

                                                 
154

 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési 

rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 2012. május 16—tól megszüntette a 

Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottságot és létrehozta a Katasztrófavédelmi Koordinációs 

Tárcaközi Bizottságot. 
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33. A sugárvédelem és sugárbiztonság  
 

A sugárvédelem az ember védelmét jelenti az ionizáló sugárzásból származó sugárterhelés 

káros hatásaival szemben, valamint az ezt szolgáló eszközrendszert. A sugárvédelem nem 

irányulhat a hasznos tevékenységek korlátozására, sőt a sugárvédelem a biztonság 

megteremtésével a hasznos tevékenységek alkalmazását elősegíti.  

 

A sugárvédelem jogszabályi hátterének, valamint hatósági rendszerének létrehozása állami 

feladat. Magyarországon a munkavállalók és a lakosság sugárvédelméért az egészségügyet 

irányító miniszter a felelős. 

 

33.1 Sugárbiztonság 

33.1.1 Az ionizáló sugárzások alkalmazása 
 

A munkahelyi sugárforrások zömét röntgenberendezések, kisebb, de még jelentős részét zárt 

radioaktív sugárforrások alkotják. Izotóplaboratóriumokban nyitott radioaktív sugárforrásokat 

használnak fel. Az ionizáló sugárzást előállító berendezések kisebb, de fontos körét a 

gyorsítók alkotják. 

 

Az ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyi egységek egységszám szerinti nyilvántartása, 

munkahelyek, alkalmazási területek szerinti kategorizálása a hazai biztonsági alapszabályzat, 

a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerint történik. A hatósági szervek munkahelyi 

sugáregészségügyi tevékenységének 2011. évi munkajelentése alapján a nyilvántartott 

munkahelyi egységek száma 2010-hez képest szinte nem változott, 2011-ben 6078 volt.  

 

A felhasználási területek közül, mind az egységek számát, mind az ott foglalkoztatottak 

számát, mind a lakosság mesterséges forrásokból származó sugárterhelését tekintve 

változatlanul az orvosi röntgen-diagnosztika dominál. 

 

A nyilvántartott egységek mintegy 80 %-a az ionizáló sugárzás orvosi alkalmazási területére 

esik. 2011-ben az országban 4639 orvosi, fogorvosi és állatorvosi röntgenmunkahely, 26 

terápiás munkahely, 21 orvosi gyorsító, valamint 154 orvosi izotóplaboratóriumi egység 

rendelkezett működési engedéllyel. A nyilvántartott egységek 20,5%-át (1246 egység) az ipari 

munkahelyek teszik ki. Az ipari felhasználások közül a jelentősebb felhasználási területek: a 

radiográfiai munkahelyek (297 egység), zárt sugárforrással működő mérő és szabályozó 

berendezések (170 egység), az anyag- és finomszerkezet vizsgáló berendezések (136 egység). 

Kisebb egységszámmal vannak jelen az iparban felhasznált és a kutatási célú gyorsítók (31 

egység), valamint az ipari besugárzók (17 egység). 

 

33.1.2 A sugárvédelmi és sugárbiztonsági hatósági rendszer 
 

A sugárvédelmi (sugáregészségügyi) hatóságok feladata az ionizáló sugárzás forrásainak, 

munkahelyi felhasználásainak, a sugaras munkahelyeknek az engedélyezése és teljes körű 

ellenőrzése (felügyelete). A 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a munkahelyi 

sugárvédelemmel és sugáregészségüggyel kapcsolatos hatósági feladatokat végző 

sugáregészségügyi decentrumok 2011-ben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálattól (ÁNTSZ) a Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerveihez kerültek át. Az ÁNTSZ a továbbiakban az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból és 
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nyolc országos intézetből épül fel. A decentrumok szakmai irányítását az ÁNTSZ Országos 

Tisztifőorvosi Hivatala (OTH) végzi továbbra is az Országos „Frédéric Joliot-Curie” 

Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) bevonásával. Az OSSKI számos 

területen hatósági döntéseket megalapozó szakvéleményezési és szaktanácsadási 

tevékenységet végez, és az OSSKI keretében működik az Országos Sugáregészségügyi 

Készenléti Szolgálat és az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat is. 

 

Sugáregészségügyi hatósági, valamint az OSSKI tevékenysége  

 

Sugáregészségügyi decentrumok 

 

Kijelenthető, hogy Magyarországon az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása 2011-

ben is a sugáregészségügyi decentrumok hatósági felügyelete mellett, a sugárvédelem 

alapvető szabályainak és a hatósági előírásoknak a betartásával, biztonságosan történt.  

Sugáregészségügyi engedélyező, rendelkező hatósági tevékenységük keretében a 

decentrumok összesen 1307 tevékenységi engedélyt adtak ki, amiből 307 új munkahelyre, 

1000 meglévő munkahely engedélyének megújítására vonatkozott. 167 esetben egyéb, nem 

sugárvédelmi okból a korábban kiadott engedélyeket visszavonták. 2011-ben a hatósági 

tevékenység keretében a decentrumok 331 létesítési engedélyt, 52 rendelkező határozatot, 64 

szakhatósági állásfoglalást, 992 átiratot, 536 egyéb határozatot és 1014 végzést adtak ki.  

 

A kötelező ellenőrzési gyakoriságot a biztonsági alapszabályzat, a 16/2000. (VI. 8.) EüM 

rendelet határozza meg. A hatóságok az elmúlt évben, 1906 egységben 2104 ellenőrzést 

tartottak.  

 

Munkahelyi sugárforrástól származó sugárbaleset, személyek baleseti szintű 

sugárterhelésével járó rendkívüli esemény 2011-ben sem következett be.  

 

 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal  

 

Az OTH adja ki a radioaktív anyag előállításának, termelésének, forgalmazásának az 

engedélyeit, és terjeszti ki a sugáregészségügyi decentrum engedélyek területi hatályát az 

ország egész területére. Az OTH állapítja meg a sugárterhelést, az ésszerűen elérhető 

legalacsonyabb szintre szorító dózismegszorítás értékeit, bocsátja ki a radioaktív anyagok 

hatósági felügyelet alól történő felszabadítását megállapító határozatokat. Az OTH 

hatáskörébe tartozik továbbá a sugárzó berendezések normál használatának az atomenergiáról 

szóló törvény hatálya alól történő mentesítése és a sugárzó berendezések típus engedélyezése.  

Az OTH hagyja jóvá a bővített és átfogó sugárvédelmi képzések tematikáját és 

vizsgakövetelményeit, továbbá képviselteti magát ezen sugárvédelmi képzések vizsgáin. 

 

Az OTH végzi a sugáregészségügyi rendszer szakmai irányítását, és a jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően első, másodfokú határozatokat és szakhatósági 

állásfoglalásokat ad ki. Részt vesz sugáregészségügyi/sugárvédelmi és sugárbiztonsági 

vonatkozású rendeletek módosításban, szakmai előterjesztéseket készítve a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Egészségügyi Államtitkársága
155

 részére.  
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 2012. május 14 óta: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért felelős államtitkárság 
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Az OTH 2011-ben öt sugárvédelmi minőségi bizonyítványt adott ki, 64 berendezés 

nyilvántartásba vételét végezte el, és hét esetben adott ki hatósági felügyelet alóli 

felszabadítási határozatot. A 2011. évben az OTH négy esetben szakhatósági állásfoglalást 

bocsátott ki kiemelt létesítményekkel, elsősorban a Paksi Atomerőművel kapcsolatos 

ügyekben, valamint a radioaktívhulladék-tároló létesítményekre vonatkozóan. Három esetben 

adott ki másodfokú szakhatósági állásfoglalást mobil átjátszóállomások tekintetében.  

Hatósági bizonyítvány formájában 32 esetben adott ki atomtörvény hatálya alóli mentességre 

vonatkozó igazolást. Az OTH hatósági döntéseit szükség esetén, az OSSKI szakvéleményét is 

figyelembe véve hozta meg. Elsőfokú hatóságként az OTH 11 vállalat részére engedélyezte 

radioaktív anyagok forgalmazását, előállítását vagy gyártását. Kiemelt létesítmények 

Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatát három esetben hagyta jóvá. A sugáregészségügyi 

decentrumok által kiadott szállítási engedélyek országos kiterjesztését 18 ügyfél kérésére 

végezte el. A sugáregészségügyi decentrumok tevékenységi engedélye alapján 38 tevékenységi 

engedély országos kiterjesztése történt meg. A 16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletben a bővített és 

átfogó szintű sugárvédelmi oktatás engedélyezésére kapott felhatalmazás alapján az OTH 

2011-ben 12 oktatási engedélyt adott ki, és 127 sugárvédelmi vizsgán képviseltette magát az 

OSSKI valamint a sugáregészségügyi decentrum munkatársai bevonásával.  

 

A 2011. év során az OTH az OSSKI szakmai-módszertani segítségével országos 

munkaértekezletet szervezett a sugáregészségügyi decentrumok hatósági és laboratóriumi 

munkát végző munkatársai részére. A munkaértekezlet célja a szakmai továbbképzés, 

gyakorlati kérdések megvitatása és a hatósági munka harmonizálása volt. 

 

A paksi atomerőműi új blokkok létesítésével összefüggő dózismegszorítás megállapításával 

kapcsolatban az OSSKI bevonásával hatósági konzultáció keretében szakmai egyeztetésre 

került sor az atomerőmű képviselőivel. A dózismegszorítás meghatározása 2011 végére 

elkészült. 

 

OSSKI  

 

A sugáregészségügyi hatósági hálózat szakmai bázisintézeteként, többnyire hatósági döntések 

megalapozásához, az OSSKI  2011-ben 225 szakvéleményt adott ki. Ebből 22 esetben az OTH 

engedélyezési eljárásaihoz, 74 esetben orvosi röntgenberendezések átvételi vizsgálatához, 

nyolc esetben sugárvédelmi minősítéshez, 62 esetben típus bejegyzéshez (nyilvántartásba 

vétel), 33 esetben az atomenergiáról szóló törvény hatálya alól történő mentesítéshez, 22 

esetben zárt sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbításához, négy esetben 

sugárterápiás munkahelyek tervbírálatához és üzembe helyezéséhez.  

 

2011-ben az OSSKI – mint az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásaival kapcsolatos 

munkaügyi kérdések szakintézete – 48 esetben adott ki állásfoglalást munkaügyi, illetve 

sugaras kedvezményeket érintő ügyben, szakhatóságként három esetben foglalt állást öregségi 

nyugdíj korkedvezmény biztosítási járulék fizetésével kapcsolatban. 

 

A nem-ionizáló sugárzások (nagyfrekvenciás ipari és távközlési berendezések, távvezetékek, 

transzformátorok, NMR-készülékek, optikai források) munkahelyi felhasználási területén 

különböző hatóságok (önkormányzatok, rendőrség, bíróság, stb.) megkeresésére az OSSKI 

2011-ben 80 szakértői véleményt adott ki. 

 

A sugárzó berendezések OTH által regisztrált típusairól, az atomtörvény hatálya alól 

mentesített berendezésekről az OSSKI nyilvántartást vezet. A jóváhagyott (típus 
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engedélyezett) típusok listáját az OSSKI a honlapján is közzéteszi. Országos nyilvántartás van 

az izotóplaboratóriumokról, a nagy aktivitású zárt sugárforrást felhasználó munkahelyekről, 

valamint a sugárterápiás centrumokról és besugárzó berendezéseikről. 

 

Az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat gyors reagálási képességet növelő 

komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és belső hatékonyság 

növelésének támogatására" c. kiemelt projekt keretében az OSSKI 2011-ben a következőkkel 

foglalkozott:  

 a munkahelyi sugáregészségügy területén az ionizáló sugárzást hasznosító 

munkahelyi egységek nyilvántartásának kialakítása; 

 a környezeti sugáregészségügy területén a központi radiológiai adatgyűjtő rendszerek 

(ERMAH, OKSER, HAKSER) egységesítése és informatikai korszerűsítése; 

 az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat informatikai korszerűsítése. 

Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium akkreditált státuszát Nemzeti 

Akkreditáló Testület 2011-ben felülvizsgálta és jóváhagyta. A laboratórium 2011-ben 9154 

iktatott mintát, illetve megrendelést regisztrált. Ebből 1431 környezeti és élelmiszer minta 

sugáregészségügyi (2208 mérés) vizsgálatát végezte el.  

 

Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat 

 

A sugáregészségügy országos infrastruktúrájához hozzátartozik az Országos 

Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat, amely a nap 24 órájában készen áll az ionizáló 

sugárforrásokkal kapcsolatos, az országban bárhol bekövetkező rendkívüli esemény 

bejelentésének fogadására és a szükséges intézkedések megtételére. Az OSSKI-ban működő 

Szolgálathoz 2011-ben a határokon felállított sugárkapuk riasztása alapján 23 bejelentés 

érkezett, amelyek közül három volt olyan, amit valódi sugárforrás, illetve radioaktív anyag 

váltott ki. Öt esetben került sor radioaktív anyag OSSKI-ba történő beszállítására A készenléti 

szolgálat két esetben végzett sugárforrás azonosítást és négy egyéb ügyben járt el. 

 

Rendészeti hatósági tevékenység 
 

A rendőrség a korábbi éveknek megfelelően folyamatosan végezte az atomenergia 

alkalmazásával összefüggésben kezdeményezett közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó 

szakhatósági tevékenységét. A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályba lépésével 

megszűnt a rendőrség szakhatósági működése a sugáregészségügyi eljárásokban, ugyanakkor 

az OAH önálló fizikai védelmi engedélyezési eljárása került bevezetésre, melyben a rendőrség 

szakhatósági közreműködése továbbra is előírás. Az atomenergia alkalmazásával 

kapcsolatosan központi szinten lefolytatott szakhatósági eljárások száma 285 volt. 

 

 2011 során két alkalommal történt friss nukleáris fűtőelem, és három esetben nagy aktivitású 

radioaktív anyag szállítására vonatkozó engedély kiadása. A rendőrség 18 helyszínbejárást és 

ellenőrzést hajtott végre, és négy rendkívüli eseményt zárt le közigazgatási eljárás keretében. 

  

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendőrhatósági feladatok végrehajtása a 

rendőrség rendészeti tevékenységében speciális feladatot jelent, különösen a jogszabályban 

meghatározott létesítményekben és munkakörökben foglalkoztatott személyek 

alkalmazásához szükséges rendőrhatósági engedélyek kiadása, és a folyamatosan 

foglalkoztatottak évenkénti ellenőrzése, mely az elmúlt évben több, mint 9 ezer személyre 

terjedt ki. Az atomenergia alkalmazása körében a foglalkoztatáshoz szükséges közbiztonsági 
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engedélyt az első fokon eljáró rendőrhatóságok 13 esetben vonták vissza foglalkoztatást 

kizáró ok miatt, ebből három eljárás került másodfokra, bírói felülvizsgálatra nem került sor. 

 

33.2 Sugárvédelem 
 
33.2.1 Lakossági sugárterhelés 
 

A lakossági sugárterhelés egyrészt a természetben mindenütt előforduló, kozmikus és földi 

eredetű természetes sugárterhelésből, másrészt az ember alkotta sugárforrások, készülékek, 

létesítmények, radioaktív anyagok alkalmazásával, működésével kapcsolatos mesterséges 

sugárterhelésből, ezen belül elsősorban az orvosi röntgen- és izotópdiagnosztikai 

tevékenységből tevődik össze. 

 

Természetes forrásokból származó sugárterhelés 

 

A természetes sugárterhelés forrása a világűrből a Föld légkörébe érkező nagyenergiájú 

kozmikus sugárzás, valamint a földkéregből származó és a környezetben mindenütt – a 

talajban, az építőanyagokban, a levegőben, az élelmiszerekben, az ivóvízben, még az emberi 

testben is – jelenlévő természetes radioaktív anyagok sugárzása. A természetes háttérsugárzás 

legjelentősebb összetevője a földkéregből és az építőanyagokból származó radon gáz, ami a 

természetes eredetű sugárterhelésünknek mintegy 2/3 részét okozza. A hazai lakosság átlagos 

természetes eredetű környezeti sugárterhelése kb. 3 mSv/év, ami nagyobb, mint a világátlag 

(2,4 mSv/év, UNSCEAR 2000 Report). Ez annak köszönhető, hogy éghajlati és civilizációs 

okok miatt a világátlagnál gyakrabban tartózkodunk épületekben, ahol nagyobb a 

radonkoncentráció, mint a szabadban.  

 

A szabadban mérhető természetes külső háttérsugárzás hazai szintjének ellenőrzésére az 

OSSKI passzív detektoros dozimetriai hálózatot működtet, amely az ország területén 115, a 

Paksi Atomerőmű körül további 39 mérési pontból áll. A detektorokat negyedéves expozíciót 

követően cserélik és értékelik ki. A mérési eredmények éves átlagai mind az országos, mind a 

Paks környéki hálózatban jellemzően a 85-120 nSv/h tipikus háttér tartományba esnek. 

 

Mesterséges forrásokból származó sugárterhelés 

 

A mesterséges eredetű sugárterhelés legnagyobb részét a páciensek orvosi, ezen belül 

elsősorban röntgendiagnosztikai sugárterhelése teszi ki. Magyarországon az orvosi 

sugárterhelés egy főre eső éves átlaga közelíti az 1 mSv-et, amelynek mintegy 80%-a 

röntgendiagnosztikai sugárterhelés. 

 

Az orvosi alkalmazásokból származó sugárterhelés felmérése és optimálása, továbbá a 

páciens sugárterhelés nemzeti referencia értékeinek a megállapítása érdekében az OSSKI 

évek óta országos paciensdózis-felmérő programot működtet. Ennek keretében 2011-ben 

folytatódott a felmérés az intervenciós radiológiai (kardiológiai) munkahelyeken. 
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33.2.2 Foglalkozási sugárterhelés 
 

Az OSSKI-ban működő Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat végzi az ionizáló sugárzás 

fokozott kockázatának kitett munkaköröket hivatásszerűen ellátó munkavállalók foglalkozási 

sugárterhelésének központi ellenőrzését. 

 

2011-ben a fotonsugárzásból származó sugárterhelés ellenőrzése 1150 munkahelyen 

foglalkoztatott 16083 munkavállalóra 86786 kiértékelést jelentett. A munkavállalók 

megoszlása a jelentősebb foglalkozási területek szerint a következő:  

• egészségügy: 52%, 

• atomerőmű: 26%, 

• ipar: 12%, 

• oktatás: 9% 

• kutatásfejlesztés, egyéb: 1%. 

A Szolgálat a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzése során 2011-ben 30 esetben 

kezdeményezett hatósági szintű, és 68 esetben munkahelyi szintű kivizsgálást. Egy 

munkavállaló esetén sem fordult elő az 50 mSv/év foglalkozási dóziskorlát túllépése. 

 

A természetes forrásokból eredő radon expozíció személyi dozimetriai ellenőrzése 2011-ben 

két munkahelyen összesen 14 munkavállalónál történt meg.  

 

A külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről szóló 30/2001. (X.3.) EüM rendelet 

előírásai szerint a külső munkavállalók csak megfelelő egyéni dozimetriai ellenőrzés mellett 

végezhetnek tevékenységet. 2011-ben a Szolgálat magyar állampolgárok külföldön történő 

külső munkavállaláshoz, illetve külföldi állampolgárok hazai külső munkavállalásához 59 

esetben adott ki, illetve 19 esetben fogadott be igazolást.  

 

A korkedvezményes nyugdíjaztatási eljárásokkal kapcsolatosan a szolgálati idő elismeréséhez 

szükséges igazolás kiadására 62 esetben került sor. 

 
33.2.3 Környezeti ellenőrző rendszerek 
 

A lakossági sugárterhelés csökkentése és ellenőrzése érdekében a kiemelt létesítmények – 

köztük a nukleáris létesítmények – kötelesek környezeti ellenőrző rendszert vagy 

laboratóriumot működtetni. 

 

Az illetékes minisztériumok és hatóságok is működtetnek országos és regionális rendszereket 

a kibocsátások, valamint a környezeti sugárzási viszonyok és radioaktivitás-koncentrációk 

független ellenőrzésére. A mesterséges forrásból származó környezeti radioaktivitás alacsony 

szintje miatt az ebből származó sugárterhelés csak számítások útján határozható meg. Az 

atomerőmű kibocsátásából származó sugárterhelés az atomerőmű közvetlen közelében élő 

lakosok esetében 0,001 mSv/év-nél is kisebb. 

 

A határhoz közeli, szlovákiai mohi (Mochovce-i) atomerőmű hazai területre gyakorolt hatását 

az erőmű üzembe helyezése óta monitorozza az OSSKI. A vizsgálatok 2011-ben sem mutattak 

ki az erőműnek tulajdonítható környezeti hatást. 
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 egészségügyi ágazata 

 

A környezeti sugáregészségügyi ellenőrző tevékenységet az egészségügyi ágazat radiológiai 

mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM 

rendelet szabályozza. Az ellenőrző tevékenységet a Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek keretében működő sugáregészségügyi decentrumai 

és az OTH keretében működő Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat 

(ERMAH) végzi.  

 

A hálózat laboratóriumai a 2011 márciusában, Japánban (Fukusima) bekövetkezett 

atomerőmű baleset után az adott évre meghatározott vizsgálati programot kiegészítve végezte 

a környezeti minták feldolgozását és radiológiai elemzését. A hálózat az éves programban 

foglaltakon felül összesen 28 esővíz, fű, tej, leveles zöldségféle izotópspecifikus vizsgálatát 

végezte el, illetve egyidejűleg megnövelt gyakorisággal végezte az aeroszol mintavételt. A 

hálózat mérési eredményei teljes mértékben megfeleltek az Európában mért értékeknek. A 

mérések eredményeit a Hálózat az OSSKI honlapján (www.osski.hu) minden esetben azonnal 

hozzáférhetővé tette. 

 

A lakosság mesterséges környezeti forrásokból származó becsült belső sugárterhelésének 

országos átlaga 2011-ben 0,005 mSv körüli érték, ami elhanyagolhatóan csekély a 

természetes forrásokból származó lakossági sugárterheléshez képest. 

 

Élelmiszerek, takarmányok és a mezőgazdasági termeléssel összefüggő környezeti 

minták vizsgálata - Radioanalitikai Ellenőrző Hálózat  

 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) keretei között működtetett akkreditált 

radioanalitikai laboratóriumokat összefogó Radioanalitikai Ellenőrző Hálózat végzi az 

élelmiszerek, takarmányok és a mezőgazdasági termeléssel összefüggő környezeti minták 

vizsgálatát. A laboratóriumok a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központi Élelmiszer- 

és Takarmány-biztonsági Igazgatósága (MgSzHK ÉTbI) osztályszintű szervezeti egységei, 

amelyek koordinációját a Radioanalitikai Referencia Laboratórium végzi. A hálózatban a 

vizsgálati módszerek harmonizáltak, a minőségirányítás összehangolt, ami lehetővé teszi a 

kapott mérési eredmények egységes adatbázisban történő kezelését. 

 

A 2011. évi radioanalitikai vizsgálatok a korábbi évekhez hasonlóan a termőhelytől a 

késztermékig átfogták az élelmiszertermelés, feldolgozás és kereskedelem egész folyamatát a 

lakosság biztonságos táplálkozása és az élelmiszer export biztosítása érdekében. Az 

élelmiszer import ellenőrzése véletlenszerű monitorozásra épül. A vizsgálatok kiterjednek a 

mezőgazdasági termékek, takarmányok, az élelmiszeripari vizek, egyes vadon élő növény- és 

állatfajok szennyezettségének ellenőrzésére is. A jelenlegi EU szabályozásnak megfelelően a 

laboratóriumok az aktuális szint meghatározását végzik. Az ellenőrzések és mintavételek az 

ország teljes területére kiterjednek, lefedve ezzel a hazai és a környező országokban üzemelő 

energiatermelő atomerőművek környezetét is. Az élelmiszer-előállítás környezetéből, a 

mezőgazdasági termelés és a tápláléklánc ellenőrzéséből 4377 minta nuklidszelektív mérését 

végezték el a laboratóriumok. Az éves ellenőrzések során egészségre ártalmas, kiugróan 

magas értéket nem tapasztaltak.  

 

                                                 
156

 2012. május 14. óta: Emberi Erőforrások Minisztériuma [ld. a Magyar Köztársaság minisztériumainak 

felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. § f) pont] 

http://www.osski.hu/


220 

Az év során kiemelt feladatot jelentett a Japánból érkező élelmiszerek behozatalának nyomon 

követése. A radionuklidok koncentrációja a Magyarországra behozott teák és 

élelmiszeradalékok egyikében sem érte el az Európai Unió által meghatározott határértéket. A 

Fukusimában történt nukleáris baleset eredményeként Budapesten március 29 - április 4. 

között mérték a legmagasabb értéket  (840±42 microBq/m
3
) az aeroszol mintában; ez április 

végére visszaesett a szokásos szintre. 

 

A 2011. év második felében az Izotóp Intézet Kft.-ből származó I-131 kibocsátás nagy 

nemzetközi visszhangot kapott. A telephelyen kívüli mintavételi pontról származó fűminták 

elemzését több mint 10 éve végzi a hálózat. A minták gyakorlatilag mindegyikéből kimutatható 

volt I-125 és I-131 izotóp. Ugyanez mondható el a Fogoly utcai telephelyen felállított nagy 

térfogatú aeroszol mintavevővel egy hetes periódusban gyűjtött aeroszol mintákra is.  

 

A referencia anyagok előállítása és karakterizálása területén az MgSzH ÉTbI Radioanalitikai 

Laboratóriuma a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség „együttműködő központ” szerepét tölti 

be a 2009-2013 közötti időszakban. 

 

Felszíni vizek és üledék, valamint a levegő radiológiai vizsgálata   

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Államtitkársága felelősségi körébe 

tartozóan a radiológiai környezetellenőrzés feladatai a környezeti elemek közül a felszíni 

vizek és üledék vizsgálatára valamint a levegő radiológiai vizsgálatára terjednek ki. A felszíni 

vizek radiológiai monitorozását az előírások szerinti helyeken és gyakorisággal a 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek laboratóriumai végzik. A 

mérési adatokat a Pécsen működő Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség, mint ágazati központ gyűjti és összesíti. Az adatok továbbításra 

kerültek a központba és megjelennek az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző 

Rendszer (OKSER) éves jelentésében. 

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 29 környezeti sugárvédelmi mérőállomáson végez 

levegő gammadózis-teljesítmény mérést. Emellett további három automata aeroszol monitor 

üzemel, Napkoron, Tésán és Nagykanizsán. Az adatokat feldolgozás után továbbítják az 

országon belüli és külföldi felhasználókhoz. 

 

A Paksi Atomerőmű 1-4. blokkja, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 

vonatkozásában megállapítható, hogy a rendelkezésre álló és a hatóság által elfogadott 

mérési adatok alapján a 2011-ben kibocsátott aktivitások hitelesen számíthatók és 

összehasonlíthatók a kibocsátási határértékekkel. A kibocsátási határérték kritériumok a 

korábbi éveknek megfelelően alacsony értékűek, tehát kijelenthető, hogy a létesítmények nagy 

tartalékokkal betartották a rájuk vonatkozó kibocsátási határértékeket. 

 

Az atomerőmű és a KKÁT környezetellenőrzése alapján meghatározható, hogy a 2011-ben 

mért értékek a korábbi éveknek megfelelően a várható értékek tartományába esnek, megfelelő 

egyezést mutatnak az üzem és a hatóság között. 

 

A MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. tevékenysége által érintett területről felszíni vizek (7 

minta), felszíni vizek üledéke (2 minta), felszín alatt vizek (12 minta), szálló- és ülepedő por 

(2-2 minta) vizsgálatára került sor. A mintákon gamma-spektrometriai mérést végezte a 

felügyelőség. 
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A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség területén 

működő két nukleáris létesítmény (Paksi Atomerőmű Zrt, KKÁT) által kibocsátott 

radioaktivitás ellenőrzése kapcsán felszíni vizek (79 alkalom), felszíni vizek üledéke (80 

alkalom), felszín alatt vizek (149 alkalom), szálló- és ülepedő por (24-24 alkalom) 

mintázására és mérésére került sor.   

 

Az OKSER monitoring program keretében összes béta aktivitás, gamma-spektrometriai, Sr-90 

és H-3 vizsgálata történt. A 2011. évi a hatósági ellenőrzések során 278 db vízminta (felszíni-, 

tartály- és szennyvíz), valamint 485 db levegő minta (levegő H-3 tartalma, nemesgáz és 

aeroszol) vételét hajtotta végre a felügyelőség. 

 

A víz (tartály- és szennyvíz) és aeroszol mintákon gamma-spektrometriai (542 esetben), Sr-90 

(30 esetben) és H-3 (349 esetben) aktivitás koncentráció meghatározását, a nemesgáz 

mintákon (40) gamma-spektrometriai mérést, a levegőből H-3 tartalom (HT és HTO 

formában) (117) mérés történt. 

 

A felszíni vizekből az országos és regionális törzshálózati helyeken havonta történik össz-béta 

meghatározás a vízből havonta, a mederüledékből negyedévente össz-béta vizsgálatokat 

végeztek. 

 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Mérőközpontja, mint kiemelt ágazati radiológiai laboratórium a nemzetközi vízügyi 

együttműködés területén (Szerb-Magyar Vízminőségvédelmi Albizottság, Horvát-Magyar 

Vízminőségvédelmi Albizottság), a hatósági területen (Paksi Atomerőmű Zrt, RHK Kft. 

KKÁT, Mecseköko Zrt) és a radiológiai környezeti monitoring területén végez vizsgálatokat. 

A radiológiai csoport a Munkatervben szereplő monitoring vizsgálatokat a felszíni 

vízfolyásból, a felszín alatti (figyelőkút) vízből, valamint az egyéb médiumokból (iszap, alga és 

hal) időarányosan elvégezte. 

 

A 2011-ben hatályba lépett 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 5. § és 1. számú mellékletben 

foglaltak szerinti hatósági engedélyezési eljárásokban (meghatározott szakkérdésekben), 

nukleáris létesítmények esetén - az ország egész területére vonatkozóan - a Dél-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el szakhatóságként. 

 

Az egyetemek környezeti mérőállomásai - Ágazati Információs Központ  

 

2011-ben 10 hazai egyetemen 13 környezeti mérőállomás és 11 helyhez kötött laboratórium 

működött, amelyek együttműködnek az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző 

Rendszerrel és az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszerrel. Folyamatosan 

mérik a környezeti gamma-dózisteljesítményt, de az egyetemek profiljának megfelelően 

szükség esetén környezeti (levegő, víz, talaj, biológiai) minták feldolgozását és 

nuklidspecifikus elemzését is végzik. Tevékenységüket a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében létrehozott Ágazati 

Információs Központ irányítja. A Központ folyamatosan gyűjti és feldolgozza a mérési 

eredményeket. A naponta összegzett, kötegelt mérési adatokat az OAH Veszélyhelyzeti 

Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központjába továbbítják. 

 

2011-ben a 13 távmérő állomás együttesen 97%-os rendelkezésre állást mutatott, ami az előző 

évhez képest 0,4%-os növekedés. Több informatikai illetve személyi változásnak köszönhetően 

a jövőben ezen eredmény további javulása várható. 
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A helyhez kötött állomások az adott egyetemi szervezeti egység profiljának megfelelően 

számos, a környezetellenőrzésben és a baleset-elhárításban fontos mérési feladatot is 

ellátnak, pl. aeroszol mintavétele és radioaktivitásának egyidejű mérése, víz-, talajvíz-, talaj- 

és növényi minták nuklidspecifikus analízise. 

 

Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 

 

Az atomerőmű normálüzemi radioaktív kibocsátásait szigorú előírások szabályozzák, és 

folyamatosan működő mérőrendszerek ellenőrzik. A Paksi Atomerőmű üzemi környezeti 

sugárvédelmi ellenőrző rendszere mellett jött létre a Hatósági Környezeti Sugárvédelmi 

Ellenőrző Rendszer, amelynek keretében az illetékes minisztériumok ágazatai – a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium
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 egészségügyi ágazata, és a Vidékfejlesztési Minisztérium agrár, 

valamint környezetvédelmi ágazata – szakintézményei és területi laboratóriumai végeznek 

összehangolt méréseket és ellenőrzéseket az atomerőmű 30 km sugarú környezetében 

 

A rendszer működése 2011-ben zavartalan volt, az éves értékelő jelentést – a korábbi évek 

gyakorlatával megegyezően – az OSSKI által működtetett Adatfeldolgozó és Értékelő Központ 

készíti el az adatszolgáltatók bevonásával. A 2011. évi adatok előzetes értékelése során a 

korábbi évekhez viszonyított szignifikáns emelkedést nem találtak. 

 

Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 

 

Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer működésének jogszabályi 

megalapozását az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről 

szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza. Az országos rendszert az érintett 

minisztériumok és a Magyar Tudományos Akadémia szakintézményei, ágazati hálózatai, 

továbbá a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. rendszerei alkotják. E kormányrendelet alapján a rendszer információs központját az 

OSSKI működteti.  

 

A 2010. évi eredményeket összefoglaló jelentés 2011. év végén jelent meg. A 2010. évi adatok 

értékelése során rendellenes (kiugróan magas) értéket nem találtak.  

 

33.3 Rendkívüli I-131 kibocsátás 
 

2011 őszén a korábbi háttér-értékhez képest az aeroszol mintákban emelkedett I-131 

radioizotóp aktivitáskoncentrációt mért az OSSKI. Az eredmény azonban azonnali 

beavatkozásra nem adott okot, hiszen az elvégzett számítások alapján az esetleges lakossági 

sugárterhelés rendkívül alacsony szintű volt, nem érte el a természetes sugárforrásokból 

származó éves sugárterhelés egy milliomod részét, ezért kizárható bármilyen egészségügyi 

kockázat.   

 

Tekintettel azonban arra, hogy a minimálisan megemelkedett I-131 szintet a rendkívül 

érzékeny mérőműszereknek köszönhetően a szomszédos országokban is mérni lehetett, az 

OAH a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megkeresésére 2011. november 15-én 

tájékoztatást kért az OTH-tól az Izotóp Intézet Kft. kibocsátásairól.  
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Az Izotóp Intézet Kft. sugáregészségügyi tevékenységi engedélyének elsőfokú hatósága a 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (BFKH NSZSZ), 

ezért az OTH 2011. november 16-án soron kívüli ellenőrzést kért a BFKH NSZSZ-től. 

 

A soron kívüli sugáregészségügyi ellenőrzést a BFKH NSZSZ elvégezte az Izotóp Intézet Kft. 

Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. szám alatti telephelyén. 

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a  nagyobb mennyiségű I-131 az Izotóp Intézet 

Kft-től került  a levegőbe, a szellőzőrendszer szűrőbetéteinek augusztusi cseréje után. Az 

Izotóp Intézet Kft. tájékoztatása szerint a kibocsátás csökkentése érdekében dolgoznak a 

szűrőrendszer továbbfejlesztésén. 

 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésére 2011. november 21-én - 

több hatóság bevonásával - egy újabb komplex ellenőrzésre került sor az Izotóp Intézet Kft-

nél. Az ellenőrzésen az OTH, a BFKH NSZSZ valamint az OSSKI mellett az alábbi 

társhatóságok vettek részt: 

- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 

- Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

- Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, 

- Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, 

- ORFK Rendészeti Igazgatóság, 

- BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv. 

 

Az ellenőrzésen résztvevő szakértők megállapították, hogy a jelenlegi szellőzőrendszer 

hiányosságai okozhatták a fokozott I-131 kibocsátást, éspedig:  

 a szellőzőrendszerben a radioaktív jód izotóp egy része egy jódszűrővel el nem látott 

szellőzőrendszerbe is bekerülhet és így szűrés nélkül jut a kéményen keresztül a 

környezetbe; 

  ha megváltozik a rendszerben a vákuum nyomása, kénsav kerülhet a már elnyelt jódot 

tartalmazó lúgos oldatba, és onnan jód gőzöket szabadíthat fel.  

 

Az ellenőrzés során a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség megállapította, hogy a Kft. az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és a 

vízbe történő kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendeletben 

foglalt kötelezettségeit nem teljesítette, (jelenteni kell a normál üzemtől való eltérést a 

felügyelőségnek, melyet az Izotóp Intézet Kft. elmulasztott, holott 2010. év végén tapasztalták 

először a megnövekedett jódkibocsátást, 2011. szeptember 15-én az Izotóp Intézet Kft. 

kibocsátása meghaladta a jelentési határértéket, jelentést azonban ekkor sem tettek), ezért a 

Felügyelőség kérte a BFKH NSZSZ-től az Izotóp Intézet Kft. tellur-oxidból történő 

jódgyártási tevékenységének a felfüggesztését.  

 

Az Izotóp Intézet Kft. szárazdesztillációs I-131 gyártási tevékenységét fellebbezésre tekintet 

nélkül azonnali hatállyal felfüggesztésre került. Az Izotóp Intézet Kft. szárazdesztillációs 

tevékenységet azóta sem végez. 

 

Az OAH főigazgatója megkereséssel fordult az OTH-hoz az Izotóp Intézet Kft. által 

kibocsátott radioaktív jód növekedés és annak nemzetközi detektálása kapcsán, az esemény 

alapos elemzését indítványozva. A kezdeményezés kapcsán az OTH szervezésében 2011. 

november 25-én megbeszélésre került sor a komplex ellenőrzésben részt vett hatóságok 

képviselői részvételével. A megbeszélésen megállapították, hogy törekedni kell a hatóságok 
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megfelelő egységes kommunikációjára, illetve a sajtó felé történő egységes, egyértelmű 

tájékoztatásra, valamint meg kell valósítani a hatóságok egymás közötti gördülékeny 

tájékoztatását
158

. 

 

33.4.  A nukleáris és egyéb radioaktív anyagok biztonsága 

33.4.1. Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása 
 

 

A radioaktív anyagok szállítását és fuvarozását a veszélyes – és ezen belül a radioaktív – áruk 

nemzetközi szállítására vonatkozó módozatfüggő egyezmények, illetve azok mellékleteiben, 

függelékeiben foglalt előírások szabályozzák. 

 

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) 

KHVM rendelet ezeket a nemzetközi előírásokat a belföldi szállításra és fuvarozásra is 

kiterjeszti. A veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállításáról a 2001. évi XI. törvénnyel 

kihirdetett SOLAS egyezmény VII. fejezetének végrehajtásáról szóló IMDG Code (Veszélyes 

Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe) rendelkezik. 

 

A veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények által előírt esetekben az OAH 

hatósági feladatkörébe tartozik a radioaktív anyagok mintáinak és csomagolás-mintáinak 

jóváhagyása és az engedélyekben foglaltak ellenőrzése, továbbá a radioaktív anyagok, a 

veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok által külön engedélyhez kötött szállításának és 

fuvarozásának engedélyezése. Az OAH feladata továbbá az ezzel kapcsolatos nemzetközi 

értesítések kiadása és fogadása, valamint a nemzetközi szállítás közben esetleg bekövetkezett 

rendkívüli eseményeknél szükséges operatív intézkedések kezdeményezése. A radioaktív 

anyagok közúti szállítását az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal szakigazgatási 

szerveként működő megyei, illetve fővárosi népegészségügyi szakigazgatási szerv, a közúti, 

                                                 
158 Habár a Jelentés a 2011. évről szól, ezúton kívánjuk megjegyezni, hogy az Izotóp Intézet Kft. megnövekedett, de a 

lakosságra semmilyen kimutatható veszélyt nem jelentő jódkibocsátásának ügye még a mai napig sem tekinthető lezártnak. 

Annak ellenére, hogy az ebből a szempontból veszélyesebb jód—desztillációs tevékenységet a Kft. 2011 novemberének vége 

óta nem végzi, az oldatból történő termék—előállítás során is került ki radioaktív jód a környezetbe. Ennek hatására a BFKH 

NSZSZ 2012 januárjában – az izotóptárolás kivételével – minden tevékenységet felfüggesztett mind az ipari, mind a humán 

oldali fülkesorban, továbbá a 65. és a 71. számú ún. tisztatéri laboratóriumokban is. A Kft. megfellebbezte a tisztatéri 

laboratóriumokra vonatkozó felfüggesztő határozatot, de azt a másodfokú hatóság néhány kisebb módosítással 

helybenhagyta, mely jogerőre emelkedett. 

A Kft., miután a 65. számú laboratóriumban megszüntette a felfüggesztésre okot adó körülményt, és biztosítani tudta az 

ottani fülkékben a szükséges mértékű depressziót, továbbá jogerőre emelkedett a Közép Duna völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a Kft. Kibocsátási Ellenőrzési Szabályzatát és Környezet Ellenőrzési 

Szabályzatát elfogadó határozata, kérte a 65. számú laboratóriumra vonatkozó felfüggesztés visszavonását.  

A BFKH NSZSZ 2012. április 11—én, helyszíni ellenőrzést követően ismételten engedélyezte a 65. számú laboratóriumban 

korábban engedélyezett – oldatból történő termék—előállítási – tevékenységek végzését. 

A 71. számú laboratóriumban, valamint a humán és az ipari oldali fülkesorokban a Kft. jelenleg termelő tevékenységet nem 

végez, a BFKH NSZSZ felfüggesztő határozataira való tekintettel. 

A KD KTVF az Izotóp Intézet Kft. telephelyén végzett tevékenysége teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát is 

elrendelte, amely kapcsán az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van.  

Az OAH az Izotóp Intézet Kft. részére a 190/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a D, C  és B—szintű védelmet igénylő 

radioaktív anyagok telephelyen történő tárolására és alkalmazására  a fizikai—védelmi engedélyt 2012. július 09—én kiadta. 

Jelezzük még, hogy az Izotóp Intézet Kft—ből a légtérbe történt ellenőrizetlen I—131—kibocsátás vizsgálata kapcsán az 

Európai Bizottság delegációja március 5—én érkezett Budapestre, 6—8—án végezte el a vizsgálatokat. Az OAH képviselője 

a vizsgálat lefolyásáról 2012. március 13—án tájékoztatta az EKTB—t. A hivatalos jelentés a Bizottságtól még nem érkezett 

meg, az ellenőrzés majd a jelentés végső elfogadásával zárul le, várhatóan 2012 végén. A Bizottság képviselői a helyszínen, 

szóban azt állapították meg, hogy Magyarország mindenben megfelel az EURATOM szerződés 35. cikk szerinti 

követelményeinek. 
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belvízi és légi fuvarozását, valamint a belvízi szállítását a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

engedélyezi.   

 

 

2011 folyamán az OAH öt alkalommal folytatott le radioaktív anyagok szállításával, illetve 

csomagolásával kapcsolatos engedélyezési eljárást és adott ki engedélyokiratot, két 

alkalommal átfogó ellenőrzés keretében vizsgálta a korábbi engedélyekben foglaltak 

teljesítését. 

 

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta az OAH feladatai kibővültek az 

Európai Tanács 1493/93/Euratom rendelete szerinti – radioaktív anyagoknak a Magyar 

Köztársaság és a más EU tagállamok közötti szállítására vonatkozó – nyilatkozatok 

ellenőrzésével. A radioaktív anyagok központi nyilvántartására épülő ellenőrzéseket követően 

az OAH 2011 folyamán 54 alkalommal adott ki igazolást. 

 

A NAÜ az atomenergia békés célú alkalmazása biztonságának növelése érdekében biztonsági 

szabályzatokat ad ki, amelyeket szakértői bizottságok dolgoznak ki. Az OAH illetékes 

munkatársa 2011-ben is részt vett a Szállítási Biztonsági Szabályzatok Bizottságának 

(TRANSSC) munkájában, melynek során megkezdődött a következő kiadás szakmai 

előkészítése. 
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34. A nukleáris létesítmények és a radioaktív anyagok védettsége  
 

A nukleáris védettség azon tevékenységek, eszközök és eljárások összessége, amely a nukleáris 

és más radioaktív anyagokkal és létesítményekkel kapcsolatos lopás, közveszélyokozás, 

környezetkárosítás, közérdekű üzem működésének megzavarása, illetve ezek kísérlete és 

előkészítése megelőzésére, észlelésére és elhárítására irányulnak.  

 

A nukleáris védettség három fő területen valósul meg:  

 A megelőzés célja a nukleáris és más radioaktív anyagok hatósági felügyelet alóli 

kikerülésének megakadályozása; az engedély nélküli tevékenységek, jogellenes 

cselekmények megakadályozása, azok kivitelezésétől (a megfelelő szankciókkal) való 

elrettentés.  

 A detektálás célja a nukleáris és más radioaktív anyagok (valamint a hozzájuk 

kapcsolódó technológiák) kereskedelmének monitorozása és az illegális forgalmazás, 

engedély nélküli tevékenységek felismerése és megakadályozása.  

 Az elhárítás célja a jogellenes cselekmények következményeinek enyhítése, 

felszámolása, az elkövetők azonosítása és büntetése, valamint a talált és lefoglalt 

nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos intézkedések megtétele. 

A nukleáris anyagok fizikai védelmét az 1980. évi Nukleáris Anyagok Fizikai Védelméről 

szóló Egyezmény (továbbiakban Egyezmény) alapozta meg, amit Magyarország aláírt és az 

1987. évi 8. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett 

 

Az OAH - az Európai Unió jelentős nukleáris iparát felvonultató országai fizikai védelmi 

szabályozásának ismeretében, elismert külföldi szakemberekkel való sorozatos konzultációkat 

követően - új szabályozás kialakítására tett javaslatot, figyelembe véve a hazánkban 

megvalósult hatósági eljárási gyakorlatot, az eddigi szabályozási követelményeket és az 

engedélyesek által kiépített fizikai védelmi rendszereket is. Az új szabályozás teljes mértékben 

megfelel az 1987. évi 8. tvr. és a 2008. évi LXII. tv. szerint hazánk által vállalt nemzetközi 

kötelezettségeknek. 

 

Az új szabályozást részben az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.) 

módosítása, részben az Atv. 67. § q) és r) pontja alapján kiadott, az atomenergia alkalmazása 

körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 

rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet valósítja meg. A rendelet 31. § alapján a 

nukleáris létesítmény, radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója, valamint nukleáris 

anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi rendszere kialakításának, 

üzemeltetésének, valamint módosításának hatósági engedélyezését az OAH látja el. 

 

A nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok fizikai védelme 2011-ben még 

a régi szabályozásnak megfelelően zajlott, az új szabályozással kapcsolatos változások 2012-

ben válnak esedékessé. 

 

A Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezés 

 

A nukleáris és más radioaktív anyagok védettségének a fokozására a Globális 

Veszélycsökkentési Kezdeményezés (Global Treatment Radiation Initiative – GTRI) keretében 

az OAH, az USA Energiaügyi Minisztérium Nukleáris Védelmi Ügynökség és az Országos 

Rendőr-főkapitányság szakembereivel együttműködve 2011-ben is folytatta a hazai nukleáris 

létesítményeken kívül használt egyes nukleáris anyagok, valamint az 1-es és 2-es veszélyességi 

kategóriájú radioaktív sugárforrások fizikai védelme helyzetének felmérését és javítását. A 
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felmérések eredményeként amerikai támogatással 2011-ben további 5 helyszín fizikai védelmi 

rendszere korszerűsítésére került sor mintegy 360 000 USD értékben. 

34.1 A nukleáris létesítmények fizikai védelme 
 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának 

kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.), a 

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében Pakson lévő Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolója, a Püspökszilágyban lévő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és 

Tároló, a Bátaapátiban létesült Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló, továbbá a Magyar 

Tudományos Akadémia Atomenergia Kutatóintézet létesítményeit fegyveres biztonsági 

őrségek védik. 

 

A 2011. év folyamán a nukleáris létesítmények őrzését biztosító fizikai védelmi rendszerekben, 

illetve a fegyveres biztonsági őrségek jogállásában, szervezetében, felszereltségében, reagáló 

képességében érdemi változás nem történt. A KFKI telephely védelmét ellátó fegyveres 

biztonsági őrség létszáma 2011-ben négy fővel csökkent. A létszámcsökkentés technikai 

fejlesztéssel vált lehetővé. 

 

Alapvetően minden nukleáris létesítmény esetében elmondható, hogy a fegyveres biztonsági 

őrségek létszáma feltöltött, fegyverzetük a kornak megfelelő és teljes, képzésük folyamatos, 

reagáló képességük kielégítő. A nukleáris létesítmények fizikai védelmét szolgáló technikai, 

műszaki megoldások megfeleltek a 2011. évben hatályos jogi normáknak, 

működőképességüket a folyamatos felügyelet, karbantartás és ellenőrzés garantálta. 

 

A 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 2011. október 4-i hatálybalépése a nukleáris 

létesítmények részére nyújtott átmeneti, felkészülési időszak miatt 2011-ben a korábbi eljárási 

és követelményrendszert még nem változtatta meg. A fizikai védelmi terv 

intézményrendszerének bevezetése és kiépülése, valamint a fegyveres biztonsági őrség fizikai 

állóképességének és reagáló képességének növelésére tett jogalkotói intézkedések első 

eredményei, tapasztalatai csak a 2012. évben várhatóak. 

 

34.2 A nukleáris anyagok védettsége 
 

34.2.1 A nukleáris anyagok nyilvántartása és ellenőrzése 
 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés 

végrehajtásának biztosítékaként Magyarország nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris 

tevékenységét. A nukleáris anyagok hazai alkalmazását és nyilvántartását a vállalt nemzetközi 

kötelezettségeknek megfelelően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai 

Bizottság biztosítéki ellenőrei is ellenőrzik. A nukleáris fegyverek elterjedésének 

megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtása, a kapcsolódó nemzetközi 

megállapodásokból fakadó feladatok ellátása, a nukleáris anyagok nyilvántartása és 

ellenőrzése, továbbá a nemzetközi ellenőrzés feltételeinek biztosítása az OAH feladata. 

 

A hazai és nemzetközi nyilvántartási és ellenőrzési rendszer igazolta, hogy hazánk teljesíti a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggésben vállalt nemzetközi 

kötelezettségeit, és Magyarországon a nukleáris anyagok alkalmazása eredeti 
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rendeltetésüknek megfelelően kizárólag békés célok érdekében történik, továbbá hazánk nem 

végez olyan nukleáris üzemanyag ciklussal összefüggő tevékenységet, amelyről nem 

tájékoztatta előzetesen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget. 

  

A nukleárisanyag-nyilvántartási és ellenőrzési rendszer 

 

Az Európai Unióban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződés végrehajtását háromoldalú, az egyes tagországok, valamint az Európai Bizottság és 

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között létrejött biztosítéki egyezmények és az 

azokhoz kapcsolódó kiegészítő jegyzőkönyvek alapozzák meg. A háromoldalú szerződések 

rendszerét az indokolja, hogy az Euratom szerződés alapján az Európai Bizottságnak 

közvetlen hatásköre van minden tagállamban a nukleáris anyagok békés célú felhasználásának 

ellenőrzésére. Így a Bizottság a nukleáris anyagok békés célú alkalmazásának ellenőrzése 

terén lényegében nemzeti hatósági jogkörökkel rendelkezik, a létesítmények részére 

kötelezettségeket írhat elő, helyszíni ellenőrzéseket tarthat, és szankciókat alkalmazhat. A 

Magyarországgal kötött háromoldalú biztosítéki megállapodást és jegyzőkönyvet, valamint a 

megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyvet a 2006. évi LXXXII. törvény hirdette ki.  

 

Az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 2005. február 8-i 

302/2005/Euratom bizottsági rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a hazai nukleáris 

létesítmények közvetlenül az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága biztosítékokért 

felelős igazgatóságának szolgáltatnak adatokat, amelyeket párhuzamosan az OAH-nak is 

megküldenek. Az adatszolgáltatás keretében az OAH havonta küld jelentést a nukleáris  

létesítményeken kívüli helyszínek nukleáris anyag készletében bekövetkezett változásairól és 

biztosítja az Euratom ellenőrzésekhez szükséges dokumentumokat. 

 

2011-ben az OAH adta az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet (ESARDA) 

elnökségét. Az ESARDA szimpóziummal egybekötött 33. éves konferenciáját Budapesten 

rendezte meg 2011. május 16-20. között. Az aktív magyar részvételt bizonyítja, hogy az OAH 

és az MTA Izotópkutató Intézete részéről 13 szóbeli előadásra és 4 poszter előadás 

bemutatására került sor. 

 

Az OAH biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárásai 

 

A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 

6.) IRM rendelet alapján a nukleáris anyagok birtoklásához, és az azzal való bármely 

tevékenység megkezdéséhez az OAH nukleáris és radioaktív anyagok hatóságának 

nyilvántartásba vételi eljárása szükséges. Átalakítási biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárás 

szükséges a biztosítéki szempontból jelentőséggel bíró átalakítások megkezdéséhez. Szállítási 

biztosítéki nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani az engedélyeseknek a külön 

jogszabály szerint nem export-import engedély köteles nukleáris anyagok Magyarországról 

való ki-, illetve beszállításához. A nukleáris tevékenység megszüntetése után a rendelet 

szerinti kötelezettségek alóli felmentéshez az OAH nukleáris és radioaktív anyagok hatósága 

felmentési biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárása szükséges.   

 

A biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárások az engedélyes kérelmére történnek. A kérelem 

megvizsgálását és jóváhagyását követően az OAH elvégzi a biztosítéki nyilvántartásba vételt, 

amelyről hatósági határozatot ad ki. 2011-ben az OAH 8 kérelemre adott ki biztosítéki 

nyilvántartásba vételi határozatot. A 2011. év végén az engedélyesek száma 57 volt. 
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A nukleáris anyagok hazai és nemzetközi ellenőrzése 

 

A nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségeknek megfelelően az OAH 2011-ben 

is ellátta az országos nukleárisanyag-nyilvántartási rendszer működtetésével kapcsolatos 

feladatokat, azaz folyamatosan nyilvántartásba vette a nukleáris anyagok készletében 

bekövetkezett változásokat, és ennek megfelelően adatszolgáltatást nyújtott az Európai 

Bizottságnak, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. 

 

A 2011-es év folyamán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei 32 munkanapot, az 

Európai Bizottság ellenőrei 36 munkanapot töltöttek Magyarországon, 23 alkalommal közös 

NAÜ/EU ellenőrzésre került sor.   

 

A nemzetközi ellenőrzésre a Paksi Atomerőműben 11, a Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolójában 11, a Budapesti Kutatóreaktorban 2, a KFKI Központi Izotóptárolóban pedig  

1 alkalommal került sor. Hat alkalommal olyan helyszíneken történt ellenőrzés, ahol kis 

mennyiségű nukleáris anyagot használnak vagy tárolnak.  

 

Az ellenőrzések során a nemzetközi ellenőrök semmilyen biztosítéki problémát vagy hiányt 

nem tártak fel.  

 

A nemzetközi ellenőrzésekkel párhuzamosan tartott biztosítéki ellenőrzéseken túl 2011 

folyamán az OAH további 13 alkalommal végzett önálló hatósági ellenőrzést; 5 alkalommal a 

Paksi Atomerőműben, egy-egy alkalommal a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában illetve a 

Budapesti Kutatóreaktorban, öt esetben kis mennyiségű nukleáris anyagot használó vagy 

tároló engedélyeseknél. Az önálló hatósági ellenőrzések során az OAH ellenőrei összesen  

két alkalommal végeztek környezeti mintavételezést.   

 

A kiegészítő jegyzőkönyv szerint a nemzetközi ellenőrök részére lehetővé kell tenni, hogy 

környezeti mintákat vegyenek és a létesítmények szélesebb körébe bejuthassanak. Az adatok 

helyességének és teljességének ellenőrzésére, illetve az ellentmondások feltárására a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nyílt információs forrásokat (sajtó, tudományos 

fórumok, publikációk) is felhasznál. 2011-ben környezeti mintavételezéssel járó, hazai 

helyszínen végzett, kiegészítő jegyzőkönyv szerinti ellenőrzésre a Paksi Atomerőmű területén 

és a KFKI telephelyen került sor, egy-egy alkalommal. 

  

2011-ben a háromoldalú biztosítéki megállapodás alapján két átfogó jelentés készült. Az 

Európai Bizottság számára megküldött éves jelentés a nukleáris anyagokat tartalmazó 

telephelyek leírására, valamint a plutóniumot, nagy dúsítású uránt vagy U-233-at tartalmazó, 

közepes vagy nagy aktivitású hulladékokra vonatkozott. A Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség számára a nukleáris anyagot nem tartalmazó, de a nukleáris üzemanyagciklussal 

összefüggő kutatási és gyártási tevékenységekről, a nukleáris berendezések és egyes nem 

nukleáris anyagok exportjáról, valamint hazánknak a nukleáris üzemanyagciklusra vonatkozó 

10 éves tervéről készült jelentés.  

 

2011-ben az OAH átfogó ellenőrzési rendszert vezetett be a nukleáris anyaggal rendelkező - 

kiemelten a létesítményt üzemeltető - szervezetek biztosítéki rendszerének időszakos 

felülvizsgálatára, értékelésére és továbbfejlesztésére. A rendszer célja, hogy megvizsgálja a 

szervezetek biztosítéki kötelezettségeinek teljesítésére kialakított belső eljárások megfelelő 

szabályozottságát, valamint azoknak a betartását konkrét gyakorlati példák ellenőrzésével. Az 
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átfogó ellenőrzési rendszer értékeli továbbá, hogy a szervezet minden szintjén fenntartható és 

tovább fejleszthető-e a biztosítéki rendszer.  

 

Az átfogó ellenőrzési rendszer bevezetésének első lépéseként 2011. első félévében az OAH 

felülvizsgálta a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Non-profit Kft. és a Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolójának biztosítéki tevékenységét. Az átfogó biztosítéki ellenőrzés 

során a hatóság áttekintette, hogy a szervezet biztosítéki rendszere az érvényes jogi 

szabályozásnak és ajánlásoknak megfelelően működik-e. A felülvizsgálat további célja volt, 

hogy értékelje a biztosítéki rendszer megfelelő szintű fenntartását és továbbfejlesztését célzó 

tevékenységeket a szervezet minden szintjén, különösen a vezetés elkötelezettségét. 

 

Az átfogó ellenőrzés eredményei alapján az OAH egy összefoglaló jelentésben biztosítéki 

szempontból értékelte a szervezet vezetését és a különböző részterületek működésének 

megfelelőségét, ismertette az átfogó ellenőrzés eredményeit, amelyben külön kiemelésre 

kerültek a hatóság által azonosított jó gyakorlatok, hiányosságok és a javítási lehetőségek. Az 

ellenőrzés alapján a hatóság összesen nyolc jó gyakorlatot azonosított, a hiányosságok 

kiküszöbölésére tíz esetben tett konkrét ajánlást és öt esetben javaslattal élt, amelyeket az 

engedélyes teljes mértékben elfogadott. Az ellenőrzési folyamat lezárása hatósági határozattal 

történt, amely előírta a hiányosságok kijavítását. 

 

34.2.2 A NAÜ biztosítéki tevékenységének támogatása  
 

Magyarország 1991 óta nyújt támogatást a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki 

rendszerének megerősítésére. A támogató programot az OAH koordinálja. 

  

A program egyik célja, hogy elősegítse a NAÜ humánerőforrásának fejlesztését. Ennek 

érdekében az OAH a hazai létesítmények és szakértőik aktív részvételével a NAÜ ellenőrei 

számára képzési modulokat dolgoz ki, illetve képzéseket biztosít. A program másik célja a 

NAÜ biztosítéki rendszeréhez szükséges műszaki háttér fejlesztésének elősegítése. E 

tevékenység keretében olyan mérési módszerek kidolgozása és tovább fejlesztése folyik, 

amelyek a hazai létesítmények speciális igényeihez igazodnak, és hatékonnyá teszik a 

nukleáris anyagok ellenőrzését mind az OAH, mint hazai nemzeti hatóság, mind pedig a NAÜ 

számára a hazai létesítményeinkben, illetve helyszíneken. A mérési módszerek 

kidolgozásában az MTA Izotópkutató Intézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Nukleáris Technikai Intézete vesz részt.  

 

Ugyanezen tevékenység keretében hazánk részt vesz a nemzetközi ellenőrzési rendszer 

korszerűsítését elősegítő méréstechnikai eszközök kifejlesztésében, tesztelésében és az új 

non-proliferációs kihívásokra választ adó ellenőrzési módszerek kidolgozásában.  

 

Az OAH 2011. évi feladatai elsősorban a NAÜ ellenőrök képzésére irányultak. A NAÜ 

felkérésére az OAH 2011-ben is megszervezte a NAÜ gyakorló ellenőreinek továbbképzését a 

Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti verifikálás témában. A gyakorlati képzésen megfigyelőként az 

Euratom és a Koreai Köztársaság szakértői is részt vettek. A képzés eredményes elvégzéséhez 

az OAH-n kívül, a Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, az MTA Izotópkutató 

Intézete, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Non-profit Kft. püspökszilágyi 

Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelye és a Mecsek-Öko Zrt. biztosított 

szakértőket és helyszínt.  
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2011-ben a Paksi Atomerőmű adott helyszínt a NAÜ leendő nukleáris biztosítéki ellenőrei 

számára rendezett gyakorlati képzéshez. A képzés keretében a résztvevők minden, a nukleáris 

biztosítéki ellenőrzések során alkalmazott módszert gyakoroltak: a friss üzemanyagok és a 

kiégett üzemanyagok verifikálását, a létesítményi adatszolgáltatás ellenőrzését, a megfigyelési 

és körülhatárolási eszközök telepítését és szervízelését, valamint a környezeti mintavételt.  

 

Magyarország 2011-ben is részt vett a geológiai tárolókban elhelyezett kiégett fűtőelemek 

verifikálási módszereinek kidolgozására alakult támogató programban.  

 

A támogató program feladatok között szerepelt az MTA Izotópkutató Intézet ICP-MS 

laboratóriumának a NAÜ Safeguards Analitikai Laboratóriumi Hálózathoz (Network of 

Analytical Laboratories, NWAL) való csatlakozásának folytatása. Ennek keretében 2011-ben 

a laboratórium mérési eredményeket küldött meg a NAÜ számára, majd a kiértékeléshez és a 

NAÜ módszereinek áttekintéséhez az ICP-MS laboratórium tagjai látogatást tettek a NAÜ 

seibersdorfi központjában. A NAÜ a csatlakozási folyamathoz tartozó tesztminták második 

sorozatát 2011. december végén küldte meg az ICP-MS laboratórium számára. Az 

elemzések határideje 2012. február vége. A sikeres tesztmérések elvégzését követően válhat az 

MTA Izotópkutató Intézete a Laboratóriumi Hálózat tagjává. 

 

 Szintén a NAÜ-nek nyújtandó támogató programunk keretében magyar szakértők dolgoznak 

olyan módszer és számítógépes program kifejlesztésén, amely elemzi egy adott ország elvi 

lehetőségeit a békés célú nukleáris anyagok és technológia katonai alkalmazására. 2011-ben 

a számítógépes program aktuális verzióját bemutatták a NAÜ szakértőinek és ellenőreinek. A 

programot támogató adatbázis kifejlesztésében Németország is kifejezte részvételi szándékát. 

A NAÜ nagy érdeklődéssel várja a kifejlesztendő módszertant és szoftvert, amelytől 

verifikációs tevékenységének optimális tervezhetőségét reméli.  

 

Magyarország kis országként 2011-ben is komoly támogatást nyújtott a NAÜ biztosítéki 

rendszerének megerősítéséhez, amelyet a NAÜ számos nemzetközi fórumon is elismert. 

 

34.3 A radioaktív anyagok védettsége 

34.3.1 A radioaktív anyagok nyilvántartása és ellenőrzése 
 

Az atomenergia védett és biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele a megfelelő hatósági 

felügyelet. Ennek része az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó radioaktív 

anyagok szigorú központi nyilvántartása, amely az OAH hatósági feladatkörébe tartozik. Az 

Euratom vonatkozó irányelveivel és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival 

összhangban, az OAH számítógépes rendszert működtet a radioaktív anyagok 

nyilvántartására. 

  

A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó 

adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet szerint a tulajdonosoknak a 

tulajdonukban és a birtokosoknak a birtokukban lévő radioaktív anyagokról olyan helyi 

nyilvántartást kell vezetniük, amelyből bármikor megállapítható a birtokukban lévő, a 

rendelet tárgyi hatálya alá tartozó radioaktív anyagok aktuális készlete, fajtája, aktivitása, 

rendeltetése, tárolási helye és alkalmazása (felhasználása). A helyi nyilvántartás az OAH által 

a tulajdonosok és birtokosok részére térítésmentesen biztosított számítógépes nyilvántartó 

programmal történik. A helyi nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni minden 

készletváltozást, valamint a radioaktív anyagok minden felhasználását, alkalmazását és az 
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alkalmazás szüneteltetését, a mentességi szint alá történő lebomlást, az anyag teljes 

felhasználását, illetve a hatósági felügyelet alól való felszabadítást. 

 

2011. végén a radioaktív anyagok központi nyilvántartásnak adatbázisa 500 engedélyes, 5594 

műbizonylaton szereplő – a jogszabályok szerint hatósági felügyelet alá tartozó – zárt 

sugárforrásainak adatait tartalmazta. 2011. során az OAH zárt sugárforrásokra 568 hatósági 

bizonyítványt adott ki. 

 

2011. folyamán az OAH szakértői 150 esetben a helyszínen ellenőrizték a helyi 

nyilvántartások vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetését. 

 

Az ellenőrzési gyakoriságokat – a sugárforrások hatósági felügyelet alól történő kikerülésének 

becsült kockázatát, illetve annak valószínűsíthető következményeit figyelembe vevő – 

kockázat szempontú ellenőrzési rendszeren belül határozták meg. 

34.3.2 Az illegális forgalmazás megakadályozása 
 

A rendőrség illetékes szerve 2011-ben egy esetben rendelt el nyomozást radioaktív anyaggal 

kapcsolatos visszaélés bűntette miatt. A lefolytatott nyomozás során megállapítást nyert, hogy 

a gyanúsított az Amerikai Egyesült Államokból hazatelepülve magával hozta a korábbi, 

szakirányú tevékenysége során használt, leselejtezett mérőműszereket és eszközöket. Ezen 

eszközök között volt olyan, amely radioaktív izotóp tartalmú anyagot (sugárforrást) 

tartalmazott. A nyomozást az elkövető halála miatt megszüntették. 

 

Az elmúlt évek adatai alapján elmondható, hogy ezen deliktum elkövetése hazánkban nem 

jellemző. 

 

A nagy nemzetközi visszhangot kiváltó, fővárosi Izotóp Intézet Kft. működésével 

összefüggésben történt I-131 izotóp kibocsátással kapcsolatosan büntetőeljárás nem indult. A 

több hatóság közreműködésével végrehajtott helyszíni szemle során tapasztaltak alapján 

megállapítást nyert, hogy a fizikai védelmi rendszer a hatályos jogi normáknak és hatósági 

rendelkezéseknek megfelelt, és működőképes volt. Az engedélyes tevékenysége során a 

rendészeti előírásokat nem sértette meg, ezért rendőrhatósági intézkedésre nem került sor. 
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35.  A nukleáris fegyverkezés elterjedésének megakadályozása 
 

35.1 Nukleáris export és import engedélyezés 
 

A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalma 

engedélyeztetésének alapja a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, 

brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról 

szóló 428/2009 EK rendelet, amely figyelembe veszi a nemzetközi export ellenőrzési 

rezsimekből adódó kötelezettségeket és ajánlásokat. A megváltozott nemzetközi jogi környezet 

miatt a hazai szabályozás is módosításra került, így 2011-ben hatályba lépett a kettős 

felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 

22.) Korm. rendelet és a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi 

forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet is. Utóbbi rendelet 

szerint a nukleáris anyagokon és berendezéseken túl engedélykötelesek a nukleáris anyagok 

és berendezések előállításához is felhasználható, nem kifejezetten nukleáris jellegű, nukleáris 

kettős felhasználásúnak nevezett berendezések, anyagok és ismeretek is. Az atomsorompó-

rendszerrel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében a nukleáris 

exporthoz és importhoz az OAH szakhatósági hozzájárulása szükséges.  

 

2011-ben az OAH hét importengedélyhez adott ki szakhatósági hozzájárulást atomreaktori 

friss fűtőelemek, mérőműszerek, atomerőművi berendezések, szabályozó kazetták elnyelő 

toldatai, valamint plutónium- és urán izotópokat tartalmazó hiteles anyagminták, valamint 

uránérc minta  behozatalára. Emellett az OAH kilenc esetben exportengedélyhez adott ki 

szakhatósági hozzájárulást atomerőművi átrakó berendezés részegységei, azok műszaki 

dokumentációja, valamint neutron-generátorok kiszállítására. 

   

Az OAH három alkalommal ellenőrizte egyes importált termékek bejelentett felhasználását, és 

a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően, az engedélyesek bejelentése alapján adatot 

szolgáltatott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az export-szállításokról.  

 

A nukleáris export és import engedélyezésének hazai rendszere 2011-ben is érvényesítette a 

nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó nemzetközi irányelveket. 

35.2 Nemzetközi export-ellenőrzési rendszer 
 

Az OAH a Külügyminisztériummal együtt tevékenyen részt vesz a nemzetközi non-

proliferációs rendszert erősítő rezsimek, a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Zangger 

Bizottság munkájában.   

 

Az Atomsorompó Szerződés 6. cikke előírja, hogy valamennyi részes állam jóhiszemű 

tárgyalásokat folytat a nukleáris fegyverkezési verseny mielőbbi megszüntetése és a nukleáris 

leszerelés érdekében hozandó hatékony intézkedésekről, valamint egy szigorú és hatékony 

nemzetközi ellenőrzés mellett megvalósítandó általános és teljes leszerelési szerződésről.” 

 

Az OAH részt vett a szerződés 6. cikkének végrehajtására kidolgozandó Hasadóanyag 

Leszerelési Szerződés (Fissile Material Cut-off Treaty) tervezetének kidolgozására létrejött 

szakértői munkában. Ennek során az OAH magyar szakmai állásfoglalást nyújtott be 

szerződés hatálya alá tartozó hasadóanyagok definíciójára.  

 



234 

Az OAH 2011-ben két szemináriumot rendezett a hazai nukleáris export/import engedélyesek 

számára a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek, szolgáltatások és 

technológiák export/import engedélyezéséről és annak szabályozásáról, valamint azokról a 

nemzetközi törekvésről és gyakorlatról, amely ellenőrzés alá vonja a megfoghatatlan 

nukleáris technológia (intangible technology) importját és exportját. 

 

Az OAH a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítéki rendszerének nyújtott támogató 

programja keretében vállalta, hogy a hazai exportáló és importáló cégek segítségével 

információt szolgáltat a NAÜ számára a nukleáris proliferáció szempontjából fontos export 

megkeresésekről és export engedély visszautasításokról.  
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36 A radioaktív hulladékok elhelyezésének biztonsága  
 

Az atomenergia alkalmazásának utolsó fázisa a radioaktív hulladékok kezelése és biztonságos 

végső elhelyezése. A hulladékokat a radioaktív anyagok aktivitásától függően kis, közepes és 

nagy aktivitású kategóriákba sorolják. 

 

36.1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

1998. január 1-jétől az atomenergiáról szóló törvény végrehajtásaként Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alap jött létre az atomenergiát alkalmazók befizetéseinek fogadására, amelynek 

rendeltetése a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag 

átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üzemeltetésének, illetve a 

nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) finanszírozása. Az Alappal a 

Kormánynak az OAH feletti felügyeletét ellátó tagja rendelkezik, az Alap kezelője az OAH. 

Az Alap tevékenységi körébe tartozó munkálatokat a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.  

 

Az Alapból finanszírozott fő feladatok 2011-ben a következők voltak: 
 

• az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladék elhelyezésére alkalmas bátaapáti 

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítése és a már üzembe helyezett felszíni 

létesítményeinek működtetése;  

• a működő püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló korszerűsítése és 

biztonságának növelése; 

• a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának üzemeltetése, felújítása és folyamatos 

bővítése;  

• a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének és a nukleáris létesítmények 

leszerelésének előkészítése. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény az Alap 

2011. évi bevételeit 31,33 Mrd Ft összegben határozta meg. A tényleges bevétel ennél 

valamivel több, 32,21 Mrd Ft volt, mert az Alap értékállóságát biztosító költségvetési 

támogatás mértéke meghaladta a tervezett összeget. 2011-ben az előirányzott kiadások 16,73 

Mrd Ft-ot tettek ki, ami 16,53 Mrd Ft-ra teljesült. A bevételek és a kiadások különbözete az 

Alapban a hosszabb távon jelentkező költségek fedezetére szolgál, az Alap betétállomány-

változása 15,68 Mrd Ft volt. Az Alapnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján 2011 

végén 185,7 Mrd Ft volt.  

 

Az Alappal rendelkező miniszter engedélyével a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott előirányzatok között 2011 

során – a kiadási főösszeget változatlanul hagyva – átcsoportosításra került sor, annak 

érdekében, hogy a Bátaapátiban létesülő felszín alatti tároló első kamráját már 2012 végére 

üzembe lehessen helyezni.  

36.2 Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése a 
püspökszilágyi tárolóban 

 

A püspökszilágyi telephelyen 1976. december 22-én kezdte meg működését a Radioaktív 

Hulladék Feldolgozó és Tároló a gyógyászatból, kutatásokból, oktatásból és az ipari 

alkalmazásokból származó radioaktív hulladékok elhelyezésére. 1997-ig a Paksi 
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Atomerőműből is szállítottak kis aktivitású szilárd hulladékot a tárolóba. A tároló 

üzemeltetési engedélye 2015. február 28-ig érvényes, és meghosszabbítható. 

 

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló folyamatban lévő biztonságnövelő programja 

keretében a tárolómedencék megnyitásával bizonyos hosszú élettartamú és nagy aktivitású 

hulladékfajták visszanyerésére kerül sor. Ezeket átmenetileg az e célból átalakított üzemi 

épületben, illetve a program keretében erre a célra felszabadított medencékben tárolják egy, a 

jövőben megépítendő, mély geológiai tárolóban történő végleges elhelyezésükig. Így, a 

biztonságnövelő program másodlagos eredményeként, a medencesorokban felszabaduló 

kapacitás továbbra is lehetőséget biztosít az intézményes hulladékok végleges elhelyezésére, 

ami azért fontos, mert a tárolómedencék 2005-re beteltek.  

 

Egy 2007-ben indult demonstrációs program keretében négy medencét már megnyitottak, a 

teljes hulladék tartalmukat kiemelték, átválogatták és eltávolították belőle a hosszú 

élettartamú és nagy aktivitású izotópokat. A tömörítés és kondicionálás után nyert 

hulladékcsomagok visszakerültek a medencékbe, illetve átmeneti tárolásra kerültek az 

épületben. 

 

A demonstrációs program tapasztalatainak és eredményeinek felhasználásával a 2009-ben 

indult újabb biztonsági elemzések és vizsgálatok befejeződtek. Ennek alapján 2010-ben 

elkészült az RHK Kft. által készített javaslat a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 

biztonságnövelő programjának folytatására, a tároló további 20 medencéjére kidolgozott 

biztonságnövelési technológiára. A nagyszabású hulladék visszatermelési munkálatok 

előkészítése 2011-ben is folytatódott.  

 

36.3 Az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezése 
 

Az Országgyűlés 2005. november 21-i előzetes, elvi hozzájárulása, és a Bátaapátiban 

szervezett népszavazás egyértelműen kedvező eredménye alapján 2006-ban megkezdődött az 

atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházásának előkészítése. 2008-ban befejeződtek az 

NRHT azon felszíni létesítményeinek építészeti kiviteli munkái, amelyek alkalmassá tették a 

tárolót a Paksi Atomerőműből származó 3000 darab kis aktivitású radioaktív hulladékot 

tartalmazó hordó ideiglenes tárolására. Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 2008. 

szeptember 25-én kiadta az elkészült felszíni létesítmények üzembe helyezési engedélyét.  

 

2009 folyamán elkészült a felszínről a földalatti tároló térségébe vezető két alapvágat, az 

ezeket összekötő valamennyi vágat és az alapvágatokhoz kapcsolódó minden felszín alatti 

objektum, valamint azok a megközelítő vágatok is, amelyek hurokszerű zárt rendszere 

lehetővé teszi, hogy a tároló folyamatosan bővíthető legyen. Az első két kamra kialakítására 

és a technológiai rendszerek kivitelezésére vonatkozó szerződést 2010 decemberében kötötték 

meg.  

 

2011-ben folytatódott a Paksi Atomerőmű radioaktív hulladékait tartalmazó hordók 

beszállítása az NRHT technológiai részébe, az év végére az ideiglenes tároló az engedélyben 

maximálisan meghatározott 3000 hordót tartalmazta. 

 

2011 végéig elkészült az első két tároló-kamra felszín alatti tereinek kiképzése (90 m, illetve 

100 m hosszban, 96 m
2
 szelvénnyel), a leszállító folyosó útépítése. Megkezdődtek, illetve a 
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nyugati lejtősakna esetében befejeződtek a vágatok felszíni portáljainak építési munkái. 

Megkezdődött továbbá a felszín alatti tárolótérséget kiszolgáló technológiai rendszerek, a 

sugárvédelmi és őrzésvédelmi rendszerek kivitelezése is.      

  

36.4 Nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú hulladékok 
 

Nagy aktivitású hulladék elsősorban a nukleáris üzemanyagciklus lezárásakor, valamint az 

atomerőmű leszerelése során keletkezik. Ezen kívül a sokféle tevékenységből származó 

elhasznált, zárt sugárforrások egy része hosszú élettartamú hulladékká válik, amelynek végleges 

elhelyezése a nagy aktivitású radioaktív hulladékokkal azonos körülmények között történik.  

 

Magyarországon eddig még nem született döntés az üzemanyagciklus lezárásának 

mikéntjéről, mivel bizonyos műszaki és gazdasági kérdések nem tisztázottak, és a paksi 

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának megépítésével (1997) átmenetileg  50 évre  

megoldott az atomerőműből származó elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolása. A döntés 

megszületéséig a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap közép- és hosszú távú terveiben a 

fűtőelemek mély geológiai tárolóban történő közvetlen elhelyezésével, mint referencia 

forgatókönyvvel számolnak.  

 

Hazánkban a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére ígéretes lehetőséget tárt fel a Mecseki 

Ércbányászati Vállalat az uránbánya térségének közelében. Olyan agyagtartalmú kőzetet 

(bodai aleurolit) találtak, amely alkalmasnak mutatkozik nagy aktivitású radioaktív 

hulladékok elhelyezésére, mert jó vízzáró és megköti a radioaktív izotópokat. A 2003-ban 

elfogadott kutatási program alapján megkezdődtek a kutatások egy földalatti laboratórium 

helyszínének kiválasztására, amelyek megerősítették, hogy érdemes itt a földtani kutatásokat 

folytatni. A kutatási program végrehajtása azonban a tervezetthez képest már 2005-ben 

lelassult és a költségvetés által biztosított összeg csak nagyon szűk program végrehajtását 

tette lehetővé, majd 2010 márciusában a program lezárásra került. 2011-ben csak a kutatási 

környezetnek a földtani, vízföldtani és geo-technikai monitorozására került sor. 
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37. Nukleárisbaleset-elhárítás 
 

Az elmúlt években a korszerű államigazgatási struktúrának megfelelően megújításra kerültek 

a katasztrófavédelmi és az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszert szabályozó 

jogszabályok. 

 

Magyarország Alaptörvénye a különleges jogrend részeként meghatározta a veszélyhelyzet 

fogalmát, mely szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás 

vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében 

veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívül intézkedéseket 

vezethet be.  Veszélyhelyzet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján a nukleárisbaleset-elhárítás 

szempontjából az a nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés, amely a 

biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja és a lakosság nem tervezett sugárterhelését idézi elő. 

 

Az országos katasztrófavédelmi rendszer felépítését, a katasztrófák elleni védekezésben 

érintett miniszterek és állami szervek megelőzéssel, felkészüléssel és védekezéssel kapcsolatos 

feladatait, valamint a katasztrófavédelmi kormányzati koordinációs szerv feladatait, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet és a 

Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottság (KKB) létrehozásáról, valamint szervezeti és 

működési rendjének meghatározásáról szóló 1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozat 

szabályozza
159

.  

 

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) felépítéséről és feladatairól a 

167/2010 (V. 11.) Korm. rendelet rendelkezik. Az ONER irányítását a korábbi időszakhoz 

viszonyítva jelentősen módosítja a KKB, és annak tudományos és operatív munkaszerve. 

Létrejött a Nemzeti Veszélyhelyzeti Kezelési Központ, új struktúrában működik a 

nukleárisbaleset-elhárítási védekezési munkabizottság és annak szakértői részlege. 

 

Területi szinten fontos változás a védelmi igazgatás rendszerében, hogy a megyei védelmi 

bizottság elnöke a kormánymegbízott, elnökhelyettese a katasztrófák elleni védekezés 

tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője. A helyi védelmi 

bizottság testületi szerv. A helyi védelmi bizottság elnöke a megyei jogú város, a város, a 

fővárosi kerület polgármestere, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy. Helyi 

szinten meghatározó jelentőségű újdonság a közbiztonsági referens intézményének bevezetése. 

 

37.1 Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv 
 

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (OBEIT) rendszeres 

felülvizsgálatára az atomenergia felügyeleti szerv, az érintett államigazgatási szervek 

bevonásával munkacsoportot működtet. 

 

                                                 
159

 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési 

rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 2012. május 16—tól megszüntette a 

Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottságot és létrehozta a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi 

Bizottságot. 
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A Felsőszintű Munkacsoport 2011. végén ismét felülvizsgálta, és a jogszabályi változásoknak 

megfelelően megújította az OBEIT-et. A könnyebb kezelhetőség érdekében az OBEIT 

módosítása során annak számos fejezetéből és mellékletéből önálló útmutató vagy szakmai 

segédlet készült. 

 

Eddig megjelent útmutatók és szakmai segédletek: 

 az OBEIT jogszabályi alapjai; 

 az ONER kritikus feladatai; 

 az ONER kritikus feladatainak értékelése; 

 szervezett segítségnyújtás a védekezésben; 

 az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer felépítése és működése; 

 baleseti monitorozási stratégia; 

 az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben részt vevő szervek készenléttel 

kapcsolatos tervező munkája; 

 szervezeti Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervek kidolgozása és folyamatos 

karbantartása; 

 nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatok előkészítése, végrehajtása és értékelése; 

 sürgős óvintézkedések meghozatala, bevezetése és végrehajtása; 

 radiológiai veszélyhelyzet helyi kezelése; 

 sugársérültek kezelésének és ellátásának megszervezése. 

 

37.2 Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer       
 

Az országos sugárzási helyzet folyamatos figyelésére, jelzésére és ellenőrzésére Országos 

Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) működik.  

 

A rendszer központi szerve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóságon működő Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ. A rendszer 

működése normál időszakban hozzájárul a lakossági sugárterhelés alakulásának nyomon 

követéséhez, biztosítja a lakosság életkörülményei és munkafeltételei fenntartásához, illetőleg 

az anyagi javak (ivóvíz, élelmiszer stb.) védelméhez szükséges adatokat és információkat. 

Nukleáris vészhelyzetben az OSJER fő rendeltetése a döntés-előkészítés és a lakossági 

tájékoztatás szakmai megalapozása. 

 

Az OSJER-t több alrendszer alkotja: 

 

 A Radiológiai Távmérő Hálózat telepített automata mérőállomásokból áll, amelyek 

folyamatosan ellenőrzik a környezeti sugárzás dózisteljesítményét; 
 

 A Mobil Radiológiai Laboratóriumok hálózata a sugárszennyezés felderítését, elemzését 

végzi veszélyhelyzetek esetén; 
 

 A Helyhez Kötött Laboratóriumok Hálózata a beszállított minták (élelmiszer, tej, talaj, 

víz, stb.) radioaktivitásának mérését végzi. Ezek a mérések teremtik meg a hosszú távú 

óvintézkedések (legeltetési tilalom, élelmiszer és vízfogyasztás korlátozása, stb.) 

bevezetésének alapját. 

 

2011-ben megújításra került a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok és a Veszélyhelyzeti 

Felderítő Szolgálat működési rendje, megtörtént a felderítő egységek munkájának 

felülvizsgálata. Az 1990-es évektől létrehozott felderítő csoportok gépjárműveit és 
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szakfelszerelését modernebbre cserélték, korszerűsítették szolgálatszervezést. A 

Katasztrófavédelmi Mobil Laboroknak nevezett beavatkozó egységek felállításával 

megkezdődött a rendszer modernizálásának előkészítése.  

Nemzetközi adatcsere 
 

Magyarország a szomszédos országok közül Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával és 

Szlovákiával folytat kétoldalú radiológiai adatcserét.  A többoldalú – minden Európai uniós 

országot magában foglaló adatcsere az EURDEP Európai Radiológiai Adatcsere Platformon 

keresztül történik.  

 

A Szlovák Köztársaság területén folyamatban van a Mohi Atomerőmű bővítése, melynek 

keretében a két ország között meglévő radiológiai adatcserét is fejlesztik az alábbi 

területeken: 

 A Mohi Atomerőmű környezetében található radiológiai monitoring mérőállomások 

adatainak átadása a magyar nemzeti központ részére.  

 A Szlovák Köztársaság területén a Mohi Atomerőmű Magyarország irányába eső 

területen három radiológiai távmérőállomás telepítésének és üzemeltetésének 

engedélyezése a magyar katasztrófavédelmi szervek számára. 

 Az Osztrák Köztársaság által Magyarország és Szlovákia területén üzemeltetett aeroszol 

mérőállomások mérési adatainak kölcsönös cseréje. 

 

37.3 Nemzetközi kapcsolatok a balesetelhárításban 

37.3.1 Nemzetközi gyors-értesítési rendszer 
 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében nemzetközi egyezmény jött létre a 

nukleáris balesetekről adandó gyorsértesítés szabályozására. Az egyezmény részes országai 

vállalták, hogy azonnali értesítést adnak a területükön bekövetkezett olyan balesetekről, 

amelyek radioaktív anyagok országhatáron túl terjedő hatásával járnak, vagy járhatnak és más 

országok számára sugáregészségügyi jelentőségűek lehetnek. 

 

Az egyezmény végrehajtásaként az OAH a Külügyminisztériummal és az Önkormányzati 

Minisztériummal
160

 együtt folyamatosan készenlétben álló ügyeleti rendszert hozott létre. A 

NAÜ rendszeresen megszervezi a nemzetközi ügyeleti rendszer próbáját. A nemzetközi 

próbáktól függetlenül az OAH időközönként maga is ellenőrzi a hazai ügyeleti és értesítési 

rendszer működését, valamint – az értesítési rendszer időszakos próbájaként – üzenetet küld 

az egyezményes partnereknek saját baleset-elhárítási gyakorlatairól.  

 

Az egyezmény ajánlást tartalmaz kétoldalú, közvetlen együttműködés kialakítására a 

szomszédos vagy közel fekvő országok között. Magyarország Ausztriával, Csehországgal, 

Horvátországgal, Németországgal, Romániával, Szlovákiával, Szlovéniával és Ukrajnával 

kötött erre vonatkozó kétoldalú kormányközi egyezményt.  

 

A nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos együttműködésen túl, egyes 

szomszédos országokkal a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó általános 

                                                 
160

 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény hatályba lépése óta 

(2010. május 29.): Belügyminisztérium [ld. 1. § a) pont, 2. § (1) bekezdés i) pont ib) alpont]. 
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katasztrófavédelmi együttműködési megállapodások kerültek aláírásra, amelyek a 

nukleárisbaleset-elhárítás területén jelentkező feladatokra is kiterjednek.  

 

Magyarország részese az Európai Unió keretében létrehozott ECURIE radiológiai 

veszélyhelyzeti korai információcsere rendszernek, amelynek keretében a balesetet szenvedett 

tagország köteles közvetlen értesítést adni az Európai Bizottság és az érintett tagországok 

részére.  

37.3.2 Nemzetközi segítségnyújtási rendszer 
 

A csernobili baleset után nemzetközi kezdeményezésre a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség központi szerepével egyezmény jött létre a nukleáris baleset, vagy sugaras 

veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról, melynek keretében a tagországok a területüket 

ért nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén segítséget kérhetnek közvetlenül vagy a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül a többi egyezményes államtól a 

veszélyhelyzet következményeinek elhárításában.  

 

Az egyezmény végrehajtására való felkészülés során a NAÜ kialakította a nemzetközi 

segítségnyújtási hálózatot, a RANET-et (Response Assistance Network – RANET)  és az 

ehhez kapcsolódó adatbázist, amely az egyes országok által rendelkezésre bocsátható 

segítségnyújtási képességeket (például elszennyezett területek felderítése, sugársérültek 

szakszerű ellátása, helyszíni szakmai támogatás) tartalmazza. Az adatokat rendszeresen 

frissítik. Az adatbázisban az illetékes hazai szervektől kapott adatok alapján magyar részről 

nyújtandó segítségként laboratóriumok, mérőműszerek, továbbá sugárvédelmi és nukleáris 

szakemberek felajánlása szerepelt azzal a megkötéssel, hogy a segítségnyújtás feltételeit 

hazánk esetenként határozza meg. 

 

Az adatbázisban résztvevő magyar intézetek; a KFKI Atomenergia Kutatóintézet
161

, az 

Országos Atomenergia Hivatal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az 

Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutatóintézet és a Paksi Atomerőmű Zrt. kilenc különböző területen 

állnak rendelkezésre a nemzetközi kéréseknek megfelelő segítség nyújtására. A NAÜ a 2011-

ben frissített magyar felajánlásokat befogadta, és köszönetét fejezte ki a magyar intézmények 

nemzetközi segítségnyújtási elkötelezettségéért 

 

37.3.3 RESPEC támogatás  
 

Az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységének támogatására kiírt RESPEC 

(Radiological Emergency Support Project for the European Commission, RESPEC) 

pályázatot az Országos Atomenergia Hivatal először 2006-ban nyerte el, így 2007. április 1-

től három éven át az OAH Balesetelhárítási Szervezete nyújtotta a szakmai támogatást az 

Európai Bizottságnak az Európai Uniót fenyegető nukleáris vagy radiológiai 

veszélyhelyzetek, illetve az ezekre történő felkészülést segítő baleset-elhárítási gyakorlatok 

során. A jól teljesített munka elismeréseként, valamint az ismét három évre kiírt tenderre 

benyújtott sikeres pályázat eredményeként az OAH újra megnyerte, így a feladatra 2013-ig 

rendelkezik megbízással. A veszélyhelyzetben nyújtandó szakmai támogatás kiterjed 

nukleáris létesítmények műszaki adatainak átadására, a kialakult helyzet elemzésére, a 

kibocsátás terjedésének értékelésére, valamint az élelmiszerfogyasztással kapcsolatos 

óvintézkedések bevezetésére irányuló javaslatokra és a lakossági tájékoztatásra. 

                                                 
161

 2012. január 1—től MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
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37.4 Baleset-elhárítási gyakorlatok 
 

2011. február 2-3-án az OAH Balesetelhárítási Szervezete a RESPEC szerződés keretében, az 

Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe. Az 

Európai Bizottság által szervezett ECURIE 3 szintű gyakorlat feltételezett eseménye egy, a 

svédországi Oskarshamn Atomerőműben bekövetkező súlyos baleset volt. A gyakorlat 

sikeresen zárult, az OAH Balesetelhárítási Szervezete megfelelő időn belül megkezdte a 

munkát, ellátta tanácsadói feladatait és tartotta a kapcsolatot a balesetet szenvedett országgal 

és az Európai Bizottsággal. Az értékelés során összegyűjtött tapasztalatokat az OAH 

visszacsatolja a hazai és a nemzetközi baleset-elhárítási felkészülésbe.  

 

Az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (OECD NEA) kezdeményezésére az Országos 

Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer központi szervei és a Budapest Főváros Védelmi 

Bizottsága 2011. február 23-24-én kétnapos szakmai előadásokkal és közlésekkel irányított 

többfázisú törzsvezetési gyakorlatot tartottak. A gyakorlat előkészítésében 21 hazai szerv 53 

képviselője működött közre. A gyakorlat egy olyan különleges helyzetet dolgozott fel, amely 

révén a résztvevők ellenőrizhették baleset-elhárítási felkészültségüket egy „piszkos bomba” 

felrobbantása kapcsán, az elhárítás közbenső fázisában. A gyakorlat megszervezése, 

logisztikai biztosítása, végrehajtása megfelelő volt. A gyakorló állomány a tőle elvárható 

szinten oldotta meg a kijelölt feladatokat. Ez volt az első ilyen jellegű gyakorlat, melynek a 

jövőbeni folytatására szükség van. A levont tapasztalatok fontos alapot képeznek az országos 

tervezés és reagáló-képesség jobbításához ilyen veszélyhelyzetek esetére. 

 

2011. november 24-én tartotta a Paksi Atomerőmű baleset-elhárítási szervezete az éves teljes 

körű nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatát, amelyhez az OAH is csatlakozott. 2011-ben a 

gyakorlat forgatókönyve szerint a balesetet szenvedett létesítmény a Kiégett Kazetták 

Átmenetei Tárolója volt. Az OAH az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Terv szerinti 

tevékenységeket gyakorolta, elsősorban a riasztás elrendelését követő veszélyhelyzeti 

működésbe állást, a lakosságvédelmi intézkedésekre vonatkozó döntéstámogató javaslatok 

megadását, valamint megtörtént a MARATHON Terra veszélyhelyzeti kommunikációs 

rendszer működésének, alkalmazásának ellenőrzése is. Az előzetesen kitűzött fő célok 

teljesültek, a gyakorlat sikeres volt, a tapasztalatok visszacsatolásra kerülnek az OAH 

nukleárisbaleset-elhárítási rendszerébe. 

 

Az említett gyakorlatokon kívül az OAH az éves nukleárisbaleset-elhárítási képzési és 

gyakorlatozási tervben megfogalmazott feladatokkal összhangban rendszeresen indított belső 

kommunikációs és riasztási gyakorlatokat, valamint sikeresen részt vett a NAÜ, az Európai 

Bizottság és a szomszédos országok által indított nemzetközi kommunikációs próbákon. 

 

Nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszerek 

 

Magyarországon több nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer működik. 2011-

ben átfogó tanulmány készült a nukleárisbaleseteknél hazánkban használt négy légköri 

terjedés- és dózisszámító program összehangolása érdekében. 

 

A tanulmányban megállapítást nyert, hogy a szoftverek alkalmasak a főbb sugárzó izotópok 

figyelembevételére, a változó szélirányok, a kiülepedés és a kimosás kezelésére, ugyanakkor 

különbségek vannak a meteorológiai információk eloszlásában. A szerzők ezért javasolták, 
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hogy az egyes szoftverek futtatásáért felelős szervezetek egyeztessék azokat  a pontokat, 

településeket, amelyekre egy baleseti helyzetben (vagy gyakorlat során) a számításokat 

végzik. A pontos listát egyértelmű koordinátákkal kell azonosítani, és a lista naprakész 

állapotban tartásához megfelelő eljárást kell kidolgozni. 
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38. Tudományos-műszaki háttér  
 

Az atomenergia biztonságos alkalmazása fejlett tudományos-műszaki bázist igényel. A 

nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény követelményként rögzíti a megfelelő 

műszaki háttér létrehozásának és fenntartásának szükségességét. Az atomenergiáról szóló 

törvény is úgy rendelkezik, hogy az alkalmazás biztonságát, az ezzel összefüggő kutatási-

fejlesztési feladatok megoldását a tudomány és a technika fejlesztésével, a kutatómunka 

összehangolt szervezésével, a hazai, illetve a nemzetközi tudományos kutatások 

eredményeinek gyakorlati alkalmazásával kell elősegíteni. 

38.1 Műszaki megalapozó tevékenység  
 

Az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának biztonságával összefüggő kutatás-fejlesztési 

tevékenység összehangolása, a hatósági ellenőrzést szolgáló megalapozó műszaki 

tevékenységek finanszírozása az OAH feladata.  

 

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki 

megalapozó tevékenység stratégiai irányait az OAH műszaki megalapozó tevékenységgel 

kapcsolatos politikája szabja meg, míg az aktuális feladatokat a 2009-2012. évi időszakra 

szóló négyéves program tartalmazza. A politika szerint a műszaki megalapozó tevékenység 

prioritásai a következők: 

• a hatósági munka közvetlen támogatása, 

• a hatóság által kezdeményezett feladatok végrehajtása, 

• új létesítménnyel kapcsolatos hatósági feladatok segítése, 

• a szakismeret fenntartása. 

 

A 2011. évi tevékenységben is jelentős számban szerepeltek az OAH nukleáris biztonsági, 

illetve nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatait közvetlenül 

támogató témák, mint például: 

• súlyos-baleseti folyamatok elemzése,  

• nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés,  

• üzemviteli folyamatok elemzése,  

• biztonsági elemzések,  

• a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok köteteihez kapcsolódó útmutatók megalapozása,  

• biztosítéki szempontú környezeti elemzések,  

• nukleáris anyagokkal kapcsolatos illegális tevékenységek visszaszorítását támogató 

feladatok,  

• az OAH kommunikációs tevékenységét támogató tanulmányok.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan a hatósági munkában közvetlenül hasznosuló jelentések 

születtek, jelentős részben többéves kutatási projekteket eredményező átfogó koncepciók 

eredményeként. A 2011. év eredményeit a vezető támogató intézmények - már 

hagyományosnak tekinthető - módon az OAH-ban rendezett szemináriumok keretében 

foglalták össze. 

 

38.2 A Magyar Nukleáris Tudásbázis 
 

Az OAH főigazgatója kezdeményezésére 2010-ben a hazai nukleáris szakma vezető 

intézményeinek képviselői együttműködési megállapodás aláírásával létrehozták a Magyar 
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Nukleáris Tudásbázis Rendszert (MNTR). A Magyar Nukleáris Tudásbázis Rendszert fő 

céljának tekinti az atomenergia hazai alkalmazása során felhalmozott, elsősorban 

Magyarországon létrejött szakmai ismeretek dokumentumainak összegyűjtését és megőrzését 

a jövő generációk számára, a nukleáris közösségen belüli információ-megosztás elősegítését 

és egy folyamatosan aktualizált, közös tudásbázis létrehozását.  

 

A 2011. év során főleg informatikai fejlesztés történt a rendszerben. Az MNTR webes 

elérhetősége elkészült, a felületen az év folyamán megkezdődött a dokumentumok feltöltése és 

a jóváhagyási eljárás. A felmerült informatikabiztonsági, jogi, etikai kérdések alapján teljes 

és korlátozott jogok, hozzáférési szintek lettek definiálva.  

 

A szerkesztőbizottság által jóváhagyott, az MNTR működését leíró adminisztratív 

dokumentáció mellé a felhasználói oldalt segítő alkalmazási segédlet készült, mellyel 

kiegészült a működést megalapozó műszaki háttér. 2012 második félévére várhatóan minden 

készen áll a magyar nukleáris szakma közös „elektronikus repozitóriumának” a 

rendeltetésszerű használatára. 

 

38.3 Műszaki támogató intézmények  
 

A nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági tevékenység területén nemzetközi elvárás a 

műszaki támogató intézmények (Technical Support Organisation, TSO) bekapcsolása a 

hatósági munka megalapozására. Az elmúlt évek rendszeres műszaki megalapozó programjai 

során kialakult az OAH hatósági tevékenységét segítő műszaki támogató intézmények 

hálózata. A hálózat legfontosabb intézményei az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet, az 

MTA Izotópkutató Intézet
162

, a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft, a BME 

Nukleáris Technikai Intézet, a PÖYRY-ERŐTERV ZRt, valamint a SOM System Kft.  

 

A sugáregészségügy és sugárvédelem területén az Országos „Frédéric Joliot-Curie” 

Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, míg a nukleáris anyagok ellenőrzésével, 

a radioaktív anyagok nyilvántartásával, csomagolásával és szállításával kapcsolatban az OAH 

hatáskörébe tartozó területen az MTA Izotópkutató Intézet nyújt műszaki támogatást hatósági 

feladatok ellátásához.  

 

A hatósági tevékenységet megalapozó, nagyobb volumenű feladatok zömét ezek az 

intézmények teljesítették, gyors szakértői támogatást nyújtva a hirtelen felmerült feladatokhoz 

is. Elvégzett munkájukkal a hatósági szakemberek elégedettek voltak, tevékenységük révén 

hozzájárultak a hatósági feladatok magasabb színvonalú ellátásához, és ezen keresztül a 

nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez. 

 

Az OAH a fukusimai események elemzése kapcsán is támaszkodott a TSO háttérintézményeire. 

2011 folyamán szerződést kötött a fukusimai reaktorbaleset után elvégzett OECD NEA 

felmérés értékelésére a hazai nukleárisbaleset-elhárítási rendszer fejlesztése céljából. 2012-

ben várható a nukleáris biztonsági követelmények felülvizsgálata a fukusimai reaktorbaleset 

körülményei, tanulságai alapján
163

. 
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 2012. január 1—jétől az MTA Izotópkutató Intézet beolvadt az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, 

amely MTA Energiatudományi Kutatóközpont néven működik tovább.  
163

  2012. április 26—án tette közzé az ENSREG az Európai Unió tagállamaiban elvégzett Célzott Biztonsági Felülvizsgálat 

eredményeit, és ennek alapján megfogalmazott tanulságait. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 2012 augusztusára 

szervezett nemzetközi fórum is tehet további ajánlásokat a biztonság növelésére. Az OAH ezeket figyelemmel követi, és a 

nukleáris biztonsági követelményeket ezek alapján felülvizsgálja. 
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 39. Nemzetközi kapcsolatok 
 

Az atomenergia békés felhasználása ma már csak a nemzetközi szervezetek bevonásával, a 

velük való aktív kapcsolattartással képzelhető el. A külkapcsolatok persze nem csak külföldi 

partnereket jelentenek, számos hazai intézménnyel is jó partneri viszonyt alakított ki az OAH. 

 

39.1 Nemzetközi szervezetek 
 

A nukleáris biztonság fejlesztésével kapcsolatos együttműködéssel több nemzetközi szervezet 

foglalkozik, a kétoldalú egyezmények pedig jelentős fórumai az e területen elengedhetetlen 

nemzetközi tapasztalatcserének. A magyar hatósággal kapcsolatot tartó nemzetközi 

szervezetek közül a legjelentősebb az Európai Unió, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 

(NAÜ), és az OECD Nukleáris Energia Ügynökség. 
 

39.1.1 A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség  
 

A magyar szakemberek jelentős szerepet vállalnak a NAÜ munkájában, szakmai 

testületeiben. A biztonsági előírások előkészítését és véleményezését végző bizottságokban 

négy magyar szakértő is részt vesz. Számos magyar szakember aktívan közreműködik a NAÜ 

által a nukleáris biztonság, a biztosítéki ellenőrzés és a nukleárisbaleset-elhárítás területén 

szervezett együttműködési programokban. 

 

2011-ben Magyarország a NAÜ-vel közösen 11 nemzetközi rendezvényt szervezett hazánkban 

és 34 külföldi ösztöndíjast, illetve tudományos látogatót fogadtak a hazai intézmények, négy 

magyar szakember pedig lehetőséget kapott a NAÜ szervezésében külföldi intézmények 

meglátogatására. A NAÜ szakértői Magyarország kérésére két esetben segítették 

véleményükkel a hazai szakmai szervezeteket: ebből az egyik alkalommal a Paksi Atomerőmű 

kérte, hogy az üzemidő-hosszabbítás kapcsán elvégzett munkájukat, illetve azzal kapcsolatos 

tevékenységüket értékeljék a szakértők. Az Országos Onkológiai Intézet pedig a 2005-ben 

végrehajtott radioterápiás kezelések minőségügyi auditja után ismét meghívta az Ügynökség 

szakértőit, hogy tekintsék át az előző vizsgálat óta végrehajtott intézkedéseket. 

 

Az OAH 2011-ben más szervezetekkel közösen két nemzetközi konferenciát, illetve egyéb ülést 

szervezett és két nemzetközi tanfolyamot tartott a CTBTO, illetve az EU felkérésére. 

Kiemelendő, hogy az Atomsorompó Szerződés biztosítéki ellenőrzésével kapcsolatos 

kutatásokról Budapesten megtartott 2011-es Európai konferenciának több mint 250 

részvevője volt. 

 

2011. május 2-án ült össze a NAÜ Kormányzótanácsának 2012-es költségvetését előkészítő 

bizottság. A tagországok folyamatosan növekvő elvárásait a NAÜ az eddigi pénzügyi 

erőforrásokból már nem tudja teljesíteni, sőt a növekvő költségek miatt a folyamatban lévő 

tevékenységeket is csökkentenie kellene. 

 

2011-ben a NAÜ két alkalommal kérte fel az OAH szakértőit nemzetközi szakértői 

felülvizsgáló csoportokban való részvételre; az OAH egyik főigazgató-helyettese a fukusimai 

balesetet követő nemzetközi tényfeltáró-misszióban Japánban, az OAH egyik főosztályvezetője 

pedig a nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási rendszer felülvizsgálatára indított EPREV-

misszióban Lettországban vett részt.  
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Magyarország 1991. óta nyújt támogatást a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 

biztosítéki rendszerének (safeguards) megerősítésére. A magyar program keretében az OAH 

rendszeresen szervez kéthetes magyarországi tanfolyamot biztosítéki ellenőröknek.  

 

2011. június 20-24. között Bécsben került sor a NAÜ miniszteri konferenciájára, amelyet a 

fukusimai nukleáris baleset tanulságainak első átfogó értékelése, illetve a nukleáris biztonság 

globális keretrendszerének áttekintése érdekében hívtak össze. A célok között szerepelt a 

globális keretrendszer szükség szerinti felülvizsgálatára irányuló nemzetközi párbeszéd 

beindítása is. A konferencián részt vevő magyar delegációt a nemzeti fejlesztési miniszter 

vezette, aki felszólalását egyszerre nemzeti, s az EU Energia Tanács soros elnöki 

minőségében mondta el. A konferencián részt vett az OAH főigazgatója is.  

 

A NAÜ 2011. szeptember 19-23. között tartotta 55. Közgyűlését Bécsben. A Közgyűlésen 

Magyarországot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Országos Atomenergia Hivatal és a 

Külügyminisztérium munkatársai képviselték, a delegációt az NFM Energiaügyekért felelős 

helyettes államtitkára vezette. A Közgyűlés központi témája a NAÜ főigazgatója által 

előterjesztett, tizenkét fő javaslatot tartalmazó Akcióterv, amely a júniusi Miniszteri 

Konferencia ajánlásait figyelembe véve, a fukusimai balesetből levonható tanulságok alapján 

irányozza elő a globális nukleáris biztonság megerősítése érdekében szükséges lépéseket. A 

Közgyűlés beválasztotta Magyarországot az Ügynökség 35 tagú döntéshozó testületébe, a 

Kormányzótanácsba. A következő két évben e szakmailag és diplomáciailag egyaránt 

kiemelkedő jelentőségű képviseletet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és 

energiaügyért felelős államtitkára tölti be.  

 

39.1.2 OECD Nukleáris Energia Ügynökség  
 
A magyarországi szakmai intézmények az OAH irányításával és szervezésében aktívan és 

eredményesen vesznek részt a NEA tevékenységében. A NEA Irányító Testületében 

Magyarország képviseletét 2011-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és 

energiaügyért felelős államtitkára látja el, az OAH főigazgatója a nukleáris hatósági 

kérdésekkel foglalkozó állandó bizottság tagja. A szakmai munkát szervező hét állandó 

bizottságban, valamint a bizottságok alá tartozó munkacsoportokban magyar szakemberek is 

részt vesznek.  

 

Az OECD NEA nukleáris hatósági kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága (CNRA) 2011. 

június 6-7-én tartott ülésén kiemelkedő hangsúlyt kapott a fukusimai baleset és 

következményeinek hatása a hatósági tevékenységre.  Világossá vált, hogy a fukusimai baleset 

tanulságait mind a nukleáris iparban, mind a hatósági tevékenységben le kell vonni, s a 

szükséges változtatásokat végre kell hajtani. A CNRA keretein belül már májusban létrehoztak 

egy csoportot 15 ország és 3 nemzetközi szervezet részvételével, amelynek feladata a 

fukusimai baleset hatásának vizsgálata volt.  

 

A CNRA-üléssel egyidőben, június 7-én Párizsban zajlott a francia kezdeményezésre létrejött 

Miniszteri Fórum a Nukleáris Energiáról, amelyen a magyar nemzeti fejlesztési miniszter is 

részt vett. A Fórum célja az volt, hogy a fukusimai események hatására közösen 

fogalmazzanak meg ajánlásokat és hozzanak döntéseket a nukleáris biztonság növelése 

érdekében. A Fórum résztvevői közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben megfogalmazták a 

nukleáris kockázat csökkentése, illetve a nemzetközi szintű kríziskezelés érdekében teendő 

lépéseket. A nyilatkozat megtalálható az OECD Nukleáris Energia Ügynökség honlapján 

(www.oecd-nea.org).   
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Több mint 120 hatósági és ipari szakértő találkozott 2011. szeptember 15-16-án Párizsban, 

hogy a többnemzetiségű tervezés-értékelési program előrehaladását értékeljék. 

Magyarországról megfigyelőként az OAH főigazgatója vett részt. A nukleáris biztonsági 

hatóságok által indított program célja az új reaktorok tervezésének felülvizsgálatához 

szükséges erőforrások közös biztosítása. A program titkársági feladatait az OECD Nukleáris 

Energia Ügynöksége látja el. Jelenleg 10 ország vesz részt a programban. 

 

39.2 Többoldalú nemzetközi egyezmények 
 
Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén Magyarország részvételével eddig 12 

hatályos többoldalú államközi, vagy kormányközi egyezmény jött létre. A felsorolt 

egyezmények hazai végrehajtását szolgáló feladatokat az OAH látja el. 

 

A Nukleáris Biztonsági Egyezmény háromévenként megrendezett felülvizsgálati konferenciája 

2011. április 4-14. között zajlott Bécsben. Az Egyezmény célja a magas szintű nukleáris 

biztonsági követelmények elérése és megőrzése, valamint a nemzetközi együttműködés 

javítása. A találkozó első hetében az Egyezmény aláíró államai hat párhuzamosan ülésező 

csoportban áttekintették és értékelték egymás biztonsági intézkedéseit az országok előzetesen 

benyújtott nemzeti jelentései alapján. Az egyes ország-csoportok összefoglaló jelentéseit az 

április 11-14. közötti plenáris ülésszakon vitatták meg a résztvevők. A japán atomerőmű 

baleset után ez volt az első hivatalos nukleáris biztonsággal foglalkozó nemzetközi szakértői 

rendezvény. Ennek fényében a konferencián a fő hangsúly a fukusimai baleset tanulságaira és 

a nukleáris balesetek megelőzésére összpontosult. Az értekezlet közös nyilatkozatot fogadott el 

a fukusimai atomerőmű balesetről, valamint a japán balesetre fókuszáló rendkívüli 

konferencia összehívását határozta el, amelynek időpontja: 2012. augusztus 27-31. A 

fukusimai baleset tanulságai alapján a szerződő államok 3 hónappal a rendkívüli konferencia 

előtt nemzeti jelentést készítenek nukleáris biztonsági helyzetükről. A konferencia elnökének 

értékelése szerint a japán események hatására időszerűvé válik a Nukleáris Biztonsági 

Egyezmény megerősítése és a nemzetközi együttműködés még hatékonyabbá tétele. 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében 1997-ben megkötött, a kiégett fűtőelemek 

kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös 

egyezmény (a továbbiakban: közös Egyezmény) részesei a közös Egyezményben vállalt 

kötelezettségek teljesítéséről, a kiégett fűtőelemek, illetve radioaktív hulladékok kezelésével 

kapcsolatban érvényesített elveikről és gyakorlatukról, valamint a kiégett fűtőelemek és 

radioaktív hulladékok készletéről legalább háromévente nemzeti jelentésben számolnak be. A 

nemzeti jelentéseket a szerződő felek a felülvizsgáló értekezleteken értékelik. A nemzeti 

jelentések soron következő felülvizsgálati értekezletének előkészítésére 2011. május 10-11. 

között szervezési értekezletre került sor a NAÜ központjában, Bécsben. A negyedik Nemzeti 

Jelentés kidolgozását – a korábbiakhoz hasonlóan – az érintettek bevonásával az Országos 

Atomenergia Hivatal fogta össze. A Jelentést a Kormány elfogadta és egyetértett azzal, hogy 

azt az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója benyújtsa a NAÜ-höz. A 2011. október 12-

én benyújtott jelentés magyar és angol nyelven megtalálható az Országos Atomenergia 

Hivatal honlapján (www.oah.hu). 
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1. tábla: többoldalú nemzetközi egyezmények 
 

Megnevezés Hazai kihirdetés 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződés 
1970. évi 12. törvényerejű rendelet 

A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 1987. évi 8. törvényerejű rendelet 

A nukleáris balesetekről adandó gyors értesítési egyezmény 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 

A nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való 

segítségnyújtásról szóló egyezmény 
29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki 

segítségről szóló felülvizsgált kiegészítő megállapodás 

93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet 

Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló nemzetközi 

egyezmény 
24/1990. (II. 7.) MT rendelet 

Az atomkárokért való polgárjogi felelősségről szóló Bécsi 

Egyezmény és az atomenergia területén való polgári jogi 

felelősségről szóló Párizsi Egyezmény alkalmazásáról szóló közös 

jegyzőkönyv 

130/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet 

A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény 1997. évi I. törvény 

Átfogó Atomcsend Szerződés 1999. évi L. törvény 

A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív 

hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös 

egyezmény 

2001. évi LXXVI. törvény 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló 

biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a 

megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv    

2006. évi LXXXII. törvény 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-

ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel 

kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló 

Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia 

keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása 

2008. évi LXII. törvény 

 

39.3 Kétoldalú kapcsolatok 
 

A szomszédos országok nukleáris biztonságért felelős hatóságaival, atomerőműveivel és 

kutatóintézeteivel széles körű együttműködés alakult ki a NAÜ és az Európai Unió által 

szervezett regionális programok keretében. Az OAH szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a 

VVER reaktorokat üzemeltető országok (Csehország, Finnország, Szlovákia, Oroszország) 

társhatóságaival. Kölcsönös információcsere egyezmények keretében az OAH együttműködik 

Csehország, Szlovákia, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Románia 

hatóságaival. Németország Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumával tudományos-

műszaki együttműködés keretében alakult ki közvetlen kapcsolat. További kétoldalú 

kapcsolatot jelentenek az atomenergia biztonságos alkalmazása területén létrejött kétoldalú 

kormányközi egyezmények, amelyek végrehajtásáról az OAH gondoskodik.  

 

A kétoldalú találkozók hatékonyabbá tétele érdekében Csehország, Magyarország, Szlovénia 

és Szlovákia nukleáris biztonsági hatóságai - immár hetedik éve - négyoldalú 

megbeszéléseken vitatják meg az aktuális, közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. 2011. 

május 4-5-én találkoztak a cseh, a szlovák, szlovén és magyar hatósági vezetők a szlovéniai 

Krajnska Gorában. A részvevők megtárgyalták a hatóságaik jogi és szervezeti környezetében 

az elmúlt évben bekövetkezett változásokat, az engedélyeseknél előforduló érdekesebb 

eseményeket, valamint számos más fontos kérdést. Természetesen napirendre került a 

fukusimai baleset kapcsán a hatóságokra háruló rengeteg feladat. A második négyoldalú 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
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találkozóra a szokásos módon a NAÜ közgyűlésén került sor, ahol az OAH vezetői ismét 

megvitatták a cseh, a szlovák és a szlovén hatóságok képviselőivel a kölcsönös érdeklődésre 

számot tartó témákat. 

 

2011. november 8-án Pécsen került sor a 17. osztrák-magyar kétoldalú szakértői ülésre az 

Ausztria és Magyarország között 1987-ben megkötött, a nukleáris létesítményeket érintő, 

kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról szóló egyezmény keretében. 

Osztrák kérésre a küldöttség tagjai az ülést megelőző napon ellátogattak a Mecsek Öko 

Környezetvédelmi Zrt. kővágószőlősi telepére, ahol az uránbányából származó vizet kezelik a 

pécsi ivóvíz készlet megóvása érdekében. Az osztrák fél nagy érdeklődéssel fogadta a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának tájékoztatását a nemrég elfogadott 

energiastratégia főbb elemeiről. A magyar küldöttség tagjai előadást tartottak a nukleáris 

energiával kapcsolatos aktuális kérdésekről, a nukleárisbaleset-elhárítás legújabb 

fejleményeiről, valamint a fukusimai események hatására elrendelt Célzott Biztonsági 

Felülvizsgálatról. Az osztrák küldöttség nagyra értékelte a magyar EU elnökség alatt elért 

eredményeket, amelyről szintén beszámolt a magyar küldöttség. A paksi atomerőmű egyik 

munkatársa a teljesítménynövelés és az új üzemanyag alkalmazásának szakmai hátterét 

világította meg. Az osztrák szakértők is beszámoltak a nukleáris biztonsági dírektíva alapján 

szükséges jogszabályi változtatásokról, a balesetelhárítási felkészültséggel kapcsolatos 

legújabb fejleményekről, valamint a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos aktuális 

kérdésekről. Mindkét küldöttség értékelte a fukusimai baleset során előállott helyzetet és 

megosztotta a tapasztalatokat. 

 

Az amerikai nukleáris biztonsági hatóság (NRC) 2011. évi konferenciáját március 9-11. 

között rendezték a Washington melletti Rockville-ben. A konferencián az NRC vezető 

szakemberei, az ipar, a háttérintézmények szakemberei, a sajtó képviselői és külföldi 

meghívottak vettek részt. Magyarországot az OAH főigazgatója képviselte. 

39.4 Részvétel a WENRA tevékenységében  
 

A Nyugat Európai Nukleáris Hatóságainak Szervezete (WENRA) 1999-ben jött létre azzal a 

céllal, hogy harmonizálja az európai atomerőművek biztonsági követelményeit legalább a 

közösen megállapított alapszinten. Ennek érdekében 2008-ban kiadta a meglévő, már üzemelő 

atomerőművekre vonatkozó elvárásait. A tagországok azt vállalták, hogy ezeket az 

elvárásokat beépítik a nemzeti nukleáris biztonsági szabályozásukba.  

 

Magyarország 2003 óta vesz részt a WENRA munkájában. Hazánkat az OAH képviseli a 

szervezetben és annak munkacsoportjaiban. 

 

A WENRA célja a biztonság folyamatos fejlesztése, így nem csak a jelenlegi, hanem a 

jövőbeni atomerőművekkel is foglalkozik. 2010 novemberében kiadta az új atomerőművek 

biztonsági célkitűzéseiről szóló állásfoglalását. A Reaktorharmonizációs Munkacsoport a 

2011-es évben és jelenleg is azon dolgozik, hogy néhány témakörben, a célkitűzésekhez 

kapcsolódóan közös álláspontot (egységes elvárásokat) alakítson ki az újonnan létesülő 

atomerőművekre vonatkozóan. 

 

A WENRA célkitűzései között az atomerőművek biztonsága mellett a radioaktív hulladékok 

kezelésének és az atomerőművek leszerelésének, valamint a hulladékok végleges 

elhelyezésének biztonsága is szerepel. A követelmények harmonizálása ezen a területen is 

folyik, a harmonizált követelmények második verzióját 2010-ben tették közzé. Ugyanebben az 
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évben elkezdődött és 2011-ben folytatódott a radioaktív hulladékok végső elhelyezéséről szóló 

követelményrendszer kidolgozása.  

 

A hazai szabályozás felülvizsgálatának eredményeként megjelent a nukleáris létesítmények 

nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet. Ezzel hazánk teljesítette a harmonizáció érdekében 

vállalt kötelezettségét. Az OAH figyelembe vette a kiégett fűtőelemek elhelyezéséről és a 

leszerelésről írott követelményeket is a vonatkozó szabályozások 2011-ben történt 

módosításához. 

 

Az OAH az ÁNTSZ Tisztiorvosi Hivatalával munkacsoportot hozott létre a radioaktív 

hulladékkezelés új követelményeit figyelembevevő továbbfejlesztett szabályozás 

kidolgozására.  
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40. Szerepünk az Európai Unióban 
 

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással tagja lett az Európai Atomenergia 

Közösségnek, az Euratomnak is. Az Európai Unió mind a 27 tagállama tagja az Euratom 

Szerződésnek (ami a Lisszaboni Szerződésnek is része), függetlenül attól, hogy van-e 

atomerőműve, vagy egyéb nukleáris létesítménye. Az Euratom Szerződés végrehajtását 

szolgáló – elsősorban szakmai és koordináló – feladatokat az OAH látja el.  

 

Az Euratom keretében folytatott hatékony működés 2011-ben is zökkenőmentes volt. Ezt 

megkönnyítette, hogy a megelőző években kialakultak azok a mechanizmusok és eljárások, 

amelyekkel sikeresen lehetett képviselni a magyar érdekeket. 

 

40.1 A 2011. év első féléve – a magyar elnökség időszaka 
 

2011. első félévében az OAH elnökségi stábjának feladata a nukleáris kérdésekkel foglakozó 

tanácsi munkacsoport (Working Party on Atomic Questions, WPAQ) vezetése volt. Az 

elnökségi feladatok mellett továbbra is el kellett látni a munkacsoport ülésein tárgyalt 

dossziékhoz kapcsolódó magyar tárgyalási álláspontok kialakítását és szakértői, valamint 

EKTB szintű egyeztetését is. 

 

Az elnökségi teendők – a Bizottság munkaprogramjának alakulását tükrözően – 2011 

januárjára folyamatosan alakultak ki. Az OAH elnökségi stábja a WPAQ munkacsoport 

naptárában előzetesen tizenhat ülést tervezett a magyar elnökség idejére, ami a korábbi 

munkacsoportülések számával összevetve többszörös megterhelést jelentett. Az ülések számát 

a tagállamok, a Tanács Főtitkársága és a Bizottság képviselői is szokatlanul ambiciózusnak 

tekintették, de az OAH elnökségi stábja elsődleges prioritásának tekintette a radioaktív 

hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos kezeléséről szóló irányelv munkacsoporton 

belüli elfogadását, amit az ülések számának emelésével tudott elősegíteni. 

 

Az OAH elnökségi stábja a tárgyalások megkönnyítésére egy új, strukturáltabb módszert 

vezetett be úgynevezett támogató dokumentumokat készítésével. Az ülések közötti időszakban a 

Tanács Főtitkárságával szorosan együttműködve készítette el a soron következő ülésen 

kiindulási alapot képező dokumentumváltozatokat. 

A magyar elnökség ideje alatt a WPAQ az alábbi dossziékat tárgyalta, illetve eredményeket 

érte el: 

 

• A radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos kezeléséről szóló irányelv 

 A hulladékos irányelv munkacsoportbeli ismertetése és tárgyalása már a belga elnökség 

legutolsó ülésein megkezdődött, de érdemben a magyar elnökség foglakozott vele először, 

és a félév során le sem került a napirendről. Az irányelv tervezetének legkritikusabb része 

– a Bizottság által eredetileg javasolt – a radioaktív hulladékok úgynevezett harmadik 

országokba (nem EU tagállamokba) történő exportjának teljes tilalma, melyet számos 

alkalommal tárgyalt a munkacsoport. Már az első megbeszéléseken világossá vált, hogy 

néhány triviális „felmentés” megadásán (az eleve visszavételi garanciával eladott zárt 

sugárforrások használat utáni visszaszállítása, és a kutatóreaktorok kiégett fűtőelemeinek 

repatriálása) túlmenően a legtöbb tagállam ragaszkodott a más hulladékok és kiégett 

fűtőelemek kiszállításának – bizonyos feltételek melletti – lehetővé tételéhez is. A helyzetet 

nehezítette, hogy mivel a Bizottság nem engedett eredeti álláspontjából, attól eltérő 

szöveget a Tanács csak a tagállamok teljes egyetértésével fogadhatott el. Sok egyeztetést 
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követően az OAH elnökségi stábjának sikerült kompromisszumot – az export akkor 

megengedhető, ha a célországban a hulladékkezelés biztonsága megfelel az irányelvben 

lefektetett normáknak, a célország rendelkezik átfogó hulladékkezelési programmal, és a 

kiszállítás létező, hatósági engedéllyel rendelkező hulladéktárolóba irányul – elérnie, 

melyet a magyar elnökség alatt tartott utolsó (június 27.) ülésen valamennyi tagállam 

(Svédország, Luxemburg és Ausztria tartózkodása mellett) elfogadott. Ezzel a WPAQ 

munkacsoport lezárta a dossziét és továbbküldte. 

 

• A Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és Ausztrália közötti 

együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 Számos egyeztetést követően – Franciaország és az Egyesült Királyság kezdeti 

fenntartását feladva – a WPAQ június 15-én tartott ülésén fogadta el az Euratom – 

Ausztrália megállapodás módosított verzióját azzal, hogy a Bizottság és Tanács egy 

Közös Nyilatkozatot („Joint declaration”) készít a megállapodás mellé, az adminisztratív 

intézkedésekre („administrative arrangements”) vonatkozóan. Ezzel a WPAQ 

munkacsoport lezárta a dossziét és továbbküldte. 

 

• A Tanács következtetései az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok 

Csoportjának (ENSREG) jelentéséről 

Az ENSREG elnöke a WPAQ február 9-i ülésén megtartotta első beszámolóját, amit a 

WPAQ munkacsoport elfogadott. A második beszámolóra (a május 11-i ENSREG ülésen 

elhangzottakról) a WPAQ május 25-i ülésén került sor. A beszámoló fontosságát kiemeli 

a fukusimai súlyos baleset nyomán elvégzendő „stressz-teszttel”kapcsolatos ENSREG 

tervek ismertetése. A beszámolót a WPAQ munkacsoport elfogadta. 

 

• A Tanács határozata a németországi Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 

közös vállalkozási jogállásának meghosszabbításáról 

 A dossziét március 30-án tárgyalt először a magyar elnökség. Ausztria kivételével minden 

tagállam egyetértett a közös vállalkozás jogállásának meghosszabbításával Ausztria és 

Németország között számos egyeztetés történt, végül a WPAQ munkacsoport május 25-i 

ülésen (Ausztria tartózkodása mellett) fogadta el a javaslatot. Ezzel a WPAQ 

munkacsoport lezárta a dossziét és továbbküldte. 

 

• A Tanács határozata a németországi Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 

közös vállalkozásnak nyújtott kedvezmények hatályának meghosszabbításáról 

A dossziét a „Tanács határozata a Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) közös 

vállalkozási jogállásának meghosszabbításáról” elnevezésű dossziéval együtt tárgyalta a 

WPAQ munkacsoport. Az említett dossziéhoz hasonlóan, Ausztria kivételével minden 

tagállam egyetértett a közös vállalkozásának nyújtott kedvezmények 

meghosszabbításával. Ausztria és Németország között számos egyeztetés történt, végül a 

WPAQ munkacsoport május 25-i ülésen (Ausztria tartózkodás mellett) fogadta el a 

javaslatot. Ezzel a WPAQ munkacsoport lezárta a dossziét és továbbküldte. 

 

• A Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO) szervezetben való 

Európai Atomenergia-közösség (Euratom) részvétel nyomon követése 

 A WPAQ munkacsoport a május 4-i ülésén az Euratom – KEDO megállapodás 

megújításával egyetértett. Ezzel a dossziét a WPAQ munkacsoport lezárta. 

 

• Euratom jelentés - A nukleáris biztonsági egyezmény (CNS) V. felülvizsgálati ülésére 
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 A január 26-i ülésen a jelentéshez küldött kérdésekre adott válaszok tárgyalását kezdte 

meg a WPAQ munkacsoport. A március 9-i ülésen a válaszok véglegesítésére és a 

Bizottság által bemutatott előadás jóváhagyására került sor. A felülvizsgálati értekezleten 

(2011. április 4-10 között tartották Bécsben, amelyen minden részes állam előadást 

tartott) az Euratom jelentést a Bizottság prezentálta, a WPAQ magyar elnöke a 

prezentáción részt vett. A felülvizsgálati értekezlet az Euratom jelentést elfogadta. 

 

• A Tanács rendelete nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet 

követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb 

megengedett határértékeinek megállapításáról (átdolgozás) 

 Az átdolgozás tárgyalását március 9-én kezdte meg a WPAQ munkacsoport. Az Európai 

Parlament (EP) vitatta az Euratom kizárólagos hatáskörét. Az EP álláspontját sem a 

Bizottság sem a tagállamok nem fogadták el, a Tanács részletes indoklást dolgozott ki. 

Ekkor a Bizottság jogi szolgálata nem fogadta el Tanács jogi szolgálatának a véleményét, 

és új tervezetet ígért. A Bizottság új tervezetének előterjesztésére sem a magyar elnökség, 

sem a II. félévi lengyel elnökség ideje alatt nem került sor. 

 

• A magyar elnökség idejére esett a japán földrengést és szökőárt követő fukusimai 

nukleáris baleset. Ezért márciusban a magyar elnökség rendkívüli WPAQ munkacsoport 

ülést tartott. Az ülésen, amely a Bizottság által összehívott magas szintű, energetikai és 

nukleáris biztonsági szakemberek tanácskozást követte, a tagállamok elfogadták a 

nukleáris biztonsági és kockázati elemzések (stressz-teszt) szempontrendszerét.  Ez a 

szempontrendszer szolgált alapjául a március 18-i Energia Tanács és a március 24-25-i 

Európai Tanács következetéseinek.  

 

A várakozással ellentétben a magyar elnökség időszaka alatt nem került előterjesztésre sem a 

sugárvédelmi alapelvek felülvizsgálatára, sem a radioaktív anyagok szállításhoz kapcsolódó 

EU regisztrációs rendszer létrehozására vonatkozó dosszié. A hulladékos irányelv tárgyalása 

viszont egészen az utolsó ülésig elhúzódott, ezért a tervezett tizenhat ülésből tizenötöt 

megtartott a magyar elnökség.  

 

Az elért eredmények alapján megállapítható, a magyar elnökség (az OAH elnökségi stábja) a 

nukleáris területen sikeres és eredményes volt. 

 

 

 

 A 2011. év második féléve (lengyel elnökség) 

 

2011 második félévében összesen 8 WPAQ ülés volt, amelyeken több fontos témát tárgyaltak 

meg. A munkacsoport – többek között – az alábbi dokumentumok elfogadását készítette elő: 

 

• A lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív 

anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározására vonatkozó 

tanácsi irányelv tervezet 

• Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet 

szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló tanácsi irányelv tervezet 

(„EU BSS”) 

• A Bizottság ajánlása a Tanácsnak az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és 

Kanada kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó 

együttműködésről szóló megállapodás jóváhagyásáról 
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• A Bizottság 7. helyzetjelentése a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos 

kezeléséről az Európai Unióban 

• A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: 

 Első helyzetjelentés az Európai Unióban a nukleáris energia területén zajló oktatásról és 

képzésről 

• az Euratom jelentése a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok biztonságos 

kezeléséről szóló közös egyezmény (JC) 4. felülvizsgálati értekezletére 

• A bulgáriai, litvániai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási 

programokhoz nyújtott uniós támogatásról szóló tanácsi rendelet  tervezet 

A lengyel elnökség kezdeményezésére – a „stressz-tesztek” nukleáris biztonsági ága mellett– 

létrehoztak egy eseti tanácsi munkacsoportot a nukleáris védettség témájában (Ad Hoc Group 

on Nuclear Security – AHGNS). Ennek mandátuma egy évre szól (2011. júliustól – 2012. 

júliusig). A munkacsoport a félév során 4 ülést tartott, amelyeken az OAH egy 

főosztályvezetője képviselte hazánkat. A munkacsoport a témában decemberre készítette el 

közbenső jelentését. 

 

40.2  Részvétel az Euratom szakmai bizottságaiban   
 

Európai nukleáris biztonsági hatóságok csoportja (European Nuclear Safety Regulators’ 

Group, ENSREG) a nukleáris biztonság és a nukleáris hulladékok kezelése területén 

 

Az Európai Bizottság 2007. július 17-ei határozatával hozta létre a csoportot, amely vagy saját 

kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére tanácsot ad a Bizottságnak, és segít abban, hogy 

a nukleáris létesítmények biztonsága és a kiégett fűtőelemek, valamint a radioaktív hulladék 

biztonságos kezelése terén közös álláspont alakuljon ki, valamint idővel további európai 

szintű szabályozások szülessenek. 

 

Az ENSREG emellett elősegíti a nemzeti nukleáris hatóságok közötti egyeztetést, 

koordinációt és együttműködést. Az ENSREG keretében jelenleg három munkacsoport 

működik: nukleáris biztonsági, hulladék és leszerelés technikai, valamint átláthatósági 

csoport, mindhárom csoportban részt vesznek az OAH szakemberei. 

 

Az ENSREG rendszeresen – adott esetben ajánlásokat is mellékelve – jelentésben számol be 

tevékenységéről az Európai Bizottságnak, amelyet az eljuttat az Európai Parlament és a 

Tanács számára is. Az ENSREG az Unió 27 tagállamának képviselőiből, illetve a Bizottság 

képviselőjéből áll. Magyarországot az OAH főigazgatója és egyik főigazgató-helyettese 

képviseli. 

 

Az ENSREG fukusimai balesettel kapcsolatos tevékenységről az 1. mellékletben számolunk be. 

 

A nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz (Instrument for Nuclear 

Safety Co-operation,  INSC)  bizottsága 

 

A Tanács 300/2007. Euratom rendelete alapján létrehozott INSC támogatást nyújt – az Unión 

kívüli – harmadik országoknak a magas szintű nukleáris biztonság, és a sugárvédelem 

előmozdítását, valamint a nukleáris anyagokra vonatkozó eredményes és hatékony biztosítéki 

intézkedések alkalmazását támogató intézkedésekhez. Az INSC bizottság munkájában az 

OAH egy munkatársa vesz részt.    

 



256 

Egyéb testületi tevékenység 

 

2011-ben az OAH szakemberei részt vettek az Euratom szerződés egyes cikkei alapján 

működő szakértői csoportok munkájában: 

• 31. cikk (sugárvédelem), 

• 35-36. cikk (a környezet sugárvédelmi ellenőrzése),  

• 37. cikk (radioaktív hulladékok ártalmatlanítása és a nukleáris létesítmények 

radioaktív kibocsátásai).  

 

Az OAH ezen kívül egy tagot delegál az Euratom Ellátási Ügynökség Tanácsadó 

Bizottságába (Euratom Supply Agency - Advisory Committee).     

  

40.3    Részvétel az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban  
 

Az Európai Unióval összefüggő hazai kormányzati tevékenység összefogására létrejött 

Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) munkájában az OAH egyik főigazgató-

helyettese vesz részt. Nukleáris területen a tárgyalási álláspontok kialakítását, egyeztetését a 

Tárcaközi Bizottság által létrehozott „Nukleáris kérdések” szakértői csoport végzi, amelynek 

vezetője az OAH egyik főosztályvezetője.  

 

2011 első félévben az EKTB az EU elnökséggel kapcsolatos feladatok ellátásának érdekében 

átalakult. Az OAH felelősségébe tartozó WPAQ tanácsi munkacsoport munkájáról annak 

képviselője rendszeresen beszámolt írásban (gyorsjelentések) illetve szóban az EKTB üléseken 

(a kiemelt dossziék aktuális helyzete, valamint a fukusimai katasztrófa EU-n belüli kezelése –

„stressz-teszt”– előkészítés)  

  

40.4   Részvétel az Euratom 7. Kutatási-Fejlesztési Keretprogramjában   
 

Tanács 2006. december 18-án fogadta el az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási 

és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramját, az előző, hatodik kutatási-

fejlesztési keretprogram folytatásaként. A 2007–2011-es időszakra vonatkozó hetedik 

keretprogram végrehajtására előirányzott teljes összeg 2751 millió EUR. Ennek az összegnek 

a különböző kutatási témák közötti felosztása a következő: 

 

Kutatások a fúziós energia területén    1947 millió euró 

Atommaghasadás és sugárvédelem       287 millió euró 

A Közös Kutató Központ nukleáris tevékenységei     517 millió euró 

 

A keretprogram hazai nemzeti kapcsolattartója – az atommaghasadás és sugárvédelem, 

valamint a Közös Kutató Központ területen – az OAH egyik főosztályvezetője. A 7. 

keretprogramokban sikeres pályázatot benyújtott főbb hazai intézmények az alábbiak: 

 

• MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet; 

• MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet;  

• MTA Izotópkutató Intézet; 

• Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. (korábban VEIKI Atomenergia Divízió); 

• Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet;  

• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; 

• MTA Atommagkutató Intézete; 
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• Paksi Atomerőmű Zrt.; 

• Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.; 

• BME Nukleáris Technikai Intézet; 

• Pannon Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet. 
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41. Tájékoztatási tevékenység 

41.1 Létesítményi tájékoztatás 
 

A Paksi Atomerőmű Zrt. az atomerőműben történt eseményekről sajtóközlemények és 

sajtóbeszélgetések útján rendszeresen tájékoztatta a közvéleményt. A sajtóközlemények a 

többi tájékoztató anyaggal együtt felkerültek az atomerőmű – magyar és angol nyelvű – 

honlapjára (www.atomeromu.hu; www.paksnuclearpowerplant.com) is. A paksi atomerőmű  

tájékoztatási tevékenységét a jogszabályi és törvényi előírások figyelembevételével és azok 

betartásával végzi. 

  

2011-ben az atomerőművel foglalkozó híradások, sajtómegjelenések száma összesen 17.666, 

ebből nyomtatott 6.167, rádió-tévé 9.166, online 2.333 megjelenés volt.  

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontja 2011-ben 31.524 látogatót 

fogadott.  2011-ben készült el az Atomenergetikai Múzeum, amely már fogad látogatókat. A 

múzeum helyt ad az atomerőművi nagyberendezéseknek, a könyvtárnak és a CD-tárnak.  

 

Az elmúlt évben is számos VIP-vendéget fogadtak az erőmű képviselői. A vendégek között  

parlamenti képviselők, kormányzati szervek vezetői és képviselői, külföldi képviseletek vezetői 

és más hazai szervezetek prominens képviselői is voltak.  

Az atomerőmű tervezett bővítésével és a jelenlegi működésével kapcsolatos információk 

szélesebb körbe való eljuttatása érdekében az atomerőmű az MVM Zrt.-vel közösen egy 

tájékoztató kamiont indított. Ennek célja, hogy a személyes találkozás lehetőségét 

felhasználva a lakosságot tájékoztassa, valamint a tájékoztatáson túl lehetőséget teremtsen a 

lakosság kérdéseinek megválaszolására, interaktív párbeszéd megvalósítására. Ezen 

tájékoztató tevékenységét a kamion 2011-ben tovább folytatta. A kamion működtetéséhez az 

atomerőmű szakmai segítségek nyújtott. A kamion 2009-es indulása óta több mint 200 

települést keresett fel és több mint 100 ezer látogató tekintette már meg. 

 

A Paksi Atomerőmű megbízásából végzett országos közvélemény-kutatás szerint az 

atomerőmű elfogadottsága 2011-ben 73% volt. 

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. környezetében működő társadalmi szervezet, a Társadalmi 

Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) az elmúlt évben is szerepet 

játszott az atomerőmű és a térség lakosainak kapcsolattartásában. A TEIT települések vezetői 

írásos beszámolót készítettek a 2011. évi tevékenységükről. A TEIT rendszeresen tájékoztatta 

az atomerőmű környezetében élő lakosságot a nyomtatott és elektronikus médián keresztül az 

aktuális háttérsugárzási értékekről, valamint az atomerőművel kapcsolatos hírekről.  

 

A Paksi Atomerőmű Zrt. a Magyar Villamos Művekkel közösen 2011-ben is részt vett számos 

kiállításon így az Ökotech, a Renexpo, a MEE Vándorgyűlés és az EnergoExpo 

rendezvényeken. 

 

A hagyományoknak megfelelően az atomerőmű 2011 szeptemberében ismét megtartotta Nyílt 

Napját, amelynek keretében ezúttal Tengelic és Hajós települések 500 fős küldöttsége érkezett 

a látogatóközponthoz. 

 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

sokrétű tájékoztatási tevékenységet folytat a radioaktív hulladékok elhelyezése témakörében 
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(www.rhk.hu). Az RHK Kft. az ország négy térségében működő önkormányzati társulásokkal 

tart fenn rendszeres kapcsolatot annak érdekében, hogy a települések képviselői valamint a 

lakosság hiteles, naprakész információkat kapjon. A társulások 36 önkormányzat érdekeit 

jelenítik meg.  

 

A Társaság bemutatótermet működtet Pakson, Kővágószőlősön, Kisnémediben és 

Püspökszilágyon, információs parkot Bodán, Váckisújfalun, Kisnémediben, Váchartyánban és 

Őrbottyánban. 

  

Az éves jelentés mellett hat alkalommal jelentettek meg hírlevelet, közreadták a Társaság 

immár tizenegyedik közép- és hosszú távú tervét. Helyi, regionális és országos szintű 

sajtótájékoztatókon adnak hírt munkájukról, programjaikról. 

  

Bátaapátiban továbbra is fogadják a látogató csoportokat, amelyek szakmai kísérettel tekintik 

meg a felszín alatti telephelyet. Ennek során ismeretterjesztő filmek mutatják be a vágathajtási 

tevékenységet, a radioaktív hulladék-elhelyezés technológiáját valamint a Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló monitoring eszközrendszerét. A látogatók száma 2011 végére 

meghaladta az 55.000 főt. 

 

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) is folyamatosan tájékoztatta a térség 

lakosait a Bátaapátiban létesült Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló életéről, a hulladék 

beszállítás folyamatáról. A társulás információs lapja a „Térségi Krónikás” és a „TETT 

Hírlap” részletesen beszámolt a lakosságot érintő kérdésekről, a lakossági ellenőrző csoport 

munkájáról. 2011-ben tizenegyedik alkalommal rendezték meg a „TETT-re Kész Napot” 

Bátaapátiban, amelyen a térség lakosai, diákjai közvetlenül találkozhatnak a társulás és az 

ipar képviselőivel. 

 

A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Társulás (NyMTIT) honlappal 

(www.nymtit.hu), újsággal és video-hírlevéllel rendelkezik, amelyen keresztül rendszeresen 

beszámolnak a térséget érintő aktuális kérdésekről. A tagtelepülések helyi havi újságjaiban 

rendszeresen megjelenik az „NyMTIT Gyorsinfo”, amely az RHK Kft. a társulás és a 

települések információit adja át a lakosságnak. Nyolcadik alkalommal rendezték meg a 

„Tájoló Napot”, amely olyan nyílt nap, ahol a térség lakosai, diákjai közvetlenül 

találkozhatnak a társulás és az ipar képviselőivel. 

 

A Budapesti Kutatóreaktor 2011-ben az előző évihez hasonló számú, több mint 100 

látogatócsoportot fogadott, összesen 1000 fő felett. Továbbra is fontos szerepet játszanak a 

hónap utolsó péntekén szervezett nyílt napok, amelyek keretében előzetes bejelentkezés után 

bárki megtekintheti a reaktort.  

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet 

(www.reak.bme.hu) 2011-ben 63 látogatócsoportot fogadott. Ez összesen több mint 2200 

látogatót jelent. A látogatók többsége magyarországi középiskolákból érkezett, de jelentős 

számban volt közöttük hazai felsőoktatási létesítményekből és külföldről érkező csoport is. Az 

Intézet 2011-ben is részt vett a Kutatók Éjszakája programban, volt úgynevezett Mentor-nap 

tehetséges középiskolások számára és a hagyományos nyílt napon közel hatvan diák látogatta 

meg a reaktort. 2011-ben is megrendezték az Országos Szilárd Leó nukleáris fizikaversenyt, 

amelyre több mint 400 középiskolás jelentkezett. Az Intézet igazgatója 2011-ben is számos TV, 

rádió és újság interjút adott a nukleáris energiatermelés hazai és nemzetközi aktuális 

kérdéseivel kapcsolatban. Ennek kapcsán az oktatóreaktor sok felvétel, interjú helyszíne volt.  
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41.2 Hatósági tájékoztatás 
 

A tájékoztatási tevékenység legjelentősebb formája a Kormány és az Országgyűlés elé évente 

benyújtandó jelentés, amelynek előkészítése az OAH feladata. Az OAH sajtótájékoztatók 

szervezésével és sajtóközlemények kiadásával tájékoztatja a közvéleményt az atomenergia 

biztonságos alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb kérdésekről. Az atomenergia 

biztonságával és a hatósági tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb eseményekről 1998 óta 

rendszeresen hírlevelet ad ki és jelen van az Interneten is (www.oah.hu).  

 

Az OAH 2011-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a sajtó képviselőivel. Három hírlevél 

jelent meg, és az OAH vezetői számos alkalommal adtak interjút újságíróknak. A 

megkeresések jórészt a fukusimai balesettel, a Célzott Biztonsági Felülvizsgálattal, az EU-s 

elnökséggel, a Paksi Atomerőmű biztonságával, az atomenergia magyarországi helyzetével, a 

Paksi Atomerőmű telephelyén létesítésre kerülő blokkokkal, valamint más hazai és nemzetközi 

nukleáris vonatkozású eseményekkel voltak kapcsolatosak. A szakmai közvélemény 

tájékoztatására az OAH éves jelentést készített 2011. évi tevékenységéről. 

 

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan törekszik a nukleáris biztonsággal 

összefüggő kérdések iránt érdeklődő szakmai és laikus közönség mind teljesebb 

tájékoztatására. Ennek a folyamatnak a részeként 2009 októberétől az OAH rendszeresen 

ismerteti a nukleáris biztonsági hatóság által hozott határozatokat, megjelölve a határozat 

kiadásának dátumát, tárgyának rövid, érthető összefoglalását és hatályát. A határozatokról 

készült lista az OAH honlapján megtalálható. Az OAH kiemelt feladatának tartja, hogy 

tájékoztassa a közvéleményt a közérdeklődésre számot tartó üzemzavarokról. E cél érdekében 

a hatóság által vizsgált események közül az OAH honlapján 2011 októberétől közzéteszi az 

INES 1 vagy annál magasabb besorolású esemény, vagy sajtóérdeklődésre számot tartó más 

jelentésköteles események hatósági vizsgálatának eredményeit.  

Az Európai Nukleáris Társaság 2011. február 13-16. között Brüsszelben tartotta a nukleáris 

közösség kommunikációjának javítása és a tapasztalok cseréje céljából szervezett nemzetközi 

konferenciát PIME2011 címmel. A rendezvényre öt kontinensről több mint 180 nukleáris 

kommunikációval és tájékoztatással foglalkozó szakember érkezett. A konferencia szervezői 

2005 óta pályázatot hirdetnek, s a legjobb öt tájékoztatási pályázatot bemutatják a 

konferencia résztvevőinek. 2011-ben a bírálóbizottság által kiválasztott öt legjobb között ott 

volt az OAH tájékoztatási tevékenységéről beadott pályázat is. Ez volt az első alkalom, hogy 

egy nukleáris biztonsági hatóság pályázata szerepelt a PIME díjra esélyesek között. Az OAH 

pályázati filmje letölthető az OAH honlapjáról (www.oah.hu).   

 

Az OAH 2011-es tájékoztatási tevékenységét meghatározó módon befolyásolta a  március 11-

én a földrengés és szökőár következtében Japánban történt nagyon súlyos nukleáris baleset. 

Az OAH a japán eseményekről rendszeres tájékoztatást adott a honlapján. A baleset hatásai 

Magyarországon is mérhetőek voltak. Nemcsak a nukleáris baleset során történtekről, hanem 

a Magyarországon mért levegőaktivitás-koncentráció eredményekről is rendszeres 

tájékoztatást adott a honlapján az OAH.  

 

A Magyar Szakújságírók Egyesülete az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködve 

másodszor szervezte meg a Nukleáris Újságíró Akadémiát, amelynek célja, hogy a résztvevő 

újságírók objektív és szakmailag megalapozott tájékoztatást tudjanak adni az atomenergia 

békés célú felhasználásáról. A képzés keretében résztvevő 30-40 újságíró az atomenergia 
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felhasználásához kapcsolódó szervezetekhez és nukleáris létesítményekhez látogat el, ahol az 

intézmények bemutatása mellett alkalom nyílik az éppen aktuális atomenergetikai kérdésekről 

való tájékozódásra is. Az akadémián való részvétel ingyenes, a résztvevők az Akadémia 

elvégzéséről oklevelet kapnak. 2011-ben az újságírók megismerkedtek a BME Nukleáris 

Technikai Intézet sokrétű oktató és kutatási munkájával, a Gamma Műszaki Zrt.-ben a 

különleges sugárzásmérők fejlesztéséről, az MTA Izotópkutató Intézetben a nukleáris és 

magkémiai izotópkutatási módszerekről, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójánál a 

nukleáris üzemanyag biztonságos, szakszerű tárolásáról, a létesítmény bővítéséről, az MTA 

Atomenergia Kutatóintézetben a Budapest Kutatóreaktornak az európai kutatásokat is segítő 

missziójáról. Mivel 2011 a sajnálatos fukusimai katasztrófa éve is volt, az Újságíró Akadémia 

résztvevői elsőként kaptak hiteles szakmai tájékoztatást az OAH vezetőitől és később a BME 

Nukleáris Technikai Intézet igazgatójától. Az OAH a paksi atomerőmű Célzott Biztonsági 

Felülvizsgálatáról tartott beszámolójára is meghívta az Akadémia hallgatóit.  

 

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében 2011-ben hetedik alkalommal 

tartott az OAH nyílt napot. A látogatók vetített-képes előadásokon és poszter kiállításon 

ismerkedhettek meg az OAH sokrétű tevékenységével. Az érdeklődők meglátogatták a 

magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központját, az OAH-ban 

működő Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központot, ahol egy nukleáris 

baleset szimulációján keresztül megismerhették a központ veszélyhelyzeti működését. A 

rendezvényen közel 200 látogató vett részt.  

 

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Szegedi Tudományegyetem 

Nukleáris Medicina Intézetével közösen 2011. december 8-án ismeretterjesztő konferenciát 

rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Szegeden a Szegedi Tudományegyetem 

József Attila Tanulmányi és Információs Központjában. Az immár kilencedik alkalommal 

rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a 

területeket áttekintették, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a 

lakosságot.  A konferencián mintegy 250 fő vett részt.  

 

A nemzetközi közvélemény tájékoztatására az OAH 2011 májusában és novemberében angol 

nyelvű összefoglalót készített a magyarországi nukleáris biztonsággal kapcsolatos legújabb 

fejleményekről. Az összefoglalóban az energiapolitika, a jogi és hatósági keretek változásai, a 

Paksi Atomerőmű nukleáris biztonságával kapcsolatos legújabb fejlemények (atomerőmű 

bővítés, üzemidő-hosszabbítás, teljesítménynövelés stb.) és a többi nukleáris létesítménnyel, 

valamint a hazai nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos fontosabb események szerepelnek. 

Az összefoglaló az OAH honlapján olvasható. 

 

Az OAH fontos célja, hogy az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetének (CTBTO) 

tevékenységéről és eredményeiről minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson, ezért 2011-től 

hírlevelet indított, amelyben összefoglalást ad a legfontosabb eseményekről.   A CTBTO 

hírlevél az OAH honlapján olvasható (www.oah.hu). 
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41.3 Hazai rendezvények 
 

Az Országos Atomenergia Hivatal 2011. március 18-án, megalakulásának 20 éves 

évfordulója alkalmából jubileumi konferenciát szervezett. Az ünnepségen a hazai nukleáris 

szakemberek mellett részt vettek a hazai és nemzetközi partnerszervezetek képviselői is. Bár a 

Japánban történt atomerőmű baleset beárnyékolta az ünnepi megemlékezést, s számos 

külföldi vendég – köztük az OECD Nukleáris Energia Ügynökség főigazgatója és a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség képviselője – kénytelen volt lemondani részvételét, a 

rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a mintegy 200 résztvevő tájékoztatást kapjon 

nemcsak az eltelt húsz év eredményeiről és a jövőbeni feladatokról, de a japán atomerőmű 

baleset aktuális fejleményeiről is. A rendezvény előtti sajtótájékoztató alkalmat adott arra, 

hogy a sajtó képviselői szakemberektől kapjanak tájékoztatást a japán atomerőmű balesettel 

kapcsolatos eseményekről és az Európai Unióban ezzel kapcsolatban kialakult helyzetről is. 

 

Az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet szimpóziummal egybekötött 33. éves 

konferenciáját Budapesten rendezte meg 2011. május 16-20. között. A konferencián 260 fő 

vett részt az Európai Unió tagországaiból, valamint az USA-ból és Dél-Amerikából.   

 

A Magyar Nukleáris Társaság 2011 decemberében tízedik alkalommal rendezte meg a 

Nukleáris Technikai Szimpóziumot, ezúttal ismét Budapesten. A rendezvény célja a hazai 

tudományos eszmecsere elősegítése, fórumot biztosítva a hazai szakemberek, kutatók, 

valamint a szakma fiatal művelői közötti kapcsolatépítésre és információcserére. A kétnapos 

rendezvényen közel 40 előadás hangzott el.  

 

Az Európai Minőségügyi Szervezet több mint félévszázados történetében immár 

harmadszor jutott az a megtisztelő feladat Magyarországnak, hogy Budapesten 

rendezhette meg a szervezet éves kongresszusát 2011. június 20-23. között, amely egyúttal 

Minőségügyi Világkongresszus is volt. A magyar EU Elnökség alatt megrendezésre került 

rendezvény keretében közel 50 ország legkiválóbb minőségügyi szakemberei – közöttük 

többen a Brüsszeli Európai Bizottság munkatársai és magyar kormánytisztviselők, 

valamint a gazdasági és tudományos szervezetek első számú vezetői – több mint 150 

előadást tartottak. A világkongresszuson részt vett az OAH minőségügyi vezetője is.  
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1. Melléklet: A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat eredményeinek összefoglalója 
 

Az Európai Tanács rövid idővel a fukusimai reaktorbalesetet követően politikai döntést 

hozott arról, hogy az európai atomerőműveket – önkéntes alapon - célzott és egységes 

felülvizsgálatnak vetik alá annak érdekében hogy megállapítsák, a fukusimaihoz hasonló 

balesetnek van-e valószínűsége, illetve, hogy mit lehet tenni az ilyen veszélyeztetettség 

további csökkentése érdekében. Ezért a Tanács felkérte a bizottságot egy átfogó vizsgálat 

megszervezésére. A Bizottság az ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) 

nevű tanácsadó szervezetéhez fordult a vizsgálat részleteinek kidolgozása érdekében. Az 

ENSREG 2011. május 13-án egy deklarációt adott ki, amelyben felkérte a nemzeti 

nukleáris biztonsági hatóságokat a vizsgálatok lefolytatására és a deklaráció 

mellékletében részletesen specifikálta a felülvizsgálat tartalmi követelményeit és 

ütemezését. Ez az egységes szempontok szerinti felülvizsgálati folyamat „stressz -teszt” 

néven vált ismertté. A deklaráció kidolgozásával párhuzamosan az OAH is kidolgozta a 

felülvizsgálat hazai követelményeit és néhány nappal az ENSREG deklaráció megjelenése 

után (2011. május 24-én) a követelményeket megküldte a Paksi Atomerőműnek.  

 

Az előírt európai menetrendnek megfelelően, az atomerőmű az augusztus 15-i határidőig 

megküldte előzetes jelentését a hatóságnak, amely alapján a hatóság előzetes jelentést 

készített az Európai Bizottságnak, és ezt a szeptember 15-i határidőig benyújtotta. A 

következő határidő október vége volt, eddig kellett az erőműnek elkészítenie a végleges 

jelentését és ezt az erőmű időben meg is tette. Ennek a jelentésnek a felülvizsgálata 

alapján a hatóság – az előírt határidőre – december végére elkészítette a Célzott 

Biztonsági Jelentést (amely elérhető magyar és angol nyelven a hatóság honlapján és 

angol nyelven az ENSREG honlapján is). Az erőmű által végzett felülvizsgálat során a 

hatóság több ellenőrzést végzett a felülvizsgálat előrehaladásának, módszereinek és a 

tartalom megfelelőségének vizsgálatára.  

 

A felülvizsgálatról készített Célzott Biztonsági Jelentés az ENSREG által időközben 

kidolgozott egységes tartalomjegyzék szerint készült, amely jelentős eltéréseket 

tartalmazott az eredeti deklaráció által meghatározott követelményekhez képest, 

elsősorban a különböző területek súlyozását, csoportosítását i lletően. Mindamellett 

néhány olyan témát is kiemelt, amelyek nem szerepeltek explicit módon az eredeti 

kiírásban. A tartalomjegyzék alapján a jelentéseknek 3 fő témakörre kellett fókuszálniuk:  

 

 Az erőművek külső természeti hatásokkal szembeni biztonságának értékelése 

(földrengés, árvíz és időjárási hatások). 

 A végső hőelnyelő és a külső villamos kapcsolatok elvesztése külön-külön, vagy 

együtt. 

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

A magyar Célzott Biztonsági Jelentés megállapítja, hogy a felülvizsgálat során nem merült 

fel olyan körülmény, amely megkérdőjelezné a Paksi Atomerőmű - már számos alkalommal 

felülvizsgált - tervezési alapjának megfelelőségét. A stressz-teszt célkitűzéseinek 

megfelelően a vizsgálat kiterjedt olyan rendkívül valószínűtlen helyzetekre is, amelyek 

kívül esnek a tervezési alap keretein. Az erőmű ebben a tekintetben is jó helyzetben volt, 

mert a legutóbbi (2008-as) időszakos biztonsági felülvizsgálat alapján, valamint az 

üzemidő-hosszabbításra való felkészülési program során számos olyan módosítást, 

megerősítést hajtott végre, amely elébe ment az európai stressz-teszt elvárásainak. Itt 

említendők meg az 1990-es években megvalósított földrengés-biztonsági vizsgálatok és 

megerősítések is, amelyek különösen pozitív benyomást tettek a kölcsönös nemzetközi 
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felülvizsgálat szakértőire. A Paksi Atomerőmű a felülvizsgálat során jelentős számú olyan 

lehetőséget tárt fel, amelyek tovább javíthatják az erőmű biztonságát a tervezési alap 

keretein kívüli helyzetekben. Az erőmű jelentésének felülvizsgálata során a hatóság még 

néhány további olyan megállapítást tett, amelyek alapján célszerű megtenni bizonyos 

intézkedéseket. Ezen intézkedések megvalósítása érdekében a hatóság határozatban írta 

elő az erőműnek az intézkedések részletes tartalmának és programjának kidolgozását.  

 

A Célzott Biztonsági Jelentést az OAH határidőre megküldte az ENSREG-nek csakúgy, 

mint a többi 14 európai tagállam, amely atomerőműveket üzemeltet. Az európai stressz -

teszt folyamatához csatlakozott két Európai Unión kívüli ország: Svájc és Ukrajna is 
164

.  

  

                                                 
164 2012. január elején megkezdődött a nemzetközi kölcsönös felülvizsgálat folyamata, amely három fázisból áll. A 

felülvizsgálatot az EU országok nukleáris biztonsági hatóságai (nem csak az atomerőművel rendelkezők), valamint az 

EU Bizottságának delegált szakértői végzik. A kölcsönös felülvizsgálatot lefolytató szakértői testületben az OAH 

három szakértővel vesz részt, a három fő tématerületnek megfelelően. A felülvizsgálat első fázisában január elejétől a 

szakértők három héten keresztül tanulmányozták a beérkezett jelentéseket és írásos kérdéseket tettek fel az érintett 

országoknak. A második fázisban az írásos kérdések rendezését és az érintett országoknak való megküldését követően 

februárban lezajlott az ún. tematikus felülvizsgálat kéthetes folyamata, amelynek során minden egyes jelentést készítő 

ország delegációja a három fő témának megfelelően beszámolt a felülvizsgálatot lefolytató nemzetközi szakértői 

testület előtt az elvégzett felülvizsgálat eredményeiről, válaszolt az írásos kérdésekre, illetve a helyszínen feltett 

kérdésekre. A kölcsönös felülvizsgálati folyamat márciusban folytatódott (3. fázis): ebben a fázisban a 

felülvizsgálókból alakult bizottságok egyenként meglátogatták az egyes erőművet üzemeltető országokat és a nukleáris 

biztonsági hatóságoknál, illetve az üzemelő erőművekben tisztázták a tematikus felülvizsgálat során nyitva maradt 

kérdéseket. 

 

Magyarországra 2012. március 12——14. között érkezett a nyolcfős, osztrák, cseh, szlovén, bolgár, német, román és 

két Európai Bizottság által delegált szakemberből álló csoport. A felülvizsgálók nagyra értékelték a tapasztalt 

nyitottságot és együttműködő készséget. Megállapították, hogy a magyar felülvizsgálat és az arról készült jelentés 

megfelelő alaposságú, olyan biztonságnövelési lehetőséget nem tártak fel, amelyet a hazai szakemberek nem vettek 

volna figyelembe, az elhatározott intézkedéseket megfelelőnek tartották. Ugyanakkor felhívták a magyar hatóság 

figyelmét, hogy szorosan kövesse nyomon az elhatározott intézkedések végrehajtását és biztosítsa, hogy a tervezett 

átalakítások elérjék a kívánt hatást. 

  

A kölcsönös felülvizsgálati folyamat eredményként 17 ország——riport, három tematikus riport és egy összefoglaló 

riport készül, amelyeket egyrészt nyilvánosságra hoznak, másrészt 2012 júniusában az EU Bizottsága elé terjesztenek.  

 

A kölcsönös nemzetközi felülvizsgálat előzetes eredményei alapján megállapítható, hogy a felülvizsgáló szakértők 

pozitívan értékelték a magyar Célzott Biztonsági Jelentésben leírt eredményeit és a felülvizsgálat során adott 

válaszokat. 

 



266 

2. Melléklet: Az atoemenergia biztonságos alkalmazása területén 
Magyarország részvételével létrejött többoldalú államközi vagy kormányközi 
egyezmények 
 

 

Megnevezés Hazai kihirdetés 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról 

szóló szerződés 

1970. évi 12. törvényerejű 

rendelet 

A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény 1987. évi 8. törvényerejű 

rendelet 

A nukleáris balesetekről adandó gyors értesítési egyezmény 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 

A nukleáris baleset, vagy sugaras veszélyhelyzet esetén való 

segítségnyújtásról szóló egyezmény 
29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség között, a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki 

segítségről szóló felülvizsgált kiegészítő megállapodás 

93/1989. (VIII. 22.) MT 

rendelet 

Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló 

nemzetközi egyezmény 
24/1990. (II. 7.) MT rendelet 

Az atomkárokért való polgárjogi felelősségről szóló Bécsi 

Egyezmény és az atomenergia területén való polgári jogi 

felelősségről szóló Párizsi Egyezmény alkalmazásáról szóló 

közös jegyzőkönyv 

130/1992. (IX. 3.) Korm. 

rendelet 

A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmény 1997. évi I. törvény 

Átfogó Atomcsend Szerződés 1999. évi L. törvény 

A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a 

radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott 

közös egyezmény 

2001. évi LXXVI. törvény 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról 

szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének 

végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és 

jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő 

jegyzőkönyv  

2006. évi LXXXII. törvény 

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség(NAÜ) keretében 

1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel 

kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló 

Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia 

keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása 

2008. évi LXII. törvény 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800062.TV
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3. Melléklet: az atomenergia biztonságos alkalmazása területén 
létrejött kétoldalú kormányközi egyezmények 

 

Megnevezés Hazai kihirdetés 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák 

Köztársaság Kormánya között a nukleáris létesítményeket 

érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések 

szabályozásáról Bécsben, 1987. április 29-én aláírt 

egyezmény kihirdetéséről 

70/1987. (XII. 10.) MT 

rendelet 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada 

Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása 

terén folytatandó együttműködésről szóló, 1987. 

november 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről 

34/1988. (V. 6.) MT rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi 

Köztársaság Kormánya között a nukleáris biztonsággal és a 

sugárvédelemmel összefüggő kölcsönös érdeklődés tárgyát 

képező kérdések szabályozásáról Budapesten, 1990. szeptember 

26-án aláírt megállapodás kihirdetéséről 

73/1991. (VI. 10.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh és Szlovák 

Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kölcsönös 

tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris biztonság és 

sugárvédelem területén Bécsben, 1990. szeptember 20-án 

aláírt egyezmény kihirdetéséről 

108/1991. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült 

Államok Kormánya között az atomenergia békés célú 

alkalmazása terén való együttműködésről Bécsben, 1991. 

június 10-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről 

116/1992. (VII.2 3.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság 

Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó 

gyors értesítésről Budapesten, 1995. július 11-én aláírt 

egyezmény kihirdetéséről 

185/1997. (X. 31.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya 

között nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről 

Bukarestben, 1997. május 26-án aláírt Megállapodás 

kihirdetéséről 

61/1998. (III. 31.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi 

Szövetségi Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és 

súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös 

segítségnyújtásról szóló, Bonnban, 1997. június 9-én aláírt 

Egyezmény kihirdetéséről 

188/1998. (XI. 18.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya 

között nukleáris balesetek esetén való gyors értesítésről, a 

kölcsönös tájékoztatásról és együttműködésről a nukleáris 

biztonság és sugárvédelem területén Budapesten, 1997. 

november 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről 

108/1999. (VII. 7.) Korm. 

rendelet 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság 

Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó 

gyors értesítésről Zágrábban, 1999. június 11-én aláírt 

egyezmény kihirdetéséről 

13/2000. (II. 11.) Korm. 

rendelet 
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A Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália Kormánya 

között az atomenergia békés célú felhasználása terén 

folytatandó együttműködésről és a nukleáris anyagok 

átadásáról Budapesten 2001. augusztus 8-án aláírt 

egyezmény kihirdetéséről 

136/2002.(VI. 24.) Korm. 

rendelet 

 


