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Tájékoztatás beszámoló elfogadásáról

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 85. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Gazdasági
bizottság - az Országgyűlés HHSZ 85. § (1) bekezdése szerinti felkérése alapján - a
2021. szeptember 27-i ülésén megtárgyalta az atomenergia 2019. évi hazai
alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolót (B/17059. szám) és azt a 25/2018-
2022. számú, mellékelt határozatával elfogadta.

Egyben jelzem, hogy a fentiekről dr. Palkovics László innovációért és technológiáért
felelős miniszter urat, a beszámoló benyújtóját is tájékoztattam.

Budapest, 2021. szeptember 27.
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25/2018-2022. számú

határozata
az atomenergia 2019. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló

beszámoló (B/17059. szám)
elfogadásáról

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján az atomenergia
2019. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolót (B/17059. szám)
elfogadja.

Indokolás

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az atomenergia-felügyeleti szerv, az Országos Atomenergia Hivatal (a
továbbiakban: OAH) az innovációért és technológiáért felelős miniszter útján
beszámolt az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról.
A Gazdasági bizottság mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság - az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 27/B. §-a, valamint a HHSZ 85. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 2021. szeptember 27-i ülésén a
B/17059. számú beszámolót megvitatta és elfogadta. Megállapította, hogy az megfelel
a jogszabályban foglalt követelményeknek, alaposan és részletesen beszámol az
atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról.
A beszámoló ismerteti az OAH felügyelete alá tartozó nukleáris létesítmények,
valamint a radioaktívhulladék-tároló létesítmények tevékenységét és a lefolytatott
ellenőrzési, felügyeleti eljárások tapasztalatait. A nukleáris létesítmények, valamint a
radioaktívhulladék-tárolók a tervekben és engedélyekben meghatározott
paraméterekkel üzemeltek, a nukleáris biztonságot veszélyeztető, a hatósági
korlátokat túllépő eltéréseket az OAH nem tárt fel.
A sugárvédelem és -egészségügy tekintetében megállapítható, hogy a radioaktív
anyagok alkalmazására, az ionizáló sugárzásokkal kapcsolatos tevékenységekre a
jogszabályokban és engedélyekben előírt feltételek mellett került sor. A nukleáris
létesítmények fizikai védelmi rendszere és felkészültsége megfelelő, a szükséges
feltételek biztosítottak. A nukleáris export- és importengedélyezések hazai rendszere
érvényesítette a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó
nemzetközi irányelvek előírásait. A nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés színvonala
a jogszabályi követelményeknek megfelelő.

A fentiek mellett a beszámoló tájékoztatást ad az OAH és a nukleáris létesítmények
európai uniós, valamint nemzetközi együttműködésben betöltött szerepéről, továbbá
bemutatja a hivatalnak a partnerek és a közvélemény tájékoztatásával kapcsolatos
tevékenységét.

Budapest, 2021. szeptember 27.

Hadházy Sándor
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