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Mi ttörtént aaz EEU-bban nnukleáris tterületen aa mmagyar
elnökség aalatt?

MMaaggyyaarr eellnnöökksséégg
EEllffooggaaddttáákk aa hhuullllaaddéékkooss iirráánnyyeellvveett

NNAAÜÜ kköözzggyyûûllééss
EEllkkéésszzüülltt aa CCBBFF nneemmzzeettii jjeelleennttééss

ÚÚjj vveezzeettõõ aazz NNBBII éélléénn 

A történet kezdete 2008 õszére nyúlik vissza, amikor el-
kezdõdött a Külügyminisztérium által koordinált hivatalos
felkészülés az EU elnökségi idõszakra. Ekkor szembesül-
tünk elõször azzal,
hogy mi vár majd
ránk 2011 elsõ félé-
vében az Európai
Unió Tanácsának (a
továbbiakban: Ta-
nács) soros elnöke-
ként, a spanyol-bel-
ga-magyar trió utolsó
tagjaként. A Nukle-
áris Kérdések Taná-
csi Munkacsoport
(Working Party on
Atomic Questions,
WPAQ) üléseinek 2003 óta állandó résztvevõjeként megis-
mertük az ott folyó munkát, de nem voltak ismereteink a
háttérben zajló elõkészületekrõl és egyeztetésekrõl. Az el-
nökségi felkészülés keretében francia és angol nyelvi kép-
zésen, kompetencia-felmérésen és számos elméleti és gya-
korlati oktatáson vettünk részt. A képzéseken feltehettük
kérdéseinket olyan meghívott elõadóknak, akik már több
elnökségi periódust végigcsináltak, és így „éles” tapaszta-
latokkal rendelkeztek. A legnagyobb segítséget mégis a
WPAQ cseh elnökségét ellátó Petr Krs-sel és kollégáival
történt egynapos prágai megbeszélés jelentette számunkra.
A cseh elnökség rendkívül sikeres volt, a tagállamok kö-
zötti konszenzus megteremtésével a féléves idõszak alatt
sikerült lezárniuk a nukleáris biztonsági irányelvet. Sok
gyakorlati tanáccsal láttak el bennünket az ülések szerve-
zése és lebonyolítása, valamint a különbözõ uniós intézmé-
nyekkel – az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottság-
gal (a továbbiakban: Bizottság), a Tanács titkárságával és
Jogi Szolgálatával – kialakítandó munkakapcsolat terén.

A felkészülési idõszak kezdetén eldõlt, hogy a magyar
elnökségi stábot az Országos Atomenergia Hivatal adja,
Koblinger László lesz a munkacsoport elnöke; Lengyel Zol-

tán a helyettese; és Silye Judit (akit a félév során egyszer
Czottner László, kétszer Lázár István helyettesített) foglal
helyet a Magyarország tábla mögött. A magyar elnökségi

stáb munkáját a Kü-
lügyminisztériumból
Gosztonyi Angéla, a
brüsszeli EU Állandó
Képviseletrõl pedig
Nagy Attila segítette.

Az elnökségi te-
endõk – a Bizottság
munkaprogramjának
alakulását tükrözõen
– 2011 januárjára
folyamatosan alakul-
tak ki. A magyar el-
nökség eredetileg

tervezett fõbb prioritásai nukleáris területen a követke-
zõk voltak:

• A radioaktív hulladékok és kiégett fûtõelemek biz-
tonságos kezelésérõl szóló irányelv lezárása.

• A 96/29/EURATOM irányelv (EU BSS – sugárvédel-
mi alapelvek) felülvizsgálatának megkezdése. 

• A radioaktív anyagok szállításának feltételeirõl és az
erre vonatkozó EU regisztrációs rendszer létrehozá-
sáról szóló rendelet megalkotása.

• Az Euratom jelentéshez feltett kérdésekre adandó
válaszok jóváhagyása a Nukleáris Biztonsági Egyez-
mény 5. felülvizsgálati értekezletére.

• A Tanács következtetéseinek kialakítása az Európai
Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoport-
jának (ENSREG) jelentésérõl.

• A Koreai félsziget Energia Fejlesztési Szervezetében
(KEDO) való Euratom-részvétel nyomon követése.

• Az Euratom és Oroszország, valamint az Euratom és
Ausztrália között, a nukleáris biztonság terén kiala-
kítandó együttmûködési megállapodás irányelvei
alapján a Bizottság által lefolytatott kétoldalú tárgya-
lások nyomon követése.

A magyar elnökségi stáb (Koblinger László fõigazgató-helyettes,
Lengyel Zoltán fõosztályvezetõ, Silye Judit fõtanácsos)
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A magyar elnökség legfontosabb célja a radioaktív hulla-
dékok és kiégett fûtõelemek biztonságos kezelésérõl szóló
irányelv (a továbbiakban: hulladékos irányelv) legalább
munkacsoporti szintû elfogadása volt. A munkacsoport nap-
tárában elõzetesen maximum tizenhat ülést terveztünk a ma-
gyar elnökség idejére, ami a korábbi munkacsoportülések
számával összevetve többszörös megterhelést jelentett. Az
ülések számát a tagállamok, a Tanács Titkársága és a Bizott-
ság képviselõi is szokatlanul ambiciózusnak tekintették, mi
viszont szerettük volna befejezni a hulladékos irányelv mun-
kacsoporton belüli tárgyalását. A várakozással ellentétben
elnökségi félévünk alatt nem került elõterjesztésre sem a su-
gárvédelmi alapelvek felülvizsgálatára, sem a radioaktív
anyagok szállításhoz kapcsolódó EU regisztrációs rendszer
létrehozására vonatkozó dosszié. A hulladékos irányelv tár-
gyalása viszont egészen az utolsó ülésig elhúzódott, ezért a
tervezett tizenhat ülésbõl tizenötöt megtartottunk. 

A tárgyalások megkönnyítésére egy új, strukturáltabb
módszert vezettünk be. Úgynevezett támogató dokumentu-
mokat készítettünk, az ülések során pedig kivetítettük a
tárgyalt paragrafusok, illetve a módosító indítványok szö-
vegét. Az ülések közötti idõszakban a Tanács Titkárságával
szorosan együttmûködve készítettük el a soron következõ
ülésen kiindulási alapot képezõ dokumentumváltozatokat.
A hulladékos irányelv munkacsoportbeli ismertetése és
tárgyalása már a belga elnökség alatt megkezdõdött, de ér-
demben a magyar elnökség foglalkozott vele elõször és a
félév során szinte le sem került a napirendrõl. 

Az irányelv tervezetének legkritikusabb része a radioak-
tív hulladékok úgynevezett harmadik országokba (nem EU-
tagállamokba) történõ exportjának teljes tilalma, amelyet
eredetileg a Bizottság javasolt, s melyet számos alkalommal
tárgyalt a munkacsoport. Már az elsõ megbeszéléseken vi-
lágossá vált, hogy néhány triviális „felmentés” megadásán
(az eleve visszavételi garanciával eladott zárt sugárforrások
használat utáni visszaszállítása; a kutatóreaktorok kiégett
fûtõelemeinek repatriálása) túlmenõen a legtöbb tagállam
ragaszkodott a radioaktív hulladékok és kiégett fûtõelemek
kiszállításának – bizonyos feltételek melletti – lehetõvé té-
teléhez is. A helyzetet nehezítette, hogy mivel a Bizottság
nem engedett eredeti álláspontjából, attól eltérõ szöveget a
Tanács csak a tagállamok teljes egyetértésével fogadhatott

el. Szívós erõfeszítéssel és sok tárgyalással sikerült elér-
nünk, hogy a magyar EU elnökség alatt tartott utolsó ülésen
valamennyi tagállam (Svédország, Luxemburg és Ausztria
tartózkodása mellett) elfogadta azt a kompromisszumot,
hogy az export akkor megengedhetõ, ha a célországban a
hulladékkezelés biztonsága megfelel az irányelvben lefek-
tetett normáknak, a célország rendelkezik átfogó hulladék-
kezelési programmal és a kiszállítás létezõ, hatósági enge-
déllyel rendelkezõ hulladéktárolóba irányul. 

A fenti kulcskérdés és néhány más eldöntendõ kérdés
mellett meglehetõsen sok apró, fõleg szóhasználati kérdé-
sen vitatkoztak hosszasan a delegációk. Ezekben az ese-
tekben sok segítséget kaptunk az angol anyanyelvû orszá-
gok képviselõitõl. Külön kiemelendõ, hogy az Egyesült Ki-
rályság képviselõi rendkívül pozitívan, rugalmasan álltak a
nyelvi kérdésekhez. A tárgyalások során fokozatosan meg-
ismertük az egyes tagországi képviselõk „vesszõparipáit”,
szokásait, sokszor már hozzászólásra jelentkezésük pilla-
natában tudtuk (vagy legalábbis sejtettük), hogy mit fog-
nak mondani. A különbözõ álláspontok közelítése az ülé-
seken lezajlott viták mellett sokszor „folyosói”, személyes
megbeszélések formájában történt. Feltétlenül kiemelen-
dõ, hogy a munkacsoportra jellemzõ hagyományosan jó
hangulatot, a kialakult jó személyes kapcsolatokat a ma-
gyar elnökség alatt is sikerült megõriznünk. 

Többször egyeztettünk – az üléseken kívül is – a Bizott-
ság képviselõivel, illetve a tervezet kijelölt Európai parla-
menti raportõrével is. A kialakított jó személyes kapcsola-
tok itt is hasznunkra váltak, az Európai Parlament Néppár-
ti képviselõcsoportja Koblinger Lászlót az energetikával
foglalkozó zárt ülésére is meghívta. A tervezetteken túl a
WPAQ munkacsoport elfogadott még néhány kisebb jelen-
tõségû tanácsi határozatot is. 

Sajnos, „terven felüli eseményként” a magyar elnökség
idejére esett a japán földrengést és szökõárt követõ fukus-
himai baleset. Elnökségi kezdeményezésre márciusban
rendkívüli ülést tartottunk, amelynek megállapításai ala-
pozták meg a jelenleg zajló célzott nukleáris biztonsági és
kockázati elemzéseket (stressz-teszt).

Összefoglalóan – szerénytelenség nélkül – megállapít-
hatjuk, hogy a magyar elnökségi félév eredményekben gaz-
dag és sikeres volt. 

TTéénnyyffeellttáárróó mmiisssszziióó
A NNemzetközi AAtomenergia ÜÜgynökség ((NAÜ) nnemzetközi
tényfeltáró mmissziót sszervezett aa jjapán kkormány kkérésére. AA
NAÜ éés aa jjapán kkormány kközötti mmegállapodásnak mmegfe-
lelõen aa ccsapat ffeladata vvolt, hhogy aazonosítsa aa ffukushimai
atomerõmû fföldrengés éés sszökõár ookozta bbalesetének ttanul-
ságait, aami vvilágszerte eelõsegítheti aa nnukleáris bbiztonság
növelését. A 2011. május 24. és június 2. között szervezett
misszióban különbözõ nukleáris területek elismert szakér-
tõi vettek részt. A mmisszióban aa NNAÜ mmeghívására mmagyar
részrõl Lux IIván, aaz OOAH ffõigazgató-hhelyettese vvett rrészt.
A japán hatóságoknak átadott összefoglalóban a csoport egy
sor elõzetes következtetést és tanulságot fogalmazott meg,
amelyeket három fõ területen azonosítottak: külsõ veszé-

lyek, súlyos balesetek kezelése és a baleset-elhárítás terü-
letén. A végleges jelentést a 2011. június 20-24. között
Bécsben tartott miniszteri konferencián mutatták be.  

CCNNRRAA-üüllééss
Az OECD NEA nukleáris hatósági kérdésekkel foglalkozó
állandó bizottsága (CNRA) 2011. június 6-7-én tartott ülé-
sén a szokásos – mindig tartalmas és informatív – napiren-
dek (a munkacsoportok beszámolója, nemzeti beszámolók az
érdekesebb eseményekrõl) megtárgyalása mellett kiemelke-
dõ hangsúlyt kapott a fukushimai baleset és következménye-
inek hatása a hatósági tevékenységre.  Az ülésen az OAH ré-
szérõl Lux Iván fõigazgató-helyettes vett részt. Világossá
vált, hhogy a ffukushimai bbaleset ttanulságait mmind aa nnukleáris
iparban, mmind aa hhatósági ttevékenységben lle kkell vvonni, ss aa
szükséges vváltoztatásokat vvégre kkell hhajtani. A CNRA kere-
tein belül már májusban létrehoztak egy csoportot 15 ország
és 3 nemzetközi szervezet részvételével, amelynek feladata
a fukushimai baleset hatásának vizsgálata volt. 

NEMZETKÖZI
EGYÜTTMÛKÖDÉS
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MMiinniisszztteerrii FFóórruumm
A CCNRA-üüléssel eegyidõben jjúnius 77-één PPárizsban zzajlott aa
francia kkezdeményezésre llétrejött MMiniszteri FFórum aa NNuk-
leáris EEnergiáról, aamelyen Fellegi TTamás nemzeti ffejlesz-
tési mminiszter iis rrészt vvett. A Fórum célja az volt, hogy a fu-
kushimai események hatására közösen fogalmazzanak meg
ajánlásokat és hozzanak döntéseket a nukleáris biztonság
növelése érdekében. A Fórum résztvevõi közös nyilatkoza-
tot fogadtak el, amelyben megfogalmazták a nukleáris koc-
kázat csökkentése, illetve a nemzetközi szintû kríziskeze-
lés érdekében teendõ lépéseket. A nyilatkozat megtalálha-
tó az OECD Nukleáris Energia Ügynökség honlapján
(www.oecd-nea.org).  

MMiinniisszztteerrii kkoonnffeerreenncciiaa
2011. jjúnius 220-224. kközött BBécsben kkerült ssor aa NNemzetközi
Atomenergiai ÜÜgynökség ((NAÜ) mminiszteri kkonferenciájára,
amelyet aa ffukushimai nnukleáris bbaleset ttanulságainak eelsõ áát-
fogó éértékelése, iilletve aa nnukleáris bbiztonság gglobális kkeret-
rendszerének ááttekintése éérdekében hhívtak öössze. AA ccélok kkö-
zött sszerepelt aa gglobális kkeretrendszer sszükség sszerinti ffelül-
vizsgálatára iirányuló nnemzetközi ppárbeszéd bbeindítása iis. AA
konferencián rrészt vvevõ mmagyar ddelegációt Fellegi TTamás
nemzeti ffejlesztési mminiszter vvezette, aaki ffelszólalását eegyszer-
re nnemzeti, ss aaz EEU EEnergia TTanács ssoros eelnöki mminõségében
mondta eel. Beszámolt a fukushimai baleset után tett uniós
kezdeményezésekrõl (stressz-tesztek EU-n belül és kívül, eu-
rópai jogi és hatósági keretek felülvizsgálata stb.). Megerõsí-
tette, hogy Magyarország nemzeti energiastratégiájában to-
vábbra is kiemelt szerepet kap a nukleáris energia és beszá-
molt a paksi stressz-teszt elõkészületeirõl. Ismertette továbbá
a magyar uniós elnökség erõfeszítéseit, amelyeket a radioak-
tív hulladék kezelésérõl szóló tanácsi írányelv elfogadása ér-
dekében tett. A konferencián részt vett Rónaky József, az OAH
fõigazgatója is. A konferencia alatt Fellegi Tamás miniszter a
kétoldalú kapcsolatokról külön megbeszélést is folytatott a
NAÜ fõigazgatójával, Yukija Amanoval. A konferencián részt
vevõ országok túlnyomó többsége a nukleáris energia felhasz-
nálásának további alkalmazása mellett szólalt fel, egyúttal tá-
mogatva a megerõsített biztonsági követelményeket, a NAÜ
szerepének erõsítését, illetve az EU által is kezdeményezett
atomerõmûvi célzott biztonsági felülvizsgálatok (ún. stressz-
tesztek) elvégzését. 

EEggyyiippttoommii sszzaakkeemmbbeerreekk ttoovváábbbbkkééppzzééssee
Az Országos Atomenergia Hivatal az MTA Izotópkutató In-
tézetével (MTA IKI) közösen 2011. szeptember 26-30. kö-

zött, egy Európai Uniós projekt keretében az egyiptomi
nukleáris hatóság szakembereinek tartott továbbképzést. A
tanfolyamon az OAH munkatársai többek között a nemzet-
közi szerzõdések keretében teljesítendõ nyilvántartási és
jelentési kötelezettségekrõl, a hazai nukleáris biztosítéki
rendszer kialakításáról, a hazai nukleáris hatóság felépíté-
sérõl és feladatairól tartottak elõadásokat. A résztvevõk a
tanfolyam keretén belül az MTA IKI laboratóriumaiban
megismerkedhettek a hatósági munkát támogató analitikai
eljárásokkal.

EEllffooggaaddttáákk aa hhuullllaaddéékkooss iirráánnyyeellvveett
Az EEurópai UUnió TTanácsa 22011 jjúliusában eelfogadta aa kki-
égett ffûtõelemek éés aa rradioaktív hhulladékok ffelelõsségtel-
jes éés bbiztonságos kkezelését sszolgáló kközösségi kkeret llétre-
hozásáról sszóló iirányelvet, aamely mmegjelent aaz EEurópai
Unió HHivatalos LLapjában. AA ttagállamoknak aaz iirányelv
rendelkezéseit 22013. aaugusztus 223-iig kkell áátültetni aa ssaját
nemzeti jjogrendszerükbe. Az irányelv rendelkezései a tag-
államok számára többek között elõírják a radioaktív hul-
ladékok és kiégett fûtõelemek biztonságos kezelésére vo-
natkozó nemzeti program létrehozását. Szigorú és ellenõ-
rizhetõ szabályok közé szorítják a radioaktív hulladékok
és kiégett fûtõelemek az EU-n kívüli országokba történõ
kivitelét. Ezeken felül meghatározzák a szabályozó ható-
sággal, az engedélyessel és a szaktudás fenntartásával
kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a nyilvánosság tá-
jékoztatására vonatkozó elõírásokat. Miközben az irányelv
továbbra is hangsúlyozza a tagállamok végsõ felelõsségét
a kiégett fûtõelemek és a radioaktív hulladékok kezelése
terén, erõs EU szintû keretet hoz létre jelentõs tagállami
kötelezettségekkel.

EENNSSRREEGG-kkoonnffeerreenncciiaa
Az EEU nnukleáris hhatóságainak vvezetõit ttömörítõ bbizott-
sági sszervezet, aaz EENSREG eelsõ nnukleáris bbiztonsági
konferenciáját BBrüsszelben ttartották 22011. jjúnius 228-
29-één. A konferencia több mint 400 résztvevõje az eu-
rópai és Európán kívüli nukleáris biztonsági hatóságo-
kat, a nukleáris terület nemzetközi szervezeteit, az Eu-
rópai Bizottságot, az Európai Parlamentet, a nukleáris
ipart, a kutatás-fejlesztést és a civil szervezeteket kép-
viselte. Magyar részrõl Kovács Pál, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium helyettes-államtitkára, Koblinger Lász-
ló és Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyettesei, Besenyei
Gáborné fõosztályvezetõ-helyettes és Aszódi Attila, a
BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója vett részt.
A konferencia megszervezését az ENSREG egy évvel
korábban határozta el, azzal a céllal, hogy megismertes-
se az ENSREG tevékenységét a nagyközönséggel. A
márciusi fukushimai baleset jelentõsen megváltoztatta a
globális környezetet a nukleáris hatóságok számára is –
a nukleáris biztonság még fontosabbá vált. Az eredeti-
leg tervezett programot kiegészítették egy panelszekció-
val, amelynek témája a fukushimai baleset következmé-
nyei és az európai célzott biztonsági felülvizsgálat, a
“stressz-teszt” volt. A kkonferencia aalelnöke zzáróbeszé-
dében eemlékeztetett aarra, hhogy EEurópa mmegmutatta, kké-
pes kközös áálláspontot kkialakítani aa ffukushimai bbalesetet
követõen éés eelindítani aa nnukleáris llétesítmények ccélzott
biztonsági ffelülvizsgálatát. FFelhívta aa ffigyelmet aa nnukle-
áris bbiztonsági hhatóságok ffüggetlensége éés áátláthatósága
növelésének ffontosságára.A képzés résztvevõi
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AA NNAAÜÜ KKöözzggyyûûllééssee
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 2011. szep-
tember 19-tõl 23-ig Bécsben tartotta 55. Közgyûlését. A
magyar delegációt Kovács Pál energetikáért felelõs helyet-
tes államtitkár vezette, a delegációban részt vettek az OAH
vezetõ tisztségviselõi. A Közgyûlés központi témája a NAÜ
fõigazgatója, Yukija Amano által elõterjesztett, tizenkét fõ
javaslatot tartalmazó Akcióterv, amely a júniusi Miniszteri
Konferencia ajánlásait figyelembe véve, a fukushimai ba-
lesetbõl levonható tanulságok alapján irányozza elõ a glo-
bális nukleáris biztonság megerõsítése érdekében szüksé-
ges lépéseket. A KKözgyûlés beválasztotta MMagyarországot
az ÜÜgynökség 335 ttagú ddöntéshozó ttestületébe, aa KKormány-
zótanácsba. AA kkövetkezõ kkét éévben ee sszakmailag éés ddiplo-
máciailag eegyaránt kkiemelkedõ jjelentõségû kképviseletet
Kovács PPál, aa NNemzeti FFejlesztési MMinisztérium eenergeti-
káért ffelelõs hhelyettes áállamtitkára ttölti bbe. A Közgyûlés
ideje alatt tartották a nukleáris biztonsági hatóságok veze-
tõinek értekezletét is, amely ez alkalommal a NAÜ bizton-
sági szabványainak hatékony felhasználásával és harmoni-
zációjával, valamint a sugárzás orvosi alkalmazásának biz-
tonságához szükséges infrastruktúrával foglalkozott. Az
OAH vezetõi négyoldalú találkozó keretében ismét megvi-
tatták a cseh, a szlovák és a szlovén hatóságok képviselõi-
vel a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó témákat. A Köz-
gyûlésen elhangzottak ismét megmutatták, hogy a NAÜ te-
vékenységére szüksége van a tagországoknak, és az való-
ban a „békét és a népek felemelkedését” szolgálja.

EEUU nnuukklleeáárriiss vvééddeettttssééggii kkéérrddéésseekk
A ttagállamok kkérésére aaz EEurópai UUnió TTanácsa mmegalapí-
totta aa nnukleáris vvédettségi kkérdésekkel ffoglalkozó eeseti
munkacsoportot ((Ad HHoc GGroup oon NNuclear SSecurity). A
csoportban a magyar érdekeket Horváth Kristóf, az OAH
fõosztályvezetõje képviseli. A csoport feladata, hogy átte-
kintse a nukleáris védettség jogi helyzetét és megvalósulá-
sát a tagállamokban és fogalmazza meg a nemzetközi jó
gyakorlatot, valamint a lehetséges jobbító intézkedéseket.
A csoport a lengyel elnökség által összeállított és a tagál-
lamok által megválaszolt kérdõívek kiértékelése alapján
2011. december közepéig egy köztes jelentést állít össze,
majd a végleges jelentés elkészítését 2012 elsõ félévében
a dán elnökség fogja koordinálni.

ÚÚjj rreeaakkttoorrookk bbiizzttoonnssáággáánnaakk éérrttéékkeellééssee

Több mmint 1120 hhatósági éés iipari sszakértõ ttalálkozott PPá-
rizsban, sszeptember 115-116-áán, hhogy aa ttöbbnemzetiségû
tervezés-éértékelési pprogram ((MDEP) eelõrehaladását éérté-
keljék. Magyarországról megfigyelõként Rónaky József, az
OAH fõigazgatója vett részt. A nukleáris biztonsági hatósá-
gok által indított MDEP program célja az új reaktorok ter-
vezésének felülvizsgálatához szükséges erõforrások közös
biztosítása. A program titkársági feladatait az OECD Nuk-
leáris Energia Ügynöksége látja el. Jelenleg 10 ország vesz
részt a programban. Az immár második alkalommal meg-
rendezett konferencián megvitatták a tervezési és specifi-
kus kérdésekkel foglalkozó munkacsoportokban történt
elõrehaladást. Közös álláspontot alakítottak ki a digitális
irányítástechnikai biztonsági rendszerek tekintetében és
az Európai Nyomottvizes (EPR), valamint a Westinghouse
AP1000 MW-os reaktorok bizonyos tervezési kérdéseirõl.

Készítettek egy, a nukleáris szállítók közös felülvizsgálatá-
ra vonatkozó dokumentumot. Egy munkacsoport a bizton-
sági célokat vizsgálta felül a hatósági harmonizáció javítá-
sa érdekében.  A konferencia résztvevõi egyetértettek ab-
ban, hogy a nemzetközi információcsere alapvetõ fontossá-
gú az új reaktorok értékelésében és ezek a konferenciák
elõsegítik az érintettek bevonását.    

ÚÚjj vveezzeettõõ aazz NNBBII éélléénn
Lux Iván, az OAH fõigazgató-
helyettese lemondott kormány-
tisztviselõi státuszáról és július
végén távozott az Országos
Atomenergia Hivataltól. Az Eu-
rópai Bizottság felkérésére
Bécsben, a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökségnél fogja
koordinálni a nemzetközi ható-
sági felülvizsgálati missziók
szervezését. Rónaky JJózsef, aaz
OAH ffõigazgatója FFichtinger

Gyula ffõosztályvezetõt bbízta mmeg aaz OOAH NNukleáris BBiz-
tonsági IIgazgatóságának vvezetésével.  

FFMMCCSS-üüllééss
Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv
gondozását végzõ Felsõszintû Munkacsoport (FMCS) idei
harmadik ülésének 2011. szeptember 22-én a Magyar Hon-
védség Összhaderõnemi Parancsnokság adott otthont Szé-
kesfehérváron. Az FFMCS üülésén aaz úúj OOrszágos NNukleáris-
baleset-eelhárítási IIntézkedési TTerv vvéglegesítése kkörüli tte-
endõket ttárgyalták mmeg. Ismertetõ hangzott el a Honvédelmi
Katasztrófavédelmi Rendszerben alkalmazott Atom-, Bioló-
giai- és Vegyi (ABV) védelmi eszközökrõl, majd a résztvevõk
a Magyar Honvédség 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zász-
lóaljának telephelyén dinamikus és statikus bemutatón is-
merkedhettek meg a Magyar Honvédség rendszeresített
ABV védelmi eszközeivel. Bemutatót tartott a Légi Sugárfel-
derítõ Csoport, amely egy MIG-24 harci helikopter segítsé-
gével „élõben” vizsgálta át a környéket és rádiókapcsolaton
keresztül azonnali tájékoztatást adott a terepen mért ered-
ményekrõl. A szimulációs gyakorlat során az ABV Mentesí-
tõ Csoport egy gépjármûvön és utasain talált szennyezés kö-
vetkezményeit számolta fel, majd az FMCS-nek lehetõsége
volt megtekinteni a Magyar Honvédség ABV felderítõ harc-
jármûveit és a HAVARIA laboratóriumot. 

SSiikkeerreesseenn lleezzáárruulltt aa bbiizzttoonnssáággii eelleemmzzééss
ffeellüüllvviizzssggáállaattaa

2011. jjúnius 222-één aaz OOAH éépületében mmegtartott üüléssel lle-
zárult aa PPaksi AAtomerõmû ccsökkentett tteljesítményû éés lleállá-
si üüzemállapotaira vvonatkozó eelsõszintû vvalószínûségi bbizton-
sági eelemzésének ((SPSA) hatósági ffelülvizsgálata. A 2011. ja-
nuárban indult projekt tárgya a nem névleges üzemállapotban
jelentkezõ belsõ technológiai, tûz és elárasztás kezdeti esemé-
nyek elemzéséhez használható SPSA-modell és annak doku-
mentációja volt. A felülvizsgálat célja az NBSZ követelmé-
nyek, útmutatói ajánlások teljesítése, a leállási modellezés ér-

HATÓSÁGI TTEVÉKENYSÉG
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tékelése és a modell alkalmazhatóságának vizsgálata volt. A
záróülésen az OAH szakemberei megállapították, hogy a fen-
ti célokat alapvetõen elérték: a modellezés során az NBSZ vo-
natkozó követelményei és a kapcsolódó útmutató ajánlásai tel-
jesültek, néhány feltárt eltérés kivételével az eseménylogikai
modell valósághû, az SPSA reális képet nyújt a blokk bizton-
ságának aktuális helyzetérõl. A megfelelõ illesztések, modell
fejlesztések elkészültével a modell alkalmassá tehetõ a kocká-
zat-szempontú hatósági felügyelet PSA-alkalmazásai számára.

EEllkkéésszzüülltt aa CCBBFF-hheezz kkaappccssoollóóddóó 
EEllõõzzeetteess NNeemmzzeettii JJeelleennttééss

A CCélzott BBiztonsági FFelülvizsgálatot ((stressz-tteszt) aaz EEurópai
Tanács ffelhívására mminden eeurópai aatomerõmûvel rrendelkezõ
ország eelvégzi. AA ffelülvizsgálat ssorán aa sszélsõséges hhelyzetek-
re aadott oolyan llehetséges vválaszokat kkell mmegvizsgálni, iilletve
olyan iintézkedések bbevezetésére kkell jjavaslatot ttenni, aamelyek
segítségével aa ffukushimaihoz hhasonló kkövetkezmények mmin-
den éésszerûen ffeltételezhetõ eesetben eelkerülhetõk llesznek. A
felülvizsgálat az EU Bizottsága, illetve hatósági munkacsoport-
ja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint folyik. A felül-
vizsgálatról készült elõrehaladási jelentését a Paksi Atomerõ-
mû augusztus közepén átadta az Országos Atomenergia Hiva-
talnak. Az OAH ennek alapján elkészítette az elõzetes nemze-
ti jelentését és továbbította az EU Bizottság számára. Az elõze-
tes jelentés az OAH honlapjáról (www.oah.hu) elérhetõ. A vég-
leges jelentést a Paksi Atomerõmû Zrt. október végéig készíti
el, ezt az OAH 2011. december 31-ig értékeli. Az OAH meg-
határozza azokat a teendõket, amelyeket az erõmûnek a felül-
vizsgálati célok elérése érdekében el kell végeznie, valamint a
végleges Nemzeti Jelentésben tájékoztatja az EU Bizottságot a
felülvizsgálat eredményeirõl. Az európai országokból beérkezõ
jelentéseket az EU Bizottság szervezésében 2012 elsõ felében
nemzetközi felülvizsgálatnak (peer review) is alávetik, amely-
nek során az összes érdekelt EU tagállam képviselõibõl alakult
munkacsoport vizsgálja felül a beérkezett nemzeti jelentéseket.
Ennek a folyamatnak az elõkészítése már zajlik, az elõkészítõ
munkacsoportba az OAH fõigazgatója Adorján Ferenc NBI fõ-
tanácsadót delegálta.

ÁÁttffooggóó eelllleennõõrrzzééss aa KKKKÁÁTT-bbeenn
Az OOAH 22011-bben áátfogó eellenõrzési rrendszert vvezetett bbe
a nnukleáris aanyagot bbirtokló sszervezetek ááltal mmegvalósított
biztosítéki iintézkedések iidõszakos ffelülvizsgálata, éértéke-
lése éés ttovábbfejlesztése éérdekében. A rendszer bevezeté-
sének elsõ lépéseként 2011 elsõ félévében felülvizsgálta a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Non-profit
Kft. (RHK Kft.) Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának

(KKÁT) biztosítéki tevékenységét. Az átfogó biztosítéki el-
lenõrzés során a hatóság áttekintette, hogy a szervezet biz-
tosítéki rendszere az érvényes jogi szabályozásnak és aján-
lásoknak megfelelõen mûködik-e. A felülvizsgálat további
célja volt, hogy értékelje a biztosítéki rendszer megfelelõ
szintû fenntartását és a szervezet minden szintjén a to-
vábbfejlesztést célzó tevékenységeket, valamint a vezetés
elkötelezettségét. Az ellenõrzés alapján a hatóság összesen
nyolc jó gyakorlatot azonosított, a hiányosságok kiküszöbö-
lésére tíz esetben tett konkrét ajánlást és öt esetben javas-
lattal élt, amelyeket az engedélyes teljes mértékben elfoga-
dott. Ezek alapján az ellenõrzési folyamat lezárásaként a
hatóság határozatban írta elõ a hiányosságok kijavítását.

EEllkkéésszzüülltt aa nneeggyyeeddiikk NNeemmzzeettii JJeelleennttééss
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében 1997-
ben megkötött, a kiégett fûtõelemek kezelésének biztonsá-
gáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról
szóló közös egyezmény (a továbbiakban: közös Egyez-
mény) részesei a közös Egyezményben vállalt kötelezettsé-
gek teljesítésérõl, a kiégett fûtõelemek, illetve radioaktív
hulladékok kezelésével kapcsolatban érvényesített elvei-
krõl és gyakorlatukról, valamint a kiégett fûtõelemek és ra-
dioaktív hulladékok készletérõl legalább háromévente
nemzeti jelentésben számolnak be. A nemzeti jelentéseket
a szerzõdõ felek a felülvizsgáló értekezleteken értékelik. A
negyedik NNemzeti JJelentés kkidolgozását –– aa kkorábbiakhoz
hasonlóan –– aaz éérintettek bbevonásával aaz OOrszágos AAtom-
energia HHivatal ffogta öössze. AA JJelentést aa KKormány eelfo-
gadta éés eegyetértett aazzal, hhogy aazt aaz OOrszágos AAtomener-
gia HHivatal ffõigazgatója bbenyújtsa aa NNemzetközi AAtom-
energia ÜÜgynökséghez. A 2011. október 12-én benyújtott
jelentés megtalálható magyar és angol nyelven az Országos
Atomenergia Hivatal honlapján (www.oah.hu).

ÚÚjj jjooggsszzaabbáállyyookk
Megjelent a Kormány 144/2011. (VII. 27.) Korm. rende-
lete a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termé-
kek nemzetközi forgalmának szabályozásáról, mely 2011.
augusztus 4-tõl lép hatályba. Így hatályát veszti a korábbi
263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. Az új rendelet igazo-
dik a kettõs felhasználású termékek kivitelére, transzfer-
jére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közös-
ségi ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló, a Tanács
428/2009/EK rendeletéhez, valamint a kettõs felhaszná-
lású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezé-
sérõl szóló új 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez.  A jog-
szabály a korábbihoz képest áttekinthetõbbé teszi az en-
gedélyezés feltételeit, meghatározza az importengedély-
köteles termékek körét és pontosítja az Európai Unió
vámterületén belül engedélyköteles termékek listáját.

A Magyar Közlöny 75. számában jelent meg a 2011. évi
LXXXVII. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági õrségrõl, a
természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény módosításáról. (Hatályos: 2011.08.04.)

Megjelent a Kormány 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelete
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával
kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezett-
ségekkel összefüggõ feladatkörérõl, az Országos Atomener-
gia Hivatal hatósági eljárásaiban közremûködõ szakható-
ságok kijelölésérõl, a kiszabható bírság mértékérõl, vala-A KKÁT kívülrõl
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mint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítõ Tu-
dományos Tanácsról. (Hatályos: 2011.08.04.)

A Magyar Közlöny 78. számában jelent meg a 118/2011.
(VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukle-
áris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ ha-
tósági tevékenységrõl. (Hatályos: 2011. 08. 10.)

KKNNPPAA sszzaakkbbiizzoottttssáággii üüllééss
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal (KNPA) rendelke-
zõ minisztert a KNPA Szakbizottság segíti munkájában. A
miniszter döntéseihez a Szakbizottság értékelést készít és
elõzetes állásfoglalást alakít ki. A KKNPA SSzakbizottság eel-
nöke aaz OOAH ffõigazgatója, aa BBizottság öösszetételét mminisz-
teri rrendelet sszabályozza, aamelyet öösszhangba kkellett hhoz-
ni aa jjelenlegi kkormányzati sstruktúrával. AA mmódosítás eered-
ményeként úújjáalakult KKNPA SSzakbizottság 22011. aaugusz-
tus 55-ii üülésén sszóbeli ttájékoztatást kkapott aa KKNPA-bból ffi-
nanszírozott ttevékenységek 22010. éévi eeredményeirõl, vvala-
mint aa 22011. éévi mmunkaprogramról. Az ülés megtárgyalta
továbbá a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. tizenegye-
dik közép- és hosszú távú tervét és azt – a vitában elhang-
zottak figyelembevételével – elfogadásra ajánlotta az Alap-
pal rendelkezõ miniszternek.

MMiinnõõssééggüüggyyii VViilláággkkoonnggrreesssszzuuss 
BBuuddaappeesstteenn

Az Európai Minõségügyi Szervezet (EOQ) több mint félév-
százados történetében, hogy 2011. június 20-23. között
immár harmadszor jutott az a megtisztelõ feladat Magyar-
országnak, hogy Budapesten rendezhette meg a szervezet
éves kongresszusát, amely egyúttal Minõségügyi Világkon-
gresszus is volt. A magyar EU Elnökség alatt megrendezés-
re került rendezvény keretében közel 50 ország legkivá-
lóbb minõségügyi szakemberei – közöttük többen a
Brüsszeli Európai Bizottság munkatársai és magyar kor-
mánytisztviselõk, valamint a gazdasági és tudományos
szervezetek elsõ számú vezetõi – több mint 150 elõadást
tartottak. Az OAH képviseletében a világkongresszuson
Bódis Zoltánné minõségügyi vezetõ vett részt.

IIssmméétt nnyyíílltt nnaapp vvoolltt aazz OOAAHH-bbaann
Az OOrszágos AAtomenergia HHivatal sszeptember 117-één ––
csatlakozva aa KKulturális ÖÖrökség NNapjai rrendezvénysoro-
zathoz –– nnyílt nnapot ttartott, aamelyre 1194 llátogató jjött eel. Az
érdeklõdõket Koblinger László fõigazgató-helyettes kö-
szöntötte, majd elõadások hangzottak el az atomenergia
biztonságos alkalmazásáról és az OAH tevékenységének
jogi és nemzetközi vonatkozásairól, a radioaktív és nukle-
áris anyagok biztonságával és védettségével kapcsolatos
OAH-feladatokról és a nukleáris létesítmények felügyele-
térõl. A látogatás az OAH épületében kialakított nukleáris-
baleset-elhárítási központ, a CERTA megtekintésével foly-

tatódott. Sokan nézték meg a poszterkiállításokat, amely az
OAH sokrétû tevékenységét, illetve az OAH kezelésében
lévõ Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában
folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos
tevékenységet mutatta be. 

NNeemmzzeettkköözzii bbiizzttoossííttéékkii ffeellüüggyyeellõõkk
kkééppzzééssee MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn

Magyarország rrendszeres ttámogatást nnyújt aa NNemzetközi
Atomenergia ÜÜgynökség ((NAÜ) nnukleáris bbiztosítéki rrend-
szeréhez. AA mmagyar ttámogató pprogram rrészeként aaz OOrszá-
gos AAtomenergia HHivatal ((OAH) ––, mmint nnemzeti hhatóság ––
a NNAÜ-vvel kközösen 22011 mmásodik ffélévében iismét ttovább-
képzést sszervezett aaz ÜÜgynökség eellenõrei sszámára. A
2011. augusztus 29. és szeptember 2. között megrendezés-
re került egyhetes tanfolyam célja az integrált biztosítéki
ellenõrzés (safeguards) elveinek a gyakorlatban történõ
megismertetése és a nemzetközi helyszíni ellenõrzési tevé-
kenységek Kiegészítõ Jegyzõkönyv szerinti gyakorlása volt.

EEUU-kkééppzzééss
Az Európai Bizottság által meghirdetett tender gyõzteseként
az OAH a 2010-2012. idõszakban háromszor tart nemzetkö-
zi nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamot. A 22011. sszeptem-
ber 112-116. kközött mmásodik aalkalommal mmegrendezett ttanfo-
lyamon 116 oország 228 rrésztvevõje iismerkedett mmeg aa nnukle-
árisbaleset-eelhárítási rrendszer kkialakításának aalapjaival, aa
döntéstámogató rrendszerek hhasználatával, aa kkülönbözõ óóvin-
tézkedések kkiválasztásának éés vvégrehajtásának mmódszeré-
vel, vvalamint aa nnukleáris vvagy rradiológiai bbalesetek hhosszú
távú ppszichikai éés ggazdasági hhatásainak eenyhítési llehetõsé-
geivel. A tanfolyam végén a résztvevõk teszten mérhették le
az egy hét alatt szerzett tudásukat, valamint egy érdekes és
fordulatos baleset-elhárítási gyakorlat keretében ízelítõt
kaphattak a nukleáris és sugárvédelmi elemzések folyama-
táról, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a la-
kosság idõbeni és hiteles tájékoztatásának fontosságáról.

• A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium augusztus 20 alkal-
mából tartott ünnepségén 2011. augusztus 18-án Ma-
csuga Gézát, az OAH fõosztályvezetõjét a nukleárisbale-
set-elhárítási felkészülés terén végzett magas színvona-
lú munkássága, illetve vezetõi tevékenysége elismeré-
seként a „Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
polgári tagozat” kitüntetésben részesítette. 

• Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyettese 2011. július 9-
22. között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség meg-
hívására részt vett a dél-koreai hatósági tevékenység fe-
lülvizsgálatára indított IRRS misszióban.   

• 2011. szeptember 8-án ülést tartott az OAH Tudományos
Tanácsa. A Tanács programjában szerepelt Elter József, a
Paksi Atomerõmû Zrt. fõosztályvezetõjének tájékoztatója
a Paksi Atomerõmû Célzott Biztonsági Felülvizsgálatáról
és Adorján Ferenc, az OAH függetlenített tanácsadójának
beszámolója a hatóság szerepérõl a felülvizsgálatban. 
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