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A Nukleáris Energia Ügynökség – a NEA — a Gazdasági Együtt-
mûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egyik fél-autonóm
kormányközi szervezete. Központja Franciaországban, Párizsban
található. A megalapításának 50. évfordulóját ünneplõ Ügynökséget
1958-ban az Európai Gazdasági Együttmûködési Bizottság hozta lét-
re Európai Nukleáris Energia Ügynökségként, hogy lehetõvé tegye a
nyugat-európai atomenergetikai fejleszté-
sek jobb összehangolását, a tudományos és
a pénzügyi források gazdaságosabb kihasz-
nálását. A mai értelemben vett NEA 1972-
ben, Japán belépésével jött létre. Ezt
követõen ugyancsak a 70-es évek elején
csatlakozott a szervezethez az USA, Kana-
da és Ausztrália is. A ma már 28 tagor-
szággal rendelkezõ NEA az egyetlen
olyan kormányközi szervezet a nukleá-
ris együttmûködés területén, amely
Amerika, Európa és Ázsia fejlett or-
szágait egy kisméretû, harmonikus,
politikamentes szervezetbe tömöríti.
Tevékenységét a tagok kölcsönös bizalma jellemzi. Külön erõssége, hogy
rugalmasan és gyorsan alkalmazkodik a tagországok változó igényei-
hez és programjaihoz, s a tagországok között konszenzusra törekszik. 

A munkaprogramok kidolgozása és elfogadása hét állandó bizott-
ságból álló rendszeren keresztül valósul meg, amelynek élén a tagor-
szágok képviselõibõl álló Irányító Testület áll. A szakmai munkát a
hierarchikusan az állandó bizottságok alá tartozó állandó és idõszakos
szakmai munkacsoportok is segítik. A mindössze 80 fõbõl álló NEA
Titkárság hatékonyan koordinálja a hét állandó bizottság által kidol-
gozott, az atomenergiával kapcsolatos jogi, gazdasági, biztonsági, mû-
szaki, radioaktív hulladékkezelési, sugárvédelmi és felügyeleti kér-
désekkel foglalkozó tevékenységeket. A professzionális alkalmazot-
tak a különbözõ nukleáris területeknek a tagországokból szerzõdtetett
mûszaki szakértõi, közülük egy magyar szakember is már négy éve az
Ügynökség munkatársa. Az OECD gyakorlatával teljes összhangban
a NEA kb. 12 millió eurós költségvetése nem tartalmazza sem a 
bizottsági, sem a szakmai munkacsoportokban részt vevõ szakembe-
rek munkaköltségét, azt a résztvevõ tagországok fedezik. A NEA
publikációs és jogharmonizációs tevékenysége az atomenergetika
társadalmilag is fontos kérdéseiben a politikai döntéshozatalhoz 
ad kiemelkedõen fontos támogatást. A NEA kezdeményezõen vesz
részt a tagországok által külön finanszírozott, közös kutatás-fej-
lesztési együttmûködés megszervezésében is. Koordinálja a tagor-
szágok szakmai intézményeinek önkéntes mûszaki-tudományos
együttmûködését.

Magyarország 1996 óta tagja az OECD-nek és a NEA-nak. Az
OECD tagság nem járt automatikusan együtt a Nukleáris Energia
Ügynökségbe való felvétellel. Elõfeltétel volt, hogy a jelentkezõ 
országban az atomenergia biztonságos alkalmazásához szükséges jogi
és államigazgatási keretek meglegyenek, és rendelkezésre álljon az
OECD országokéval megegyezõ színvonalú tudományos-mûszaki hát-

tér. Magyarország számára a belépéskor nagyon fontos volt a nemzet-
közi nukleáris közösségbe való integrálódás, a nyugati nukleáris
szabványokkal és gyakorlattal történõ harmonizáció, amelynek döntõ
jelentõsége volt az EU csatlakozás során. A NEA-val való kapcsolat-
tartás hivatalos szerve az Országos Atomenergia Hivatal. A hazai
részvételt a NEA Nemzeti Bizottság koordinálja, amelynek elnöke az

OAH fõigazgatója. Magyarországnak a
NEA minden állandó bizottságában van
képviselõje. Az Irányító Testület munkájá-
ban az OAH fõigazgatója vesz részt, aki
tagja a Testület szûkebb vezetésének az ún.
Büro-nak is. A magyar szakemberek részt
vesznek több speciális szakértõi munka-
csoport munkájában is. A 2000 óta lezárt öt
közös kutatási projekt közül háromnak ma-
gyar vezetõje volt. 

A NEA számos projektet indított az
atomerõmûvek aktuális biztonsági kérdé-
seinek kísérleti, vagy elméleti megvála-
szolására. Ezek egyike, a VVER-440/213

típusú atomerõmûvek ún. buborékoltató kondenzátorának megbízha-
tóságára vonatkozott. A feladat annak a kérdésnek a megválaszolása
volt, hogy ez a berendezés képes-e ellátni funkcióját az összes, a ter-
vezésnél figyelembe vett baleseti helyzetben. A magyar vezetésû pro-
jekt a kérdésre pozitív választ adott, vagyis bebizonyította, hogy a
vizsgált erõmûtípus esetében – a paksi atomerõmû is ilyen – a tervezési
balesetek következményeinek elhárításában a buborékoltató konden-
zátor az elvárt módon mûködik. Magyar szakembert választott veze-
tõjéül több, tudományos kérdések kidolgozására létrehozott munka-
csoport is. Ezek közül az egyik különösen fontos volt számunkra, mivel
az atomerõmûvek élettartam hosszabbításával foglalkozott. Ezeket a
tapasztalatokat jól lehet hasznosítani a paksi atomerõmûnél is. 

A belépésünk óta eltelt tizenkét év során több NEA rendezvény-
nek is otthont adtunk. Ezek közül is érdemes kiemelni a NEA, a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság támoga-
tásával megrendezett nemzetközi szimpóziumot a nukleáris kárfele-
lõsség reformjáról, amelyen több mint kétszáz nemzetközi szakértõ
vett részt.

A legutóbbi években a nem-tagországokkal való kapcsolat sokat
fejlõdött. A „felhígulás” elkerülése érdekében általában korlátozzák
a tagfelvételt, ugyanakkor Oroszország széles körû tudásbázisát és
nukleáris tapasztalatait jobban szeretnék hasznosítani. Oroszország
ezért teljes körû megfigyelõi státuszt kapott, és így egyre aktívabban
vesz részt a NEA munkájában (egyelõre a tagság megadása nélkül).
Hasonló meggondolások alapján bõvíti a szervezet a szakmai kapcso-
latokat Kínával is. A következõ ötven esztendõben minden bizonnyal
e két hatalmas ország szakmai tapasztalatai is gazdagítják a szervezet
tagországait és növelik az atomenergetika biztonságát a régi és az új
tagországokban egyaránt.
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munkatársai bemutatták a koncepciót a nukleárisbaleset-elhárításban érin-
tett hazai szervezetek képviselõinek. Az OAH fõigazgatója vezette ülésen
megvitatták a regisztráció lebonyolítását, s elhatározták, hogy a rendelkezés-
re álló kapacitásokat feltérképezik. Várhatóan 2008 áprilisában kerül sor a
hazai kapacitások regisztrálására a RANET adatbázisban. 

KKNNPPAA  SSzzaakkbbiizzoottttssáágg  üüllééssee
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) finanszírozott tevékeny-
ségekkel foglalkozó Szakbizottság 2008. február 19-én tartott ülésén meg-
vitatta és az Alappal rendelkezõ miniszternek jóváhagyásra javasolta a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.)
2007. évi beruházási és fejlesztési tevékenységérõl készült beszámolót, a
KNPA-ból finanszírozott tevékenységek 2008. évi munkaprogramját és a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója bõvítésének beruházási programját. A
beszámolót elfogadta, s a munkaprogramot jóváhagyta az Alap-
pal rendelkezõ miniszter. A munkaprogram kiadási elõirányzatai át-
csoportosítást tesznek szükségessé a 2008. évi költségvetésrõl szóló 2007.
évi CLXIX. törvény költségvetési elõirányzatainak egyes kiemelt jogcímei
között, amit az Alappal rendelkezõ miniszter 2008. március 17-én enge-
délyezett. Az ülés elfogadta a KNPA Szakbizottság ügyrendjének aktualizált
változatát és a 2008. évi munkatervet. A Szakbizottság következõ ülésére
Bátaapátiban kerül sor, az ülés napirendjén szerepelni fog az RHK Kft.
nyolcadik közép- és hosszú távú terve, és a Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló beruházási programjának áttekintése. A beszámolót és a munka-
programot a felügyelõ miniszter jóváhagyta. 

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  rrááddiióóssoorroozzaatt  
aazz  aattoommeenneerrggiiáárróóll

Az Országos Atomenergia Hivatal és a Magyar Katolikus Rádió ismeret-
terjesztõ rádiósorozatot készít „Beszélgetés az atomenergiáról” címmel. A
sorozat minden második pénteken 15.00 órakor hallható a Magyar
Katolikus Rádió „Délutáni találkozás” címû mûsora keretében. A sorozat
elsõ adására február 22-én, pénteken került sor, az utolsó adás pedig
július 11-én lesz. A 11-részesre tervezett sorozatban szereplõ témák: az
ionizáló sugárzás és hatásai, a nukleáris biztonság, a radioaktív hulladékok
kezelése, a nukleáris technikák orvosi és ipari alkalmazása, az atomener-
gia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi egyezmények, az
atomenergetikai kutatások helyzete, az atomenergia jövõje és szerepe a
villamosenergia-ellátásban. A rádióhallgatók kérdéseket tehetnek fel telefo-
non (255-3333), faxon (255-2299), és e-mailen (info@katradio.hu). Az utol-
só adásban a hallgatók kérdéseire válaszolnak a szakértõk. Az adások
meghallgathatók a rádió honlapján (www.katolikusradio.hu) és elérhetõk
az OAH honlapjáról (www.oah.hu) is. 

NNAAÜÜ  kkoommmmuunniikkáácciióóss  mmûûhheellyyüüllééss
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) regionális mû-
helyülést szervezett 2008. január 22-24. között Bécsben a tájé-
koztatási tevékenység fejlesztésére új atomerõmû építését ter-
vezõ országok részére. A mûhelyülésen 11 ország képviselõi vettek
részt. Magyar részrõl megfigyelõként volt jelen Besenyei Gáborné, az
OAH tájékoztatási vezetõje. Az ülésen ismertették a NAÜ új útmutatóját,
amely összefoglalót ad arról, hogy milyen fontosabb infrastrukturális kö-
vetelményeket kell teljesíteni az adott országnak új atomerõmû építésé-
hez és üzemeltetéséhez. A már mûködõ atomerõmûvel rendelkezõ orszá-
gok a dokumentumot ellenõrzési listaként alkalmazhatják, mielõtt új
atomerõmû építésébe kezdenek. A mûszaki, hatósági és gazdasági kér-
déseken kívül egyre növekvõ jelentõsége van a hatékony kommuniká-
ciónak, amellyel az adott ország lakosságát megismertetik a tervekkel. 
A három napos mûhelyülés célja az volt, hogy az elmélet és a gyakorlat
ötvözésével elõsegítse a hatékonyabb kommunikációt különbözõ érdek-
csoportok felé. 
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PPIIMMEE
Az Európai Nukleáris Társaság az idén 20. alkalommal rendezte
meg a nukleáris területen a lakossági tájékoztatásról szóló PIME
konferenciát, melynek célja a tájékoztatás hatékonyabbá tétele, 
a nukleáris közösség kommunikációjának javítása volt. A február
11–14. között Prágában megrendezett konferencián közel száznyolcvan
tájékoztatási szakember vett részt. A népes magyar küldöttségben az OAH
részérõl Besenyei Gáborné, az OAH tájékoztatási vezetõje vett részt. Az
egyik plenáris elõadáson az EU képviselõje beszélt a hatósági vezetõk ma-
gas szintû csoportjáról, a tudományos kutatás és az ipar számára létreho-
zott fórumokról, s ezek kapcsolatáról. A nemzetközi nukleáris szervezetek
(NAÜ, NEA) beszámoltak szervezeti fejlesztéseikrõl, az új reaktortípusok-
kal kapcsolatos eredményekrõl és a nukleáris energiát a közeljövõben be-
vezetni szándékozó országok szakmai segítésérõl. A Magyar Nukleáris

Társaság bemutatta a Kulturális Örökség Napjai alkalmával tartott nukle-
áris nyílt napról készült filmjét. A konferencia alatt ülésezett a NucNet
munkacsoportja, amelyben az OAH képviselõje is részt vett. A NucNet
pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében 2009-tõl várhatóan katego-
rizált díjakat alkalmaznak, amely a szolgáltatás címzettjeinek számától
függ majd. Erre a NucNet igazgatója javaslatot fog kidolgozni, amelyet a
NucNet Közgyûlésének kell jóváhagynia. 

KKiittüünntteettéésseekk
Az igazságügyi és rendészeti miniszter ezúttal harmadik alkalom-
mal ítélte oda az általa alapított Gyimesi Zoltán-díjat. A díj az
atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése
érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedõ munka elismerésére 
adományozható. Ebben az évben Radnóti István, a paksi atomerõmû biz-
tonsági igazgatója kapta ezt az elismerést, aki szakmai életútja során az
üzemeltetés, a karbantartás és minõségfelügyelet területén kifejtett ered-
ményes és kiemelkedõ munkájával, szakmai tevékenységével, személyes
közremûködésével jelentõs mértékben hozzájárult az atomenergia alkal-
mazásának biztonságához és a nukleáris biztonság fejlesztéséhez. 

Nemzeti ünnepünk alkalmával a Köztársasági Elnök Czottner Lászlónak,
az OAH jogi önálló osztály vezetõjének az Országos Atomenergia Hivatal
jogi tevékenységének magas színvonalú ellátásáért a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjét adományozta. Miniszteri elismerõ oklevelet kapott
Kissné Ugrai Emma, az OAH címzetes fõmunkatársa és Macsuga Géza,
az OAH fõosztályvezetõje. A díjakat az OAH-t felügyelõ igazságügyi és
rendészeti miniszter, Draskovics Tibor adta át. 

Császár Ferenc nyugdíjba menetele miatt az OAH fõigazgatója Bódis
Zoltánnét bízta meg minõségügyi vezetõnek. 

* * *

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) Fiatalok a Nukleáris Energetikáért
(FINE) szakcsoportja szervezésében nukleáris szakemberek látogattak a
román és a bolgár atomerõmûbe 2008. március 29. – április 2. között.

* * *

Teller Ede születésének 100. évfordulója alkalmából az Eötvös Lóránd 
Fizikai Társulat, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Tudományos
Akadémia Teller Ede centenáriumi ülést szervezett 2008. január 16-án az
MTA székházában. Az ülésen Rónaky József, az OAH fõigazgatója „Teller
Ede és az atomenergia” címmel tartott elõadást.
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jelentések, az elõadások és a vita alapján véleményt alakítanak 
ki az Egyezmény teljesülésének állásáról. A véleményeket – az
Egyezménnyel összefüggõ más fontos döntésekkel együtt – a ple-
náris ülés hagyja jóvá. A Felülvizsgálati Konferencia 2008. április
közepén kezdõdött. Ennek elõkészítésére az ország-csoportok megbe-
szélését elõkészítõ koordinátorok, az azt levezetõ elnökök és helyetteseik,
valamint az összegzõ véleményeket formába öntõ rapportõrök részvételével
a NAÜ március elején kétnapos értekezletet szervezett. Az értekezlet cél-
ja az egységes szemléletû felkészülés, a konferencia elõkészületeinek, 
valamint a Konvenció jövõjére vonatkozó javaslatok áttekintése volt. 
Az értekezleten részt vett a Magyarországot is magába foglaló 6. csoport
alelnöke, Lux Iván fõigazgató-helyettes is. 

EEuurróóppaaii  mmaaggaass  sszziinnttûû  ccssooppoorrtt  
Az Európai Bizottság 2007. július 17-ei határozatával létrehozta
a nukleáris biztonsággal és nukleáris hulladékkezeléssel foglalkozó
magas szintû csoportot (HLG). A csoport saját kezdeményezésé-
re, vagy a Bizottság kérésére tanácsot ad a Bizottságnak, és segít
abban, hogy fokozatosan közös álláspont alakuljon ki, és idõvel
további európai szabályozások szülessenek a nukleáris létesítmé-
nyek biztonsága és a kiégett fûtõelemek és a radioaktív hulladék
biztonságos kezelése terén. A magas szintû csoport emellett elõsegíti
a nemzeti nukleáris hatóságok közötti egyeztetést, koordinációt és együtt-
mûködést. A csoportnak rendszeresen be kell számolnia tevékenységérõl
az Európai Bizottságnak, amelyet az eljuttat az Európai Parlament és a 
Tanács számára is. A csoport a fentiekben említett területeken az EU 27
tagállamának szakértõibõl, illetve a Bizottság képviselõjébõl áll. Magyar-
országot az OAH fõigazgatója, Rónaky József, illetve póttagként az OAH
fõigazgató-helyettese, Lux Iván képviseli. A magas szintû csoport 2008.
január 11-én tartott ülésén elnöknek választotta a szlovén nukleáris ható-
ság vezetõjét, elfogadta az eljárásrendjét és határozott három szakértõi
munkacsoport felállításáról. Ezek közül az elsõ a nukleáris biztonság 
növelésének, a második a nukleáris létesítmények leszerelésének, a 
nukleáris hulladék és kiégett fûtõelemek kezelése fejlesztésének, míg 
a harmadik az átláthatóság (transzparencia) növelésének kérdéseivel 
foglalkozik. Egyelõre az elsõ két munkacsoport munkájában vesznek részt
az OAH szakértõi: Vöröss Lajos tanácsadó az elsõ, míg Molnár Balázs
fõtanácsos a második munkacsoportban.  

NNRRCC  kkoonnffeerreenncciiaa
Az amerikai nukleáris biztonsági hatóság (NRC) 2008. évi kon-
ferenciáját március 11-13. között rendezték a Washington mel-
letti Rockville-ben. A konferencián az NRC vezetõ szakemberei, az
ipar, a háttérintézmények szakemberei, a sajtó képviselõi és külföldi meg-
hívottak vettek részt. Magyarországot Rónaky József, az OAH fõigazgatója
képviselte. A konferencia több mint 2000 hazai résztvevõt és számos külföl-
di vendéget vonzott. A konferencia már a címében is jelezte, hogy a biztonság
növelése a nukleáris reneszánsz alatt is elsõdleges, és elérése nemzetkö-
zi együttmûködésen keresztül valósítható meg a legjobban. A plenáris és
a szekció üléseken az NRC teljes tevékenységi körét áttekintették. 
A konferencia programja és elõadásai a http://www.nrc.gov/
public-involve/conference-symposia/ric/fullprogram.html honlapon
megtekinthetõ. 

RRWWMMCC  üüllééss
Az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (NEA) radioaktív hul-
ladékkezeléssel foglalkozó bizottságának (RWMC) 41. ülésére
2008. március 11-14. között került sor Párizsban. Az ülésen
rekord számú résztvevõ volt jelen. Oroszország képviselõje meg-
figyelõként, Lengyelország pedig „ad-hoc” meghívottként vett
részt. Az elnök beszámolt a Bizottság irányítói feladatait ellátó testület,
az ún. Büró aktuális munkájáról, s hangsúlyozta az RWMC stratégiáját
tartalmazó dokumentum módosításának szükségességét. A Bizottság
meghallgatta a különbözõ munkacsoportok elmúlt évi tevékenységérõl
készült beszámolókat, s jóváhagyta a 2008-2009. közötti idõszakra szóló
stratégiai terveket. A Bizottság tagjai támogatták, hogy a kiégett fûtõ-
elemek és a nagyaktivitású hulladékok geológiai elhelyezésének nemzet-
közi szabályozásában az elmúlt évek során bekövetkezett változások 
áttekintésére mûhelykonferenciát szervezzenek 2009-ben Tokióban. A
Bizottság új munkacsoportot kíván létrehozni a 2007-ben indított, a hul-
ladékok visszanyerhetõségével kapcsolatos projekt menedzselésére. A
Bizottság kiemelt feladatának tekinti az aktív szerepvállalást a tudás-
megõrzés terén, s a tagországok jelentése alapján évenként frissített 
ismertetést készít a hulladékkezelés helyzetérõl. A következõ jelentés
2009 januárjában esedékes. A Bizottság támogatta a geológiai elhelyezés-
rõl készített állásfoglalás-tervezetet, amelynek végleges változatát rövi-
desen publikálni fogják.

ÚÚjj  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  ssttrraattééggiiaa  aa  NNAAÜÜ-bbeenn
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Mûszaki Együttmûködési
Fõosztálya (TC) a most lezáruló kétéves mûszaki együttmûködési
program helyett a jövõben – összhangban a többi ENSZ szerve-
zet költségvetési ciklusával – hároméves terveket készít, elõször
a 2009-2011. közötti idõszakra. A TC Európai régiójának országai
közül többen az utóbbi néhány évben csatlakoztak az Európai Unióhoz.
Az EU országok kikerülnek a kiemelten támogatandók körébõl, s keve-
sebb nemzeti projektet indíthatnak NAÜ támogatással. Ezzel a régióban
a nemzeti projektekrõl a regionális projektekre tolódik a hangsúly. Az 
európai régió tagországai nemrég fogadtak el egy Regionális Profil címû,
a régió országainak preferenciáit, az Ügynökséggel való együttmûködésük
fõ irányait tartalmazó dokumentumot, amely a következõ 5-10 évre vonat-
kozik. Magyarország a régió egyik olyan országa, amely nukleáris ipara
fejlettségében az élbolyhoz tartozik, s az együttmûködésben tapasztalata-
inak átadásával, tudásának megosztásával tud részt venni. Ezt ösztöndí-
jasok fogadásával, szakértõk küldésével tudja leginkább megvalósítani. A
következõ idõszakra egy magyar nemzeti projekt javaslatot elfo-
gadott az Ügynökség, ennek alapján az MTA Izotópkutató Inté-
zet egy besugárzásos szennyvízkezelõ mintaüzemet fog létesíteni
saját telephelyén. A projekt tervezése elkezdõdött. A NAÜ regionális
projekteknél a várt 30 helyett ismét több mint 50 javaslat érkezett, ame-
lyeket a NAÜ munkatársai értékelnek. A regionális projektek ügyében a
májusi projekttervezõ értekezleten születhet döntés.

HHaarrmmoonniizzáácciióó
A Nyugat-európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Szervezete
(WENRA) Reaktor Harmonizációs Munkacsoportja (RHWG) új
mandátummal folytatja munkáját, s fontos feladata a harmonizált
referenciaszintek aktualizálása és a cselekvési tervek helyzetérõl
szóló folyamatos tájékoztatás. A 2008. február 13-15. között Rómában
megtartott ülésén a munkacsoport új mandátumának másik feladatára
dolgozott ki javaslatot, amely szerint az RHWG egy rövid távú (kétéves)
program keretében készítendõ tanulmányban fogalmazná meg azokat az
új reaktorokra vonatkozó specifikus területeket és biztonsággal kapcsola-
tos kérdéseket, amelyek a jelenleg üzemelõ reaktorokétól eltérnek, és 
ezáltal túlmutatnak az elmúlt évek során kidolgozott referencia szinteken.
A mandátum véglegesítése a március végén tartandó WENRA-ülésen fog
megtörténni.

EEuurróóppaaii  kkeezzddeemméénnyyeezzééss  aazz  üüzzeemmeelltteettééssii
ttaappaasszzttaallaattookk  

hhaasszznnoossííttáássáánnaakk  jjaavvííttáássáárraa
Az atomerûmûvi események kivizsgálásának alaposabbá tétele és
a kivizsgálási eredményekbõl levonható tapasztalatok szélesebb
körû megismertetetése érdekében a finn nukleáris biztonsági ha-
tóság vezetõje nemzetközi együttmûködést kezdeményezett a társ-
hatóságokkal. Az együttmûködés módszeréül az amerikai nukleáris biz-
tonsági hatóság által létrehozott rendszert javasolta. Az együttmûködési
javaslatot fõként a szûkösebb saját kapacitásokkal rendelkezõ európai or-
szágok támogatták, de jelentõs technikai és személyi hozzájárulást ad az
EU petteni kutatóközpontja is. Az együttmûködés elsõ értekezlete meg-
vitatta és pontosította az együttmûködési megállapodást, kijelölte az
elsõként, mintegy próba gyanánt elvégzendõ munkákat és megválasztotta
vezetõ tanácsadó testületét. Ebben a Magyarország részérõl az együttmû-
ködésben részt vevõ OAH-t Lux Iván fõigazgató-helyettes képviseli. 

AA  NNuukklleeáárriiss  BBiizzttoonnssáággii  EEggyyeezzmméénnyy  
FFeellüüllvviizzssggáállaattii  KKoonnffeerreenncciiáájjáánnaakk

eellõõkkéésszzííttééssee
A Nukleáris Biztonsági Egyezményt aláíró országok háromévente
nemzeti jelentésben számolnak be az Egyezmény elõírásainak
teljesítésérõl. A jelentésekkel összefüggésben a többi aláíró ország kér-
déseket tehet fel, amelyekre a megkérdezettek írásos választ adnak. Ezt
követõen, kéthetes Felülvizsgálati Konferencia keretében, az aláíró orszá-
gok – hat csoportban – elõadásban is beszámolnak a jelentésükrõl és a
fontosnak tartott kérdésekre adott válaszokról. Az ország-csoportok a

ÁÁttaallaakkííttáássii  eennggeeddééllyy
Az OAH 2008 márciusában elvi engedélyt adott a nagyenergiájú
csõtörések hatását csökkentõ átalakításokra mind a négy blokk-
nál. Az átalakítás eredményeként a beépítésre kerülõ elemek (kitörés-
gátlók, elmozdulás határolók, sugártörõk) egy primer, vagy szekunder 
oldali nagyenergiájú csõtörés esetén korlátozzák az eltört csõvezeték 
elmozdulását, s megvédik a környezõ berendezéseket az esetleges repülõ
tárgyaktól. Az üzemzavar továbbterjedésének megakadályozására pedig
elzáró csapokat (armatúrákat) építenek be. 

HHeellyysszzíínnii  sszzeemmllee  BBááttaaaappááttiibbaann
Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter utasítására a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség helyszíni szemlével egybekötött hatósági ellenõrzést
tartott 2008. február 1-én a Bátaapátiban épülõ kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának helyszínén. Az
ellenõrzést folytató Felügyelõség bevonta a létesítmény környezetvédelmi
engedélyezési eljárásában részt vevõ szakhatóságokat, így az OAH Nuk-
leáris Biztonsági Igazgatóságát (NBI) is. Az NBI a rendelkezésére álló 
információk alapján egyértelmû nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy
a kompetenciájába tartozó feltételekben és körülményekben semmi olyan
változás nem következett be, ami a környezet-védelmi engedélyezési eljá-
rásban tett szakhatósági állásfoglalásának a módosítását indokolná. A saj-
tóhírek szerint bekövetkezett vízbetörésre a helyszíni szemlén semmilyen
jel nem utalt. A kérdésben illetékes Pécsi Bányakapitányság a felmerült
probléma végleges tisztázása érdekében vizsgálatra bekérte a telephely
állapotát monitorozó mérõhelyek mérési eredményeit, majd a szemle és a
vizsgálatok alapján határozottan cáfolta a vízbetörés tényét, amit a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is megerõsített közleményében.

LLeezzáárruulltt  aa  PPSSAA    ffeellüüllvviizzssggáállaatt
2008. január 29-én az OAH épületében megtartott üléssel lezá-
rult a paksi atomerõmû elsõszintû valószínûségi biztonsági elem-
zésének (PSA) hatósági felülvizsgálatára indított projekt. A felül-
vizsgálat tárgya a névleges üzemállapotban jelentkezõ belsõ technológiai,
tûz és elárasztás kezdeti események következményeit értékelõ PSA modell
volt. A projektben résztvevõk megállapították, hogy a modellezés során a
Nukleáris Biztonsági Szabályzat vonatkozó követelményei és az útmutató
ajánlásai teljesültek, néhány feltárt eltérés kivételével az eseménylogikai
modell valósághû, a PSA reális képet nyújt a blokk biztonságának aktuá-
lis helyzetérõl, a megfelelõ illesztések elkészültével pedig a modell alkal-
massá tehetõ a PSA alkalmazásokra. A Felülvizsgálati jelentést és ennek
részét képezõ legfontosabb észrevételeket az OAH elküldte az atomerõmû
biztonsági menedzsmentjének a szükséges korrekciók tervezésének és
ütemezésének elõsegítése céljából. A PSA felülvizsgálat megállapításait,
és a végrehajtandó javító intézkedéseket az Idõszakos Biztonsági Jelentés
felülvizsgálatát lezáró határozat tartalmazza majd. 

SSzzaakkmmaaii  kkoonnzzuullttáácciióó  aa  PPaannnnoonn  EEggyyeetteemmeenn
Az atomenergia biztonságos alkalmazása érdekében számos háttérintéz-
mény segíti az OAH-t a hatósági tevékenység mûszaki megalapozásában.
Az OAH egyik fontos partnere az atomerõmûvi vízkémia és ve-
gyészet területén a Pannon Egyetem, ahol az elmúlt idõszakban
jelentõs szervezeti átalakulások történtek. Ez is indokolta, hogy az
OAH szakemberei 2008. március 6-án látogatást tegyenek az egyetem
Mérnöki Karának intézeteiben, hogy felmérjék a rendelkezésre álló szak-
ember állományt és eszközöket. A látogatás során egyeztettek a Pannon
Egyetem Mérnöki Kara és az OAH közötti együttmûködésrõl, aminek kü-
lönös aktualitást ad, hogy idõszerûvé vált a mûszaki megalapozó tevé-
kenység 2009-2012 idõszakra tervezett irányainak kitûzése. 

MMÜÜSSZZ  ffeellüüllvviizzssggáállaatt
A paksi atomerõmû üzemeltetési korlátait és feltételeit az atomerõmû 
Mûszaki Üzemetetési Szabályzata (MÜSZ) tartalmazza. A MÜSZ-t az atom-
erõmûvi blokkok tervezési és üzemeltetési dokumentációi alapján az üze-
meltetõ szervezet készítette, ennek összeállítása és hatósági jóváhagyása
azonban csak az üzemeltetési fázisban történt meg. A közel 20 évnyi 
alkalmazási tapasztalat, a közben végrehajtott nagyszámú javítás,
módosítás, valamint a fejlett nukleáris iparral rendelkezõ orszá-
gokból származó tapasztalatok figyelembe vétele szükségessé teszi,
hogy a mai kor technikai-mûszaki színvonalát képviselõ új üzemel-
tetési szabályzat készüljön. A MÜSZ teljes körû felülvizsgálatát az OAH

2002-ben indította el. A felkért szakértõ a nemzetközi tapasztalatok figye-
lembevételével új tartalmi és formai követelményekre tett javaslatot, s át-
dolgozta az üzemeltetési szabályzat elkészítésére vonatkozó útmutatót. A
szakértõi javaslatokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség támogatásával
az EU nemzetközi szakértõi is véleményezték. Az útmutató tervezet 2007
végére elkészült. A Paksi Atomerõmû Zrt. 2006-ban döntést hozott az új sza-
bályzat kidolgozásáról, pályáztatással kiválasztotta a vállalkozót, s 2008-
ban megkötötte a szerzõdést. Az OAH javaslatára a szabályzat új nevet 
kapott: Üzemeltetési Feltételek és Korlátok. Ezért a MÜSZ helyett az ÜFK
rövidítést fogják használni. A felülvizsgálat során rendszeres egyeztetés
szükséges az engedélyes és a hatóság képviselõi között. Az üzemeltetési fel-
tételekre és korlátokra vonatkozó jelenlegi útmutató tervezet, illetve a NAÜ
irányelv általános követelményeinek figyelembevételével biztosítható, hogy
a jelentõs munkaerõ-ráfordítást igénylõ felülvizsgálat és átdolgozás mind az
engedélyes, mind a hatóság számára megfelelõen elõkészített és kivitelez-
hetõ legyen, s mielõbb elkészüljön az új szabályzat. 

KKKKÁÁTT  ffeellüüllvviizzssggáállaatt  
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) elsõ 11 kamrájá-
nak üzemeltetési engedélye 2008. augusztus 31-ig érvényes. A
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.)
benyújtotta az új üzemeltetési engedélyt megalapozó Idõszakos Biztonsá-
gi Jelentést (IBJ). A KKÁT bõvítése második ütemében további öt kamrát
kívánnak üzembe helyezni. A 12-16. kamrák üzemeltetését megalapozó
dokumentáció az eddig elkészült összes kamrára kidolgozott, egységes
Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ), amelyet 2008. március végéig kellett
benyújtani. Az OAH a jelentés hatósági értékelése során az új kamrák
esetén a korábbi konstrukciótól részben eltérõ mûszaki megoldások 
biztonsági vonatkozásait elemzi, és megvizsgálja a két külön ütemben
megvalósuló kamrák együttes mûködését. 

GGyyaakkoorrllaatt  mmáájjuussbbaann
Az elmúlt 15 évben a nemzetközi szervezetek egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek a nukleáris és radioaktív anyagok illegális kereskedelmének
megelõzésére, detektálására és a felderített esetekben teendõ válaszlépésekre
vonatkozó jogszabályi elõírások betartására. Az OAH Nukleáris és Radio-
aktív Anyagok Fõosztálya 2008. május 15-én rendezi meg nukleá-
ris és radioaktív anyag lefoglalását szimuláló, átfogó gyakorlatát a
KFKI csillebérci telephelyén. A gyakorlat célja a talált, illetve lefoglalt
radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
17/1996. (I. 31.) számú Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend gya-
korlatban történõ szimulálása, a csempészett nukleáris anyag detektálását
követõen a válaszintézkedések gyakorlása és az említett rendeletben megne-
vezett résztvevõ szervezetek és hatóságok közötti együttmûködés begyakorlá-
sa, valamint a mérõszolgálatok felkészültségének ellenõrzése lesz.

NNBBEE  MMTTTT  üüllééss
A Nukleárisbaleset-elhárítási Mûszaki Tudományos Tanács 2008. február
13-án tartott ülésén Horváth Kristóf, az OAH fõosztályvezetõje beszámolt
a radioaktív anyagok központi nyilvántartásáról, a radioaktív anyagokkal
kapcsolatos adatszolgáltatási és ellenõrzési rendszerrõl, valamint a nukle-
áris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos illegális tevékenységek vissza-
szorítását célzó feladatokról. 

RRAANNEETT-mmeeggbbeesszzééllééss
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) gyorsértesítési és segítség-
nyújtási egyezményei elõírják, hogy nukleáris vagy radiológiai veszélyhely-
zetekben hogyan történjék a nemzetközi kommunikáció és kapcsolattartás,
amely a nemzetközi kapcsolattartó pontokon, az ún. illetékes hatóságokon
keresztül zajlik. Magyarországon az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az
illetékes hatóság. A NAÜ az azonnali nemzetközi segítségnyújtás elõ-
segítése érdekében adatbázist hozott létre RANET címmel. Az adat-
bázisba a tagországok jelentik be azokat a nemzeti kapacitásaikat
(tárgyi eszközök, szakértõk), amelyekkel egy balesetet szenvedett
államtól érkezõ felkérés esetén segíteni tudnak. A felkérés a NAÜ-höz
érkezik, majd riasztják azokat az országokat, amelyek a RANET adatbázis
szerint rendelkeznek a szükséges kapacitással. A NAÜ fõigazgatója, Mohamed
ElBaradei levélben kérte az egyezményes országokat, hogy azonosítsák,
majd regisztrálják kapacitásaikat, amelyekkel részt tudnak venni a RANET
hálózatban. 2008. február 19-én az OAH-ban szervezett ülésen az OAH
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