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A. BEVEZETÉS
1. A jelentés előkészítése
E jelentés a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének
létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló 2014/87/Euratom
tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) alapján készült, amely szerint a tagállamoknak
2020. július 22-ig jelentést kell tenniük az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság)
az Irányelv végrehajtásáról.
A jelentést az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) állította össze az
Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (a továbbiakban: ENSREG) által
készített útmutatónak megfelelően.

2. Nukleáris létesítmények
Magyarországon négy nukleáris létesítmény üzemel: a Paksi Atomerőmű, a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója, a Budapesti Kutatóreaktor és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktora.

a. A Paksi Atomerőmű
A Paksi Atomerőmű négy, VVER-440/V-213 típusú nyomottvizes blokkal üzemel, a
reaktorok moderátora és hőhordozója könnyűvíz. (Az atomerőmű biztonsági filozófiáját
tekintve a második generációs VVER-440-es atomerőművek csoportjába tartozik.) A
reaktorhoz hat hurkon keresztül kapcsolódik egy-egy gőzfejlesztő. A hermetikus terekhez
– a csőtöréses üzemzavarok kezeléséhez – blokkonként egy-egy buborékoltató
kondenzációs elven működő lokalizációs torony csatlakozik. Ezekben a tornyokban
egymás fölött elhelyezkedő bórsavas vízzel feltöltött tálcák és légcsapdák kaptak helyet. A
hermetikus terek és a lokalizációs tornyok rendszere alkotja a reaktorok konténmentjét.
Egy-egy blokkhoz három aktív – üzemzavari helyzetben dízelgenerátorról villamosan
megtáplált – biztonsági rendszer tartozik, amelyeket passzív rendszerek egészítenek ki.
Blokkonként két telítettgőzös turbina üzemel. Az eredeti tervek szerint a blokkok névleges
hőteljesítménye 1375 MW/blokk, a villamos teljesítménye pedig 440 MW/blokk volt. A
2006-2009. között végrehajtott teljesítménynövelési program eredményeként a
hőteljesítmény minden blokkon 1485 MW-ra, a villamos teljesítmény pedig 500 MW-ra
nőtt. Az 1. és a 2. blokkon megtörtént a turbinák nagynyomású házának modernizálása,
amely további növekedést hozott a blokkok villamos teljesítményében.
A Paksi Atomerőmű tervezői az ikerblokkos kialakítást választották. A négy blokkra közös
turbina-, illetve a két-két blokkra közös reaktorcsarnok lehetőséget nyújt a nagy értékű
karbantartási eszközök közös használatára a blokkok között. A blokkok ugyanakkor a
főberendezéseiket és a biztonsági rendszereket tekintve lényegében függetlenek
egymástól. Kivétel a biztonsági hűtővíz rendszer, ahol a nyomóág a vízkivételi műben levő
szivattyúktól a kiegyenlítő tartályig a két blokkra közös. A tervezés során a kiszolgáló
rendszereket az erőműre közösen alakították ki, kihasználva a közös telephely és a
blokkok egymás melletti elhelyezésének előnyeit.
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A hazai jogszabályok értelmében a nukleáris létesítményeknél — így a Paksi
Atomerőműben is — tízévente időszakos biztonsági felülvizsgálatot (a továbbiakban: IBF)
kell végezni, amelynek eredményeiről szóló jelentést (Időszakos Biztonsági Jelentés, a
továbbiakban: IBJ) az atomerőmű engedélyese 2017 végén nyújtotta be az OAH részére.
Az OAH értékelése szerint a felülvizsgálatot a jogszabályi követelményeknek megfelelően
végezték el, a feladatokat és a határidőket kellően körültekintően határozták meg. Az OAH
az IBJ felülvizsgálata során a nukleáris biztonságra hatással levő, súlyos eltérést nem tárt
fel, azonban adminisztratív és műszaki területen javító intézkedéseket azonosított,
amelyek az elkövetkezendő évek biztonságnövelő intézkedései közé sorolandók. (A Paksi
Atomerőműben végrehajtott IBF-ről a Magyarország által, a Nukleáris Biztonsági
Egyezmény keretében benyújtott nyolcadik nemzeti jelentés 3.3. és 14.1.2. fejezetei
számolnak be részletesen.)
Az atomerőmű 1. blokkjának üzemeltetési engedélye 2032. december 31-ig, a második
blokké 2034. december 31-ig, a harmadik blokké 2036. december 31-ig, a negyedik blokké
pedig 2037. december 31-ig érvényes.
A Paksi Atomerőmű főbb műszaki adatait az alábbi táblázat foglalja össze.
Reaktor típus

Nyomottvizes, vízhűtésű, víz-moderátorú
energetikai reaktor, típusszám: VVER440/V-213
1485 MW
508,6 MW; 504,2 MW; 500 MW; 500 MW
6
237 m3
123 bar
284 ± 2 °C
11,8 m és 4,27 m
3,82-4,7%
349 darab üzemanyag kazettában 44
tonna urán
2
43,15 bar

A reaktor hőteljesítménye
A blokkok villamos teljesítménye
Primerköri hurkok száma reaktoronként
A primerkör össztérfogata
Primerkör nyomása
Hőhordozó átlaghőmérséklet
Reaktortartály magassága és átmérője
Az üzemanyag átlagos dúsítása
Üzemanyag mennyisége reaktoronként
Turbógépcsoportok száma reaktoronként
A szekunderkör főgőz névleges nyomása

b. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
A Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjai kiégett kazettáinak 50 éves, átmeneti időtartamra való
tárolására moduláris felépítésű száraz tároló üzemel az atomerőmű telephelyével
szomszédos telephelyen.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (a továbbiakban: KKÁT) engedélyese a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: RHK Kft.).
A létesítményben a kazetták elhelyezésére alkalmas tárolókamrák száma
modulrendszerben bővíthető, a modulok soros elhelyezése lehetővé teszi a közös
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fogadóépület és átrakógép alkalmazását. A kiégett fűtőelem-kazettákat egyenként,
függőleges helyzetű csövekben tárolják. A hosszú idejű tárolás során bekövetkező
korróziós folyamatok kialakulásának megelőzésére a tároló-csöveket nitrogén gázzal
töltik fel. A tároló-csövek betonfalakkal körülvett modulokban helyezkednek el. A kazetták
maradékhő-termelése miatt szükséges hűtést a modulokban 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.
2017-ben az RHK Kft. elvégezte a KKÁT esedékes IBF-ét, amely alapvetően annak
igazolását szolgálta, hogy a létesítmény műszaki állapota és a nukleáris biztonsággal
összefüggő jellemzői – figyelembe véve az öregedési folyamatokat, környezeti feltételeket
és az üzemeltetési tapasztalatokat – megfelelnek az engedélyezési alapnak, jogszabályi
követelményeknek és a nemzetközi jó gyakorlatnak. Az engedélyes benyújtotta az OAHnak az IBJ-t, amely tartalmazta a felülvizsgálat eredményeit, a létesítmény biztonságát
befolyásoló eltéréseket és a biztonságnövelő intézkedések programját. A jelentés alapján
a hatóság 2018-ban a felülvizsgálatot határozattal lezárta, a (2022. márciusi határidőig
végrehajtandó) intézkedések elsősorban megalapozó elemzések elkészítésére vagy
felülvizsgálatára, valamint adminisztratív intézkedések meghozatalára irányulnak. Az
egyik ilyen feladat a klímaváltozás meteorológiai körülményekre és szélsőségekre
gyakorolt hatásának értékelése alapján a KKÁT tervezési alapjának felülvizsgálata.
Befejeződött a létesítmény legutóbbi, 21-24. számú kamrákkal történő bővítése. Ezen
kamrák OAH által engedélyezett, 2018. évi üzembe helyezése, valamint a KKÁT bővített, 124. kamrás kiépítése üzemeltetésének engedélyezése nyomán a KKÁT-nak mind a 24
kamrája rendelkezik üzemeltetési engedéllyel. A jövőbeli tárolási igényekkel összhangban
egy további, négy kamrát tartalmazó modul építésének előkészítése zajlik. 2020. május
13-án összesen 9757 kiégett kazettát tároltak a tárolóban.

c. Budapesti Kutatóreaktor
Az Energiatudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: EK) által üzemeltetett Budapesti
Kutatóreaktor 1959-ben épült, 1986-1993 között a reaktoron teljes körű rekonstrukciót
hajtottak végre. A rekonstrukció után először 2003-ban, majd 2013-ban ismét megtörtént
a Budapesti Kutatóreaktor IBF-e. A nukleáris biztonsági felülvizsgálatok eredményei
alapján a hatóság engedélyt adott a létesítmény további üzemeltetésére. Az üzemeltetési
engedély 2023. december 15-ig érvényes.
A reaktor műszaki adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
Típus
Hűtőközeg és moderátor

Tartály típusú reaktor, a tartály anyaga
alumínium ötvözet
könnyűvíz

Névleges hőteljesítmény:
Üzemanyag
Dúsítás

10 MW
VVR-M2 LEU
19,75%.
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A Budapesti Kutatóreaktor nagydúsítású fűtőelem használatáról az alacsony dúsítású
fűtőelemekre való áttérését 2009 és 2013 között valósították meg. A kiégett és fel nem
használt fűtőelemeket, illetve az egyéb nagydúsítású nukleáris anyagokat az Amerikai
Egyesült Államok által finanszírozott Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezés
keretében, több szakaszban 2008 és 2013 között Oroszországba szállították vissza.

d. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktora
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete által
üzemeltetett oktatóreaktor 1971 óta szolgál oktatási és kutatási célokat. Az Oktatóreaktor
jelenlegi üzemeltetési engedélye, amelyet az OAH a 2017-ben végrehajtott IBF eredménye
alapján adott ki, 2027. június 30-ig érvényes.
A reaktor műszaki adatait az alábbi táblázat foglalja össze.
Típus
Hűtőközeg és moderátor
Névleges hőteljesítmény
Üzemanyag

medence típusú reaktor
könnyűvíz
100 kW
EK-10, dúsítás 10%.
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B. CIKKEK SZERINTI JELENTÉSTÉTEL
4. CIKK. JOGALKOTÁSI, SZABÁLYOZÁSI ÉS SZERVEZETI RENDSZER
4. cikk
(1) A tagállamok a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságára vonatkozó nemzeti
jogalkotási, szabályozási és szervezeti rendszert (a továbbiakban: a nemzeti rendszer)
hoznak létre és tartanak fenn. A nemzeti rendszer keretében különösen a következőkről kell
rendelkezni:
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonságára vonatkozó nemzeti rendszer alapját az
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény) jelenti, amely
rögzíti az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos alapelveket:
Magyarországon az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott
módon és hatósági felügyelet mellett történhet. Atomenergiát csak oly módon szabad
alkalmazni, hogy az ne károsítsa a társadalmilag elfogadható – más gazdasági
tevékenységek során is szükségszerűen vállalt – kockázati szinten felül az emberi életet, a
jelenlegi és a jövő nemzedékek egészségét, életfeltételeit, a környezetet és az anyagi
javakat. A biztonságért való elsődleges felelősség azt a személyt vagy szervezetet terheli,
aki, vagy amely a sugárzásból eredő kockázat növekedését okozó létesítmény vagy
tevékenység engedélyese.
Az Atomtörvény szerint az atomenergia alkalmazása során a biztonságnak minden más
szemponttal szemben elsőbbsége van. Alapvető biztonsági célkitűzés az ember és a
környezet védelme az ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben. Az alapvető biztonsági
célkitűzés elérése érdekében az Atomtörvény a következő fő rendelkezéseket
tartalmazza:
1. A kormányzat hatékony jogi szabályozást készít elő, valamint független, az atomenergia
békés célú felhasználását felügyelő szervet vagy szerveket hoz létre és tart fenn. (Az
atomenergia alkalmazásának területét, a nukleáris biztonságot érintő fontosabb jogszabályok,
nemzetközi egyezmények gyűjteményét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
2. A biztonságot felügyelő szervek és a kockázattal járó tevékenységet végző szervezetek
az alapvető biztonsági célkitűzés iránt elkötelezett vezetést és hatékony irányítási
rendszert hoznak létre és tartanak fenn.
3. Az atomenergia alkalmazója biztosítja az ember és a környezet sugárzástól való ésszerű
védelmét.
4. Az atomenergia alkalmazója az ésszerűen elérhető legmagasabb szintű biztonságot a
biztonsági követelmények betartásával optimalizálja.
5. Az atomenergia alkalmazója mindent megtesz annak érdekében, hogy egyetlen
személy sérülésének kockázata se legyen elfogadható mértéket meghaladó.
6. Az atomenergia alkalmazója köteles mindent megtenni a nukleáris vagy sugárbaleset
megelőzése és következményeinek enyhítése érdekében.
7. A hatáskörrel rendelkező szervek és az atomenergia alkalmazója felkészül a biztonság
és a védettség szempontjából fontos, nukleáris- vagy sugárbiztonságot sértő esemény
bekövetkezésére, és a szükséges intézkedések végrehajtására.
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8. A korábbról fennmaradt vagy a hatósági szabályozás körébe nem tartozó sugárzásból
eredő kockázat mérséklésére hozott védőintézkedéseknek indokoltnak és a kockázattal
arányosnak kell lenniük.
Az Atomtörvényben foglalt kormányzati feladatok végrehajtásáért felelős szerveket a 4.
cikk 1. a) pont (Felelősségi körök és koordináció) alatt ismertetjük.

4. cikk
(1) a) a felelősségi körök megállapítása és az érintett állami szervek közötti koordináció;
Az atomenergia alkalmazása terén az egyes szervek felelősségi köreit az Atomtörvény
határozza meg, amely szerint a Kormány az atomenergia alkalmazásával összefüggő
kormányzati feladatok végrehajtásáról az OAH, valamint meghatározott miniszterek útján
gondoskodik.
Az OAH alapvető feladata az atomenergia békés célú, biztonságos és védett
alkalmazásával – különösen a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók
nukleáris biztonságával és védettségével – a nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló
sugárzást kibocsátó berendezések biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek
elterjedése elleni tevékenységgel, a nukleáris veszélyhelyzet-kezeléssel kapcsolatos
hatósági feladatok, valamint az ezekre vonatkozó tájékoztatási tevékenység ellátása,
illetve összehangolása.
Az atomenergia alkalmazásával összefüggő, a közbiztonság és belső rend biztosítását
szolgáló rendészeti és fizikai védelmi feladatokat a rendészetért felelős miniszter, a
tűzvédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatokat a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter látja el.
A földügyért felelős miniszter látja el a talaj, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter
látja el a növényzet, az állatok, a növényi és az állati eredetű élelmiszertermékek
radioaktivitásának ellenőrzését.
Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter látja el az
építőanyagok gyártásához felhasznált, illetve a külföldről behozott alapanyagok, továbbá
a kereskedelmi forgalomba kerülő építőanyagok és egyéb termékek radioaktivitásának
ellenőrzését.
A környezetvédelemért felelős miniszter látja el a levegő, a szárazföldi és a vízi környezet
radioaktív szennyezésének ellenőrzését.
Az egészségügyért felelős miniszter jogszabályban meghatározott szerv útján látja el többek
között az atomenergia alkalmazása körében a munkavállalókra érvényes
sugáregészségügyi, munkavégzési, munkaköri alkalmassági szabályok ellenőrzését és a
nukleáris veszélyhelyzetben való közreműködést a döntések sugáregészségügyi
megalapozásában.
A nukleáris biztonsággal összefüggő jogszabálytervezetek elfogadása a Kormány
ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozatban foglalt közigazgatási egyeztetés
keretében történik. Ennek során a jogszabályok tervezeteit meg kell küldeni az érintett
szerveknek (pl. minisztériumoknak, kormányzati hivataloknak), akik a tervezetre
észrevételt tehetnek. Az egyeztetés célja, hogy az érintett állami szerveknek minden
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szakmai, jogi és közigazgatási kérdést sikerüljön lezárni, és egyetértésre jutni a
jogszabálytervezet Kormányhoz való benyújtását megelőzően. Ez a mechanizmus
lehetővé teszi az egyes szakterületek szempontjainak figyelembevételét, a kompetenciák
átfedései és a szabályozási hézagok elkerülését.
A magyar jogi rendszerben a hatóságok együttműködése az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) szabályozott
„szakhatósági állásfoglalásokon” keresztül valósul meg. Az OAH nukleáris biztonsággal
összefüggő engedélyezési eljárásaiban más közigazgatási szervek szakhatóságként
vesznek részt, amelyek listáját az Atomtörvény 2. melléklete tartalmazza.
Az engedélyezési eljárások során a szakhatóságok állásfoglalásokat adnak ki, amelyekben
szakterületük
szempontjait
érvényesítik.
(Például
az
atomenergiát
érintő
környezetvédelmi kérdésekben a Baranya Megyei Kormányhivatal az eljáró hatóság.) Az
állásfoglalások figyelembe vétele a hatóság számára kötelező. A stabil hatósági felügyelet
érdekében az OAH a kiadott engedélyekről másolatokat küld azoknak a
kormányhivataloknak, amelyek a megyékben vagy a fővárosban felelősek a
sugárbiztonságért.
A szakhatóságokkal való együttműködést segítik az együttműködési megállapodások, a
közös ellenőrzések és a szakhatósági fórumok. Az OAH például 2017-ben az új
atomerőművi blokkokkal kapcsolatos hatósági feladatok témakörében rendezett hatósági
fórumot.
2016. január 1-től a sugárvédelmi hatósági feladatok az OAH feladat- és hatáskörébe
kerültek.
Az egyes szervek közötti koordináció és együttműködés témájáról lásd részletesen a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) integrált hatósági
felülvizsgálati missziója (Integrated Regulatory Review Service – a továbbiakban: IRRS) által
kiadott jelentés1 1.5 fejezetét, amelynek megállapítása szerint 2015 óta előrelépés történt
a szabályozó hatóságok közötti hatékony koordináció és együttműködés tekintetében.

4. cikk
(1) b) a nemzeti nukleáris biztonsági követelmények, a nukleáris létesítmények életciklusának
minden szakaszára vonatkozóan;
Az atomenergia nukleáris létesítményekben való alkalmazásának biztonsági
követelményeit a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
118/2011 Korm. rendelet) és mellékletei, a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (a
továbbiakban: NBSZ) kötetei tartalmazzák.
Az 1. kötet (Nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági hatósági eljárásai) rögzíti a nukleáris
létesítményekkel kapcsolatos nukleáris biztonsági hatósági eljárások és az azokkal

1

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/35D3E2962884A1A6C12583CC00313A1B/$FILE/IRRS%
20követő%20misszió%20jelentése_magyar_lektorált.pdf
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érintett tevékenységek során támasztandó követelményeket (pl. egyes engedélytípusok
tartalmi elemei).
A 2. kötet (Nukleáris létesítmények irányítási rendszerei) határozza meg a nukleáris
létesítmény irányítási rendszerének működtetésére, értékelésére és folyamatos
fejlesztésére vonatkozó követelményeket, amelyek biztonsági, egészségügyi,
környezetvédelmi, fizikai védelmi, minőségügyi, társadalmi és gazdasági elemeket
integrálnak annak érdekében, hogy a biztonságot az engedélyes minden tevékenysége
során megfelelő módon vegyék figyelembe.
A 3. kötet (Atomerőművek tervezésének követelményei) célja az atomerőmű mint nukleáris
létesítmény és az azt alkotó, a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek,
rendszerelemek tervezési alapelveinek és tervezési követelményeinek meghatározása.
A 3.a kötet (Új atomerőművi blokkok tervezési követelményei) rögzíti az atomerőmű mint
nukleáris létesítmény és az azt alkotó, a nukleáris biztonság szempontjából fontos
rendszerek, rendszerelemek tervezési alapelveinek és tervezési követelményeit,
amelyeket 2012. április 1-jét követően létesítendő, vízhűtésű, termikus reaktorokkal
működő atomerőművi blokkok tervezési követelményeinek meghatározása tekintetében
kell alkalmazni.
A 4. kötet (Atomerőművek üzemeltetése) határozza meg az atomerőművek, valamint
nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereik és rendszerelemeik üzembe
helyezésének,
üzemeltetésének,
állapotfenntartásának,
átalakításának
és
felülvizsgálatának végrehajtására, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységre,
továbbá az e tevékenységeket végzőkre vonatkozó nukleáris biztonsági követelményeket.
Az 5. kötetben található szabályzat (Kutatóreaktorok tervezése és üzemeltetése) célja, a
kutatóreaktorok tervezésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére és üzemeltetéshez
kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények
meghatározása.
A 6. kötet (Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti tárolása) ismerteti a kiégett üzemanyag
átmeneti tárolására szolgáló, száraz tárolást biztosító nukleáris létesítmények tervezésére
és üzemeltetésére vonatkozó nukleáris biztonsági követelményeket.
A 7. kötet (Nukleáris létesítmények telephelyének vizsgálata és értékelése) tartalmazza a
nukleáris létesítmények telephelyére és a telephely jellemzők meghatározására
vonatkozó nukleáris biztonsági követelményeket a telephely-vizsgálat, a létesítés, az
üzembe helyezés és az üzemeltetés életciklus fázisok tekintetében.
A 8. kötet (Nukleáris létesítmények megszüntetése) célja a nukleáris létesítmény
megszüntetésének tervezése és végrehajtása, valamint ehhez kapcsolódóan a nukleáris
létesítmények
nukleáris
biztonság
szempontjából
fontos
rendszereinek,
rendszerelemeinek leszerelése és a nukleáris létesítmény építményeinek lebontása során
- az üzemeltetési tevékenység felhagyása és a nukleáris létesítmény hatósági
felügyeletének megszüntetése érdekében teljesítendő - nukleáris biztonsági
követelmények meghatározása.
A 9. kötet (Új nukleáris létesítmény tervezési és létesítési időszakára vonatkozó követelmények)
az új nukleáris létesítmény tervezésére és létesítésére vonatkozó kiegészítő
követelményeket tartalmazza.
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A 10. kötet (Nukleáris Biztonsági Szabályzatok meghatározásai) definiálja a fenti kötetekben
használt fogalmakat.
A 118/2011. Korm. rendeletet és annak mellékleteit a tudomány eredményeinek és a
hazai és nemzetközi tapasztalatoknak a figyelembevételével - legalább ötévente felül kell
vizsgálni, és szükség szerint korszerűsíteni kell. Az NBSZ-ben rögzített követelmények
teljesítésének módszerére vonatkozó ajánlásokat az OAH által kiadott útmutatók
tartalmazzák, amelyeket a hatóság honlapján tesznek közzé. Az útmutatók
felülvizsgálatára a nukleáris biztonsági hatóság által meghatározott időszakonként, vagy
az engedélyesek javaslatára soron kívül kerül sor.
4. cikk
(1) c) a nukleáris létesítmények engedélyezési rendszere és engedély nélküli üzemeltetésének
tilalma
A nukleáris létesítmények engedélyezési eljárásának alapelveit, az engedélyezési
eljárásban részt vevő hatóságok körét az Atomtörvény szabályozza {III. fejezete, Hatósági
felügyelet}. Az Atomtörvény szerint Magyarországon 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. Az Atomtörvény rendelkezik arról is,
hogy atomerőmű létesítéséhez és jogszerű működéséhez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak a villamos energiáról szóló törvény alapján kiadott engedélyei is
szükségesek.
Az Atomtörvény alapján a 118/2011. Korm. rendelet további jogszabályi követelményeket
rögzít az engedélyezésre és jóváhagyásra vonatkozóan {III. fejezet, Hatósági felügyelet} és
tartalmazza a nukleáris létesítményekre vonatkozó nukleáris biztonsági engedélyek
típusait is {NBSZ 1. kötet}. A létesítmény élettartamának minden szakaszához (telephelykiválasztás, létesítés, üzembe helyezés, üzemeltetés, leszerelés) hatósági engedély
szükséges, továbbá minden létesítményszintű, vagy biztonságot érintő berendezés-szintű
átalakítás is csak engedéllyel végezhető. Az atomerőművek fizikai védelmi engedélyezését
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Fiz. véd. Korm. rendelet) szabályozza, amely az Atomtörvény alapján
szintén az OAH hatáskörébe tartozik.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új nukleáris létesítmény létesítése
környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység, tehát környezetvédelmi engedély
birtokában kezdhető meg.
Az OAH által kiadott engedélyek meghatározott időre érvényesek, a követelmények
teljesülése esetén kérelemre meghosszabbíthatók. Az üzemeltetési engedély további
érvényességéről és annak feltételeiről szóló döntést a tízévente végrehajtandó IBF alapján
hozza meg az OAH. Az Ákr. és az Atomtörvény alapján az OAH határozatai és végzései csak
bírósági úton támadhatók meg.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) tartalmazza
az engedély nélküli üzemeltetés tilalmát. A Btk. szerint aki engedély nélkül vagy az
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engedély kereteit túllépve nukleáris létesítményt üzemeltet, az atomenergia
alkalmazásához szükséges engedély megszerzése érdekében a döntésre jogosult szervet
vagy személyt megtéveszti, illetve az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos bejelentési
kötelezettségét elmulasztja, bűntettet követ el, amelyek esetében a törvény kétévi
szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el.
4. cikk
(1) d) a nukleáris biztonságnak a hatáskörrel rendelkező szabályozási hatóság által elvégzett
hatósági ellenőrzésével kapcsolatos rendszer;
Az Atomtörvény III. fejezete tartalmazza a hatósági felügyelet gyakorlati
megvalósulásának szabályait: leírja a hatósági engedélyezés és ellenőrzés általános
rendjét, meghatározza az OAH és az atomenergia alkalmazásában érintett más szervek
hatáskörét, valamint az atomenergia alkalmazása körében eljáró műszaki szakértőre
vonatkozó követelményeket.
A nukleáris létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék
átmeneti tárolója folyamatos hatósági felügyelet alatt áll. Az atomenergia-felügyeleti szerv
folyamatos hatósági felügyeleti tevékenysége a következő módon valósul meg:
a) egyedi hatósági eljárás keretében engedélyezési és jóváhagyási döntésekkel,
b) az engedélyes tevékenységének, valamint a nukleáris létesítmény, a
radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója biztonsági
helyzetének rendszeres elemzésével és értékelésével,
c) ellenőrzési program végrehajtásával
d) a jogszabályi követelmények, az azokon alapuló hatósági előírások gyakorlati
érvényesülését biztosító érvényesítési eljárás lefolytatásával {Atomtörvény 9. § (2)
bekezdés}.
Az OAH ellenőrzésre vonatkozó hatáskörét az Atomtörvény rögzíti {Atomtörvény 17. § (2)
bekezdés}. Az Atomtörvény kimondja azt is, hogy az OAH jogosult bármely atomenergiát
alkalmazónál – hatáskörében – ellenőrzést folytatni, akár előzetes értesítés mellett vagy a
nélkül is és az ellenőrzés nincs időkorláthoz kötve {Atomtörvény 17. § (4) bekezdés}. Az
OAH ellenőrzési tevékenységének folyamatosságát a nukleáris létesítmény telephelyén
fenntartott helyszíni felügyelettel, valamint ügyeleti rend működtetésével biztosítja
{Atomtörvény 12 § (3) bekezdés}.
Az OAH értékelési és ellenőrzési kötelezettségére vonatkozó részletszabályokat a
118/2011. Korm. rendelet tartalmazza, amelynek 22. § (1) bekezdése írja elő, hogy az OAH
a nukleáris biztonság fenntartása érdekében a nukleáris létesítmények életciklusának
valamennyi szakaszában az NBSZ 1. kötetében meghatározott módon rendszeresen és
tervszerűen legalább az alábbiakat ellenőrzi:
a) a nukleáris létesítmények, azok rendszerei, rendszerelemei, építményei
megfelelnek az engedélyekben, jogszabályokban előírt követelményeknek;
b) a nukleáris létesítmény tervezése, telephelyének vizsgálata és értékelése,
létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása és megszüntetése
megfelel a nukleáris biztonsági követelményeknek, a hatósági engedélyek alapjául
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szolgáló feltételeknek és körülményeknek, valamint az engedélyekben előírtaknak;
továbbá
c) az engedélyes irányítási rendszere megfelel az e rendeletben előírt
követelményeknek.
E kormányrendelet azt is rögzíti, hogy az OAH ellenőrzése nem mentesíti az engedélyest
a saját ellenőrzési tevékenység végzésének kötelezettsége alól.
Az OAH gyakorlatában az ellenőrzési rendszer a nukleáris létesítmények biztonságának
folyamatos megítélése céljából végzett feltáró-, illetve átfogó ellenőrzés és előre
elhatározott program szerinti, vagy adott eseményhez, tevékenységhez fűződő eseti
ellenőrzéseken keresztül valósul meg. A tervezett ellenőrzésekre a hatóság éves
ellenőrzési programot dolgoz ki, és erről az érintetteket tájékoztatja. A hatósági ellenőrzés
a helyszínen végrehajtott tevékenység megfigyelése és összevetése a releváns
dokumentációval. Az egyes ellenőrzésekhez a hatóság ellenőrzési tervet készít, és az
átfogó, valamint feltáró ellenőrzések helyszíni végrehajtását követően értékeli az
ellenőrzéseken tapasztaltakat, megalapozva a következő hatósági akciókat. Az
ellenőrzést, valamint az annak során tapasztaltak értékelését - a hatóság írásbeli
megbízása alapján - külső szakértő, vagy szakértő szervezet is végezheti.
A hatóság ellenőrzési tevékenysége mellett az engedélyezési eljárásában részt vevő
szakhatóságok is ellátnak önálló hatósági ellenőrzési feladatokat. Együttműködési
megállapodások révén a különböző hatásköröket egyaránt érintő esetekben a hatóságok
közös ellenőrzést folytathatnak le.
Az OAH kötelessége az ellenőrzések során feltárt körülmények és a beszerzett adatok
értékelése. Az atomenergia ellenőrzött alkalmazásának biztosítására és az engedélyes
tevékenységének értékelésére a hatóságok jelentési rendszert működtetnek. A jelentések
olyan részletesek, hogy lehetővé teszik a tevékenységek és a bekövetkezett események
független felülvizsgálatát és értékelését {118/2011. Korm. rendelet 32. §}.
Az üzemeltetés során bekövetkezett, biztonságot érintő események kivizsgálása, okainak
meghatározása és ismételt előfordulásuk megakadályozásához szükséges intézkedések
megtétele elsődlegesen az engedélyes feladata. A nukleáris biztonságot érintő eseményt
az engedélyes az érvényes előírásoknak megfelelően jelenti a hatóságnak. A bejelentés,
valamint az engedélyes által lefolytatott vizsgálatról készült jelentés alapján (vagy - az
esemény súlyától függően - az engedélyestől függetlenül) a hatóság az eseményt elemzi
és értékeli, szükség esetén további intézkedéseket kezdeményez.
Az OAH felülvizsgálati és értékelési programot készít a vizsgálat alá vont nukleáris
létesítményre és tevékenységre. A hatósági felülvizsgálat és értékelés a nukleáris
létesítmény életciklusának valamennyi szakaszára kiterjed. A nukleáris létesítmények
hatósági felülvizsgálata és értékelése kiterjed különösen:
a)
b)
c)
d)

az üzemeltetés biztonságával összefüggő üzemeltetési jellemzők alakulására;
a vezetési, szervezeti és adminisztratív tényezők biztonságra gyakorolt hatására;
a változtatások, módosítások hatásaira;
az események és azok kivizsgálása során megszerzett tapasztalatok
hasznosítására;
e) az üzemeltetést befolyásoló kérdésekre;
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f) a nukleáris biztonság szintjének növelésére irányuló tevékenység bemutatására.
Az OAH felülvizsgálja és értékeli az engedélyesek által benyújtott elemzéseket és más
műszaki dokumentumokat, továbbá figyelembe vesz minden számára hozzáférhető
releváns információt, hogy meggyőződjön arról, hogy
a) a nukleáris létesítményben végzett tevékenységek biztonsági következményei
meghatározottak és a biztonsági követelmények teljesülése bizonyított;
b) az engedélyes által benyújtott dokumentáció pontos és elégséges annak
megítéléséhez, hogy teljesülnek a jogszabályi és hatósági követelmények;
c) a tervezett műszaki megoldások a már megvalósított kísérletek, tesztek és
próbaüzem gyakorlati tapasztalatai alapján bizonyítottan megfelelőek vagy
minősítettek, így alkalmasak a megkívánt biztonsági szint elérésére {118/2011.
Korm. rendelet 25. §}.
Az értékelés során az OAH a betartandó korlátozások, a kijelölt célok és a ténylegesen
elért eredmények összevetését végzi előre meghatározott, mérhető célokból és
kritériumokból álló mutatórendszer alapján, lehetővé téve trendek megjelenítését az
értékelés szubjektivitásának csökkentése céljából.
A különböző forrásból származó értékelési eredményeket a hatóság felhasználja az
engedélyesek biztonsági teljesítményének folyamatos értékeléséhez. A vizsgálati
lehetőségek szélesítése érdekében a hatóság a Paksi Atomerőműre, a KKÁT-ra, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktorára és a Budapesti
Kutatóreaktorra vonatkozó biztonsági mutatók rendszerét dolgozta ki és alkalmazza. A
biztonsági mutatók mérhető paraméterek összességét jelentik, melyek - többek között - a
szervezet és az emberi tényező teljesítményét is mérik.
A biztonsági mutatók alapvetően a NAÜ ajánlásait követve állnak elő. Ennek megfelelően
három fő csoportba oszthatók:




az egyenletes üzemeltetés jellemzőire,
az üzemeltetés biztonsági jellemzőire, és
a biztonság iránti elkötelezettség jellemzőire

vonatkozó mutatók. A mutatók összegyűjtött statisztikai halmaza egyaránt lehetőséget ad
a sokrétű értékelésre, és kérdésfelvetésre. A hatóság jelenleg évente készít értékelést az
engedélyesek biztonsági teljesítményéről, amelynek tapasztalatait a hatósági eljárások
szervezésekor, például az éves ellenőrzési terv készítése során hasznosítja.
Az OAH éves értékelése során a nukleáris létesítmények engedélyeseinek üzemeltetési
biztonsági teljesítményét a biztonságimutató-rendszer eredményeire támaszkodva
értékeli. Az értékelés célja az engedélyesek tevékenységének és biztonsági
teljesítményének hatósági értékelése, ezek segítségével az üzemeltetés biztonsági
jellemzőinek monitorozása és elemzése, valamint az esetleges biztonsági problémák korai
feltárása {118/2011. Korm. rendelet 33. §}.
Az éves értékelés mellett a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságának időszakos
újraértékelését tízévenként végzik el egy előre meghatározott átfogó program szerint
(figyelembe véve a mindenkori nemzetközi gyakorlatot). Ez az IBF, amelyet a törvény
kötelezően előír. Az OAH e program keretében dönt az üzemeltetési engedély további
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hatályosságáról, és – szükség szerint – a további üzemeltetés
biztonságnövelő intézkedéseket ír elő {118/2011. Korm. rendelet 34. §}.

feltételeként

Amennyiben az OAH felügyeleti tevékenysége során felmerül, hogy a nukleáris
létesítmény vagy tevékenység által okozott biztonsági kockázat számottevően meghaladja
a korábban figyelembe vett mértéket, hivatalból eljárást kezdeményez, továbbá a
hatósági eljárás eredményeinek függvényében a jogszabályi követelmények és hatósági
előírások gyakorlati érvényesülését biztosító előírásokat tesz.

4. cikk
(1) e) hatékony és arányos végrehajtási intézkedések, ideértve – adott esetben – a korrekciós
intézkedéseket és a működés felfüggesztését, illetve az engedély módosítását vagy
visszavonását
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos érvényesítési eljárások általános jogi alapját
az Ákr. és a Btk. biztosítja.
Az Atomtörvény értelmében az OAH, mint az atomenergia-felügyeleti szerv hatósági
felügyeleti tevékenységének egyik megvalósulási formája a jogszabályi követelmények, az
azokon alapuló hatósági előírások gyakorlati érvényesülését biztosító érvényesítési
eljárások lefolytatása.
Az Atomtörvény határozza meg az érvényesítési eljárás során alkalmazható eszközöket is:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

figyelmeztetés (rögzített szóbeli, írásbeli),
kiegészítő feltételek előírása,
közigazgatási bírság kiszabása,
az engedélyezett tevékenység korlátozása,
az engedélyezett tevékenység felfüggesztése,
az engedély időbeli hatályának korlátozása,
az engedély visszavonása.

Ezen kívül tartalmazza az atomenergia alkalmazási körében foglalkoztatott személlyel
szemben, a rendőrség által érvényesíthető közbiztonsági engedély-visszavonási
lehetőséget is.
A nukleáris létesítmények vonatkozásában az Atomtörvény rendelkezései további
részletszabályokkal egészülnek ki. A 118/2011. Korm. rendelet az OAH érvényesítési
eljárásait a megsértett előírások biztonsági jelentősége szempontjából részletezi, illetve a
fokozatos megközelítés elvével összhangban részletezi az érvényesítés eszközeit: e
kormányrendelet megköveteli az engedélyestől az azonosított eltérések kivizsgálását,
szükséges intézkedések megtételét, és ismételt előfordulásuk megakadályozását (24. §).
A 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet tartalmazza a kiszabható bírság minimum és
maximum összegeit és részletezi, hogy kiszabása során milyen szempontokat kell
figyelembe venni az OAH-nak. A fokozatos megközelítés elve a szabályozás minden
szintjén érvényesül.
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A bírság összegének megállapításánál az eset összes körülményére figyelemmel kell lenni,
különösen arra, hogy
a)
b)
c)
d)
e)

bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,
milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,
ismételt szabályszegés történt-e,
felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,
a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot
megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.

A bírság mint szankcionálási eszköz önállóan és ismételten is kiszabható, de párosulhat
más szankciókkal is. A Btk.-ban meghatározott bűncselekmény megvalósulása esetén az
OAH-nak mérlegelési jogköre nincs, feljelentési kötelezettség terheli. Ezt követően a
nyomozóhatóság dönt a vádemelésről és vádemelés esetén a bíróság – ha szükséges – az
alkalmazandó intézkedésről.

4. cikk
(2) A tagállamok biztosítják az üzemeltetési tapasztalatok, az üzemelő nukleáris
létesítmények biztonsági elemzéséből levont tanulságok, a technológiai fejlődés és a
biztonsági kutatás eredményeinek figyelembevételével – amennyiben azok rendelkezésre
állnak és relevánsak – a nemzeti rendszer fenntartását és szükség szerinti javítását;
Az Atomtörvény előírja, hogy az atomenergia alkalmazásának nukleáris biztonsági
követelményeit – a tudomány eredményeinek és a nemzetközi tapasztalatoknak a
figyelembevételével – rendszeresen felül kell vizsgálni, és korszerűsíteni kell. Az OAH
feladata, hogy az atomenergia alkalmazása területén figyelemmel kísérje a nemzetközi
fejlődés általános irányait, különösen a szabályozás nemzetközi fejlődését, a műszaki
fejlesztési eredményeket, nemzetközi tapasztalatokat, elvárásokat, és javaslatot tegyen a
szükséges hazai intézkedésekre, jogszabályok megalkotására.
Az OAH számára a központi költségvetés biztosítja a tudomány és a technika fejlődésének
állandó nyomon követésére szükséges kutatások finanszírozását.
A 118/2011. Korm. rendelet értelmében az NBSZ-t a tudomány eredményeinek és a hazai
és nemzetközi tapasztalatoknak a figyelembevételével - legalább ötévente felül kell
vizsgálni, és szükség szerint korszerűsíteni kell. Az útmutatók felülvizsgálatára a nukleáris
biztonsági hatóság által meghatározott időszakonként, vagy az engedélyesek javaslatára
soron kívül kerül sor.
Az ötévenkénti frissítés során a hazai üzemeltetési tapasztalatokon és kutatási
eredményeken kívül a NAÜ, a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége (a
továbbiakban: WENRA), az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége (a továbbiakban: OECD
NEA) aktuális ajánlásait, a VVER Hatósági Fórum, valamint más országok elérhető
tapasztalatait, illetve az Európai Stressz-teszt és a Tematikus Szakértői Felülvizsgálat (a
továbbiakban: TPR) következtetéseit is figyelembe veszik.
A nukleáris létesítmények engedélyesei rendszeresen (negyedéves, éves stb.) jelentéseket
kötelesek a hatóságnak benyújtani a jelentési időszak fontosabb eseményeiről, illetve
üzemeltetési tapasztalatairól (az atomerőmű éves jelentése külön tartalmazza az
üzemviteli kampány jelentését, az öregedéskezelési jelentést, a karbantartás hatékonyság
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monitorozási jelentését, a sugárvédelmi jelentést stb.) Ezen kívül minden létesítmény
engedélyese rendszeres időszakonként biztonsági értékelési jelentést készít. Az
üzemeltetés során bekövetkezett üzemzavarok és más, nem tervezett események szintén
végződhetnek a hatósági követelmények szigorítására vonatkozó kötelezettséggel. A
hatóság a fentiek alapján egyedi előírásokat tehet, amelyek az ötévenkénti felülvizsgálatok
során bekerülhetnek a 118/2011. Korm. rendelet módosítása során a jogszabályi
követelményekbe.
További lehetőség a hazai és nemzetközi üzemeltetés tapasztalatok figyelembe vételére,
illetve a tudomány és a technika fejlettségi szintjének nyomon követésére a tízévenként
megtartott IBF, melynek eredményeit az engedélyesek jelentik a hatóságnak. A hatóság
határozatában elfogadja az engedélyes által feltárt fejlesztési (módosítási) igényeket és –
szükség esetén – további előírásokat tesz.
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5. CIKK HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG
5. cikk
(1) A tagállamok hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságot hoznak létre és tartanak fenn
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsága terén;
Magyarországon az OAH a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsága terén hatáskörrel
rendelkező szabályozó hatóság.
Az elmúlt években az OAH hatósági feladatkörei kiegészültek két nagyobb területtel, a
sugárvédelem hatósági felügyeletével és a nukleáris energia alkalmazását szolgáló
építmények általános felügyeletével. A radioaktív anyagok és ionizáló sugárzást létrehozó
eszközök sugárvédelmének területén, az egészségügy és az ionizáló sugárzással kezelt
személyek védelmén (például az orvosi besugárzás felügyeletén) kívül minden felelősség
az OAH-é. Ennek megfelelően jelenleg az OAH felelősségi körébe tartozik minden
sugárveszélyes alkalmazás engedélyezése és felügyelete (az iparban, egészségügyben és
kutatásban) és a radioaktív anyagok szállításának engedélyezése és felügyelete.
Az OAH hatáskörét az Atomtörvény 17. § (2) határozza meg.
5. cikk
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozási hatóság a hatósági
döntéshozatal során függetlenül, indokolatlan befolyásolástól mentesen járhasson el. E
célból a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a hatáskörrel
rendelkező szabályozó hatóság:
a) funkcionálisan elkülönüljön a nukleáris energia népszerűsítésében vagy hasznosításában
érintett minden más szervtől vagy szervezettől, és hatósági feladatai végzése során ne kérjen,
illetve ne fogadjon el utasítást ilyen szervtől vagy szervezettől;
Az OAH jogállását tekintve kormányzati főhivatal, a Kormány irányítása alatt álló különös
hatáskörű központi kormányzati igazgatási szerv. Az OAH felügyeletét a Kormány által
kijelölt miniszter (jelenleg az innovációs és technológiai miniszter) látja el, aki törvény
felhatalmazása alapján (miniszteri) rendeletet alkothat az OAH feladatkörébe tartozó
szabályozási kérdésekben, illetve előterjesztés útján javaslatot tesz törvény vagy
kormányrendelet alkotására, továbbá képviseli az OAH-t a Kormány és az Országgyűlés
előtt.
A hatóság függetlenségét biztosító fontos rendelkezés, hogy az OAH — mint kormányzati
főhivatal — törvényben meghatározott feladatkörében nem utasítható. Az OAH döntéseit
felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.
Az Atomtörvény rögzíti, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok függetlenek az
atomenergia alkalmazása — ideértve a villamosenergia-termelést, a radioizotópok
alkalmazását, a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelését is — és fejlesztése
terén érdekelt bármely más szervtől vagy szervezettől.
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Az IRRS-utókövető jelentés2 részletesen bemutatja azokat az elmúlt években az
atomenergiával összefüggő feladat- és hatáskörökben bekövetkezett változásokat,
amelyek e cikk szempontjából jelentőséggel bírnak. A Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018 (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet)
szerint az innovációért és technológiáért felelős miniszter felel az energiaügyi és
klímapolitikai feladatokért – a beleértve az atomenergia alkalmazási területét –, aki ebben
a szerepében törvényességi felügyeletet gyakorol az OAH felett. Egy új tárca nélküli
miniszter (funkcionálisan elkülönült és független más minisztériumoktól,) felelős a
nemzeti vagyon kezelésért, és így gyakorolja a tulajdonosi jogokat az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. felett. Emellett 2017-ben egy tárca nélküli miniszter kapott kinevezést,
aki felelős a Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő két új blokk tervezéséért, építéséért
és üzembe helyezéséért. Ez a feladat- és határkör megosztás függetleníti az OAH-t az
általa felügyelt nukleáris létesítményektől.
5. cikk
(2) b) szilárd és átlátható nukleáris biztonsági vonatkozású követelményeken alapuló
hatósági döntéseket hozzon;
A magyar hatósági rendszer kialakítása során fontos szempont volt, hogy a nukleáris
biztonságért felelős szervezet döntéseit ne lehessen befolyásolni, politikai vagy gazdasági
nyomás alá helyezni, továbbá kizárható legyen, hogy egyéb szempontokat (például az
ellátás-biztonságot) a nukleáris biztonság elé lehessen helyezni.
A Hatóság döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem
lehet {Atomtörvény 8. § (1) bekezdés}. A döntések alapjául szolgáló biztonsági
követelményeket a 118/2011. Korm. rendelet és mellékletei tartalmazzák, lásd e jelentés
4. cikk (1) bekezdés b) ponthoz tartozó összefoglalót.
Az OAH vezetőjét a felügyelő miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
A
felügyelő
miniszter
javaslatát
a
közigazgatási
minőségpolitikáért
és
személyzetpolitikáért felelős miniszter útján terjeszti a miniszterelnök elé. A vezető
helyettesét az OAH vezetőjének javaslatára a felügyelő miniszter nevezi ki és menti fel.
Az intézményi szabadság további garanciája, hogy az OAH munkatársaival szemben az
OAH főigazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az OAH külső szervezettel akkreditált
minőségügyi rendszere segíti a döntéshozatali folyamatot, amely deklarálja hogy az OAH
célja a jogszabályok által delegált hatósági, szakhatósági jogkörök magas színvonalú
gyakorlása elkötelezett munkatársakkal továbbá, hogy az OAH vezetése elkötelezett
abban, hogy az atomenergia magyarországi felhasználása a nemzetközi jogi és társadalmi
elvárásokkal összhangban, átlátható és elfogadható feltételek mellett valósuljon meg.
A nukleáris biztonsági követelmények és rendelkezések teljesítésére az OAH ajánlásokat
fogalmaz meg, melyeket útmutató formájában ad ki. Az új, illetve felülvizsgált útmutatók

2

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/35D3E2962884A1A6C12583CC00313A1B/$FILE/IRRS%20k%C3%B
6vet%C5%91%20misszi%C3%B3%20jelent%C3%A9se_magyar_lektor%C3%A1lt.pdf
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tervezetét az OAH véleményezés céljából közzéteszi a honlapján, így az érdekelt felek,
illetve a lakosság elküldheti észrevételeit, amelyeket a dokumentum véglegesítésekor vesz
figyelembe a hatóság. Ezen kívül az OAH honlapján elérhetők a vonatkozó jogszabályi
követelmények, az éves ellenőrzési terv, valamint a hatósági határozatok listája.
5. cikk
(2) c) olyan célzott és megfelelő költségvetési forrásokkal rendelkezzen, amelyek lehetővé
teszik a nemzeti rendszerben meghatározott hatósági feladatai elvégzését, és tartozzon
felelősséggel a részére juttatott költségvetés végrehajtásáért;
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében
költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása
ekként biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat
hatékonyan teljesíthető és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi
fedezet rendelkezésre áll.
A központi költségvetés előkészítése során az államháztartásért felelős miniszter
kidolgozza a tervezés részletes ütemtervét és tartalmi követelményeit, a tervezéshez
használt dokumentumokat, az előírt adatszolgáltatások teljesítésének módját, valamint a
központi költségvetésről szóló törvény fejezeteinek tervezett kiadási főösszegeit. A
tervezés az Áht. az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatályos előírásai, valamint az államháztartásért
felelős minisztérium által évente kiadott tervezési tájékoztatóban foglaltak szerint
történik.
Az OAH költségvetési javaslatának összeállítása során az OAH gazdasági vezetője a
szervezeti egységek bevonásával megtervezi az alapító okiratban meghatározott
feladatellátáshoz szükséges kiadásokat és a várható bevételeket. Ez lehetővé teszi, hogy
a költségvetés kövesse az alaptevékenységek esetleges változását, így biztosítva a
szükséges források rendelkezésre állását.
A tervezett bevételek és kiadások között meg kell tervezni mindazokat a bevételeket és
kiadásokat, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján
rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon, magánjogi
kötelmen alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával függenek össze {Ávr. 16. § (2)
bekezdés}.
A gazdasági vezető az így elkészített javaslatot beterjeszti a főigazgatónak, majd
jóváhagyás után határidőre megküldi annak a fejezetnek, melyhez a Hivatal címrend
szerint tartozik.
Az Országgyűlés által elfogadott éves költségvetési törvény alapján az intézményi bevételi
és kiadási előirányzatokról egységes rovatrend szerinti részletezésben az Ávr.-ben és az
Áhsz.-ben meghatározottak szerint elemi költségvetést kell készíteni, amelyet a főigazgató
hagy jóvá.
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Az OAH működését egyrészt a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
költségvetési támogatás, másrészt az Atomtörvényben meghatározott felügyeleti
díjbevétel biztosítja.




A központi költségvetésből évente meghatározott összeget kell biztosítani:
o a hatósági munkát szolgáló műszaki megalapozó tevékenységek
költségeire;
o a nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztési költségeire; valamint
o a nemzetközi kötelezettségeiből fakadó költségekre.
A nukleáris létesítmények, valamint a radioaktív hulladéktárolók engedélyesei az
Atomtörvényben meghatározott módon és mértékben kötelesek a hatóságnak
felügyeleti díjat fizetni.

Az OAH pénzügyi vonatkozásban független a nukleáris létesítményektől, pénzügyi
erőforrásai biztosítottak a működéshez. A felügyeleti díjból származó bevételeit
működésének fedezetére használja fel, azok más célra nem vonhatók el. Pénzügyi
forrásait a hatályos jogszabályokat figyelembe véve használhatja fel.
5. cikk
(2) d)megfelelő számú, a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges képesítéssel, tapasztalattal
és szakértelemmel rendelkező személyzetet alkalmazzon. Hatósági feladatai elvégzése
érdekében igénybe vehet külső tudományos és műszaki erőforrásokat és szakértelmet is;

Az Atomtörvény előírja, hogy az atomenergia biztonságos alkalmazását – beleértve a
nukleárisbaleset-elhárítást – és 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, valamint szakemberek képzésével, továbbképzésével kell
elősegíteni. Az OAH a hatósági biztonsági kultúra magas szintű fenntartására átfogó
képzési rendszert működtet, amelyről bővebben a 7. cikkhez tartozó összefoglalóban esik
szó.
Az Atomtörvény szerint az OAH munkáját az atomenergia biztonságos alkalmazásával
összefüggő kormányzati, hatósági és nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések
tudományos megalapozásának biztosítása érdekében tudományos tanácsadó testület
segíti {Atomtörvény 8. § (7) bekezdés}.
A Tudományos Tanács az atomenergia alkalmazása területén országosan elismert
szakemberekből álló, legfeljebb tizenkét tagú testület. A Tudományos Tanács a korszerű
tudományos eredmények figyelembevételével állást foglal a nukleáris fegyverek
elterjedésének megakadályozásával, valamint a nukleáris létesítmények, nukleáris és más
radioaktív anyagok, radioaktív hulladékok biztonságával és védettségével összefüggő
legfontosabb elvi és kutatási-fejlesztési kérdésekben.
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Az atomenergia biztonságos alkalmazásával összefüggő kutatás-fejlesztési feladatok
megoldását a tudomány és a technika fejlesztésével, a kutatómunka összehangolt
szervezésével, a hazai, illetve a nemzetközi tudományos kutatások eredményeinek
gyakorlati alkalmazásával, valamint szakemberek képzésével, továbbképzésével kell
elősegíteni. Az Atomtörvény az OAH hatáskörébe utalta az atomenergia békés célú
alkalmazásának biztonságával és védettségével összefüggő kutatás-fejlesztési
tevékenységek értékelését, összehangolását.
Nemzetközi elvárás a műszaki támogató intézmények (Technical Support Organisation, a
továbbiakban: TSO) bekapcsolása a hatósági szakmai munka támogatásába. Az OAH e
célból 1996-ban indította el az „atomenergia biztonságos alkalmazása hatósági
felügyeletét támogató műszaki megalapozó tevékenység” programját. Ennek részét
képezi többek között háttérelemzések, értékelések készítése konkrét hatósági ügyekben
külső tudományos és műszaki erőforrások bevonásával.
Az Atomtörvény 17. § (3) alapján az OAH-nak lehetősége van arra, hogy a tervezett,
hatósági engedélyköteles tevékenység és az arra irányuló engedély iránti kérelem
megalapozásának értékelésére, a műszaki, nukleáris biztonsági, sugárvédelmi, védettségi
és biztosítéki követelmények teljesülésének, továbbá a hatósági engedélyek feltételeinek
vizsgálatára szakértő szervezetet vagy szakértőt is igénybe vehet. Az OAH az igénybe vett
szakértő szervezetekkel együttműködési megállapodást köt.
A tervezett új blokkokhoz szükséges hatósági engedélyezési és létesítés-felügyeleti
feladatok szaktudás- és létszámigényéről az OAH 2014-ben felmérést készített, amelyet
eljuttatott a felügyelő minisztériumnak. Ennek eredményeként a Kormány az OAH
engedélyezett létszámát megemelte3, valamint lehetőséget biztosított az OAH nyugdíjba
vonuló dolgozóinak tovább-foglalkoztatására4.
2016. január 1-től új feladatként jelent meg a sugárvédelemmel kapcsolatos hatósági
feladatok ellátása, valamint ettől az időponttól kezdve az OAH általános építésügyi
hatóságként és általános építésfelügyeleti hatóságként is eljár. 2016. augusztus 1-jétől
szintén új feladatként jelent meg az építészeti hatósági feladatok körében a
szakmagyakorlási alkalmasság megállapítása és a szakmagyakorlók nyilvántartásba
vétele.
Az OAH jelenlegi feladatainak ellátásához megállapított szükséges létszáma 206 fő. Az
OAH létszámának aktuális és tervezett alakulását az 1. ábra mutatja.

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági feladatellátását biztosító anyagi és humán erőforrások
rendelkezésre állásához szükséges intézkedésekről, valamint e feladatellátással összefüggésben felsőoktatási
ösztöndíj bevezetésének és a duális képzés nukleáris iparban történő bevezetésének vizsgálatáról szóló
1850/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
3

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával összefüggő személyügyi kérdések rendezéséről szóló
1835/2014. (XII. 29.) Korm. határozat
4
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5. cikk
(2) e) dolgozzon ki eljárásokat mindenfajta összeférhetetlenség megelőzésére és annak
megoldására;
Az összeférhetetlenség megelőzését törvényi szinten több előírás is rögzíti. Az
Atomtörvény kimondja, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok függetlenek az
atomenergia alkalmazása – ideértve a villamosenergia-termelést, a radioizotópok
alkalmazását, a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelését is – és fejlesztése
terén érdekelt bármely más szervtől vagy szervezettől. Az Ákr. rendelkezik arról, hogy a
közigazgatási hatósági ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem
várható el az ügy tárgyilagos megítélése. Az ügy elintézéséből kizárt az a személy és
hatóság is, akinek, vagy amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. Az
OAH munkavállalóira — mint kormánytisztviselőkre — ezen kívül a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) összeférhetetlenséggel
kapcsolatos előírásai is vonatkoznak.
Az Atomtörvény értelmében az OAH főigazgatója — figyelemmel az atomenergia-ipar
sajátosságaira is — az összeférhetetlenségi és együttalkalmazási tilalmak, valamint
kizárási szabályok érvényesítését szolgáló további részletes eljárási szabályokat dolgoz ki.
Ennek alapján az OAH Összeférhetetlenségi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat)
fogadott el, amelynek célja, hogy az OAH kormánytisztviselői vonatkozásában biztosítsa
az összeférhetetlenség megelőzését és az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi
helyzetek megoldását, az ügyek elintézéséből való kizárás lehetőségét, továbbá az olyan
magatartások, tevékenységek megelőzését, amelyek a hivatalához méltatlannak
minősülnek, vagy amelyek a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetnék.
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A Szabályzat szerint például az OAH kormánytisztviselője nem létesíthet, és nem tarthat
fenn tagsági viszonyt, munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, vezető
tisztségviselői jogviszonyt vagy felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyt az OAH feladat- és
hatáskörébe tartozó felügyeleti tevékenységi körébe tartozó szervezettel. A főigazgató
vagy főigazgató-helyettes kinevezése esetén figyelembe kell venni azt a feltételt is, hogy a
kinevezésre javasolt személy a kinevezését megelőző két évben nem töltött be az OAH
felügyeleti körébe tartozó szervezetnél (nukleáris létesítménynél) vezető tisztséget.
A Szabályzat, valamint a Kit. 95. §-a is rendelkezik arról is, hogy az OAH
kormánytisztviselőinek kinevezésükkor nyilatkozniuk kell az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos tényekről és a követelmények teljesüléséről. A Kit. 95. § értelmében az OAH
kormánytisztviselői kötelesek haladéktalanul írásban bejelenteni, ha velük szemben
törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha kormányzati
szolgálati jogviszony fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerülnek. Amennyiben a
kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget az OAH felszólítása ellenére nem szünteti
meg, kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik.
A TSO-k esetében a velük között szerződések tartalmaznak az összeférhetetlenség
megelőzését célzó előírásokat.
5. cikk
(2) f) adjon a nukleáris biztonsággal kapcsolatos, más szerv vagy szervezet engedélyéhez nem
kötött tájékoztatást, amennyiben ez nem veszélyeztet egyéb fontosabb, a vonatkozó
jogszabályokban elismert vagy nemzetközi eszközökhöz kapcsolódó érdekeket, például a
védettséget.
Az Atomtörvény az OAH feladatkörébe utalja, hogy tájékoztassa a közvéleményt az
atomenergia alkalmazásának biztonságáról és a nukleáris védettségről, saját
tevékenységéről, fontosabb döntéseiről és azok megalapozásáról, az alkalmazott
biztonsági, védettségi és biztosítéki követelményekről. Az OAH ezeket az információkat a
honlapján teszi közzé.
Az OAH évente közel 200 hírben számol be tevékenységéről, a legfontosabb hazai és
nemzetközi eseményekről, rendezvényekről, fontosabb hatósági döntéseiről, valamint az
Atomerőmű üzemi információiról (pl. a leterhelésekről, a nukleáris biztonságot nem
érintőekről is). Ezen kívül elérhetők a nukleáris területre vonatkozó jogszabályok, valamint
az OAH által készített útmutatók, amelyek az atomenergia alkalmazóit segítik a jogszabályi
követelmények teljesítésében. Az OAH az atomenergia hazai alkalmazásáról éves jelentést
állít össze az Országgyűlés számára, amelyet elfogadást követően a honlapján is
elérhetővé tesz.
Emellett az OAH-nak mint közfeladatot ellátó szervnek — az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseivel összhangban — lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű
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A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat
védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti minősített adat. Az OAH-nak a Fiz. véd.
Korm. rendelet 6. § (5) alapján a minősített adat védelméről rendelkező jogszabályokban
meghatározott módon kell minősíteni és kezelni azon információkat, amelyek
ismeretében egy esetleges elkövető a fizikai védelmi rendszer hatékonyságát
csökkentheti.
Az OAH megtagadhatja a nukleáris létesítménnyel, valamint annak építményeivel
összefüggő valamennyi, az engedélyezési eljárásban felmerült adat nyilvánosságra
hozatalát, amennyiben a nyilvánosságra hozatal nemzetbiztonsági vagy honvédelmi
érdeket, a közbiztonságot, Magyarország külügyi tevékenységét, külügyi kapcsolatait,
nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatait sérti vagy veszélyezteti, szellemi tulajdonhoz
való jogot sért, vagy ha az adat nyilvánosságra hozatala a hatásterületet érintően a
környezet védelmi szintjének csökkenésével járna. A nyilvánosságra hozatal
megtagadható továbbá abban az esetben is, ha az bírósági, illetve más hatósági eljárás
lefolytatását veszélyezteti, kivéve, ha az eljáró bíróság, hatóság engedélyezi az adat
nyilvánosságra hozatalát.

5. cikk
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság rendelkezzen
a 4. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti rendszerrel kapcsolatos kötelezettségei
teljesítéséhez szükséges jogkörökkel. E célból a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a
nemzeti rendszer felruházza a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságokat a következő
fő hatósági feladatokkal:
a) a nukleáris biztonságra vonatkozó nemzeti követelményekre vonatkozó javaslatok tétele,
e követelmények meghatározása vagy részvétel azok meghatározásában;
Az OAH feladata, hogy az atomenergia alkalmazása területén figyelemmel kísérje a
nemzetközi fejlődés általános irányait, különösen a szabályozás nemzetközi fejlődését, a
műszaki fejlesztési eredményeket, nemzetközi tapasztalatokat, elvárásokat, és javaslatot
tegyen a szükséges hazai intézkedésekre, jogszabályok megalkotására. Amennyiben az
OAH úgy ítéli meg, hogy például a nukleáris biztonsági követelmények módosítására vagy
új követelmény megalkotására van szükség, javaslatot terjeszt elő az OAH felügyeletét

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot
ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
6 A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
5
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ellátó miniszternél a követelményt tartalmazó jogszabály módosítására vagy szükség
esetén új jogszabály megalkotására vonatkozóan.
A miniszter a jogszabálytervezetet döntési javaslat (előterjesztés) formájában nyújtja be a
Kormány részére, amelyet a Kormány döntését megelőzően a 4. cikk 1. a) pont alatt
bemutatott közigazgatási egyeztetés keretében az állami intézmények és szervezetek, a
jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI.
törvényben szabályozott társadalmi egyeztetés keretében pedig az érintett társadalmi
szereplők véleményezhetnek. Törvényi szintű módosítás (pl. Atomtörvény) elfogadása az
Országgyűlés döntését igényli, amely az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozatban foglaltaknak megfelelően történik.
Az Európai Atomenergia-Közösséget létrehozó szerződés 33. cikke alapján (előzetes
notifikáció) a Bizottság részére meg kell küldeni az alapvető biztonsági előírásokkal
összefüggő jogszabály tervezetét. Az előbbieken túl, az irányelvi megfelelést
biztosítóelfogadott jogszabályról a Bizottságot kiegészítő notifikáció keretében értesíteni
szükséges.

5. cikk
(3) b) a nukleáris biztonságra vonatkozó nemzeti követelmények és az adott engedélyben
szereplő feltételek teljesítésének és a teljesítés bemutatásának megkövetelése az
engedélyesektől;
Az engedélyes kötelezettségeit az Atomtörvény és a 118/2011. Korm. rendelet
tartalmazzák (lásd e jelentés 4. cikk (1) bekezdés b) ponthoz tartozó összefoglalót). Az
Atomtörvény 10. §-a rögzíti, hogy az atomenergia biztonságos alkalmazásáért, a
biztonsági követelmények betartásáért az atomenergia alkalmazója felelős. A 118/2011.
Korm. rendelet kimondja, hogy a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetéséért, a
nukleáris biztonsági követelmények betartásáért és betartatásáért a nukleáris
létesítmény teljes életciklusa alatt a felelősséget az engedélyes viseli {Atomtörvény 4/A. §
c) pontja és 5. §}, és az OAH tevékenysége, vagy annak hiánya semmilyen formában és
mértékben nem mentesíti az engedélyest a nukleáris biztonságért viselt felelőssége alól
{118/2011. Korm. rendelet 27. §}.
Az Atomtörvény előírja továbbá, hogy az engedélyes – tevékenységi körében – köteles az
atomenergia biztonságos alkalmazásához, a biztonság fenntartásához és fejlesztéséhez
szükséges műszaki-technológiai, anyagi és személyi feltételeket biztosítani, továbbá a
sugárzási viszonyokat a tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi
elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban folyamatosan ellenőrizni. Az
engedélyes — figyelembe véve üzemeltetési tapasztalatait és a biztonsággal kapcsolatos
új ismereteket — köteles folyamatos tevékenységet végezni a biztonság növelésére
{Atomtörvény 10. §}. Az engedélyesnek bizonyítania kell, hogy a felelősségéből származó
valamennyi kötelezettségének eleget tesz, és hosszú távon rendelkezik a nukleáris
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biztonság fenntartásához szükséges erőforrásokkal és feltételekkel {118/2011. Korm.
rendelet 27. §}.
Az engedélyesnek a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságát, a nukleáris biztonsági
követelmények teljesítését, a kockázat mértékét, a létesítést és az üzembe helyezést
megelőzően, valamint - figyelembe véve az üzemi tapasztalatokat és a biztonsággal
kapcsolatos új ismereteket - a teljes üzemidő alatt (IBF és IBJ keretében) rendszeres
időközönként teljes körűen elemeznie, értékelnie kell, és annak eredményét a honlapján
nyilvánosságra kell hoznia {Atomtörvény 10. § (3) bekezdés}.
Az engedélyes a kötelezettséget a 118/2011. Korm. rendelet 5. §-a erősít meg azzal, hogy
az a rendeletben előírt követelmények maradéktalan teljesülését igazolnia kell az OAH
részére. A biztonsági követelményeknek való megfelelés igazolása az Biztonsági
Jelentések útján történik. A Biztonsági Jelentésekkel kapcsolatos előírásokat a 118/2011.
Korm. rendelet 31. § tartalmazza.
Az OAH a nukleáris létesítményben tízévenként IBF-et végez annak vizsgálata céljából,
hogy a nukleáris létesítmény az engedélyezés alapjával összhangban üzemel-e, amelyet
határozattal zár le. Az első IBF-et az üzemeltetési engedély jogerőssé válásától számított
tíz év elteltével kell lezárni. Az engedélyes az OAH felülvizsgálatának elvégzésére
megállapított határidőt megelőzően legalább egy évvel köteles saját felülvizsgálatát
elvégezni, és ennek eredményeit alapul véve – szükség esetén – programot összeállítani
és végrehajtani a feltárt kockázati tényezők felszámolására, mérséklésére szolgáló
biztonságnövelő intézkedések megvalósítására. Az engedélyes a saját felülvizsgálatának
eredményeit, a nukleáris létesítmény biztonságát befolyásoló tényezőket és a
biztonságnövelő intézkedések programját tartalmazó IBJ-t nyújt be a nukleáris biztonsági
hatóságnak, legkésőbb a felülvizsgálat lezárására. Ebben az aktualizált Végleges
Biztonsági Jelentéssel (a továbbiakban: VBJ), továbbá a hatályban lévő hazai
követelményekkel és a nemzetközi jó gyakorlattal összehasonlítva be kell mutatni azokat
a tényezőket, amelyek meghatározzák a nukleáris létesítmény üzemeltetési kockázatát.
{118/2011. Korm. rendelet 34. §}
Az engedélyesnek továbbá a 118/2011. Korm. rendelet 32. § előírásai szerint rendszeres,
eseti és állapothoz rendelt jelentéseket készítenie és OAH részére megküldenie.
5. cikk
(3) c) e teljesítés ellenőrzése hatósági értékelések és vizsgálatok révén;
Az OAH által végzett felügyelet alapvetően az engedélyesek által benyújtott
dokumentumok, így különösen beadványok, rendszeres és eseti jelentések, valamint a
hatósági ellenőrzések során összegyűjtött információ elemzése és értékelése alapján
történik. Ha ennek során felmerül, hogy a nukleáris létesítmény vagy tevékenység által
okozott biztonsági kockázat számottevően meghaladja a korábban figyelembe vett
mértéket, akkor a nukleáris biztonsági hatóság hivatalból eljárást kezdeményez, továbbá
a hatósági eljárás eredményeinek függvényében a jogszabályi követelmények és hatósági
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előírások gyakorlati érvényesülését biztosító előírásokat tesz. Az OAH döntését a
rendelkezésére álló tények átfogó és részletes értékelése mellett, a jogszabályi
követelmények teljesülésének vizsgálata alapján hozza meg. Ennek során megvizsgálja
azokat a dokumentumokat és adatokat, amelyek a tervezést megalapozó biztonsági
elvekről, a megvalósítás minőségéről, az eljárás tárgyát képező megvalósult nukleáris
létesítmény, rendszer, rendszerelem tényleges működési elveiről és gyakorlati
működéséről, az üzemeltetési tevékenységről szólnak, és amelyeket az engedélyes
szolgáltat. A döntéseinek meghozatalánál a nukleáris létesítmény egésze nukleáris
biztonságának szempontjait érvényesíti.
Az Atomtörvény biztosítja, hogy az OAH ellenőrzést végezhessen az atomenergia bármely
alkalmazójánál, akár előzetes értesítés mellett vagy a nélkül is.
Az OAH kötelessége az ellenőrzések során feltárt körülmények és beszerzett adatok
értékelése. Az atomenergia ellenőrzött alkalmazásának biztosítására és az engedélyes
tevékenységének értékelésére a hatóságok jelentési rendszert működtetnek.
A hatósági ellenőrzési rendszerről lásd e jelentés 4. cikk (1) bekezdés d) ponthoz tartozó
összefoglalót.
5. cikk
(3) d) hatékony és arányos végrehajtási intézkedésekre vonatkozó javaslatok tétele vagy ezek
elvégzése.
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos érvényesítési eljárások általános jogi alapját
az Ákr. és a Btk. biztosítja. Az Atomtörvény értelmében az OAH felügyeleti
tevékenységének egyik megvalósulási formája a jogszabályi követelmények, az azokon
alapuló hatósági előírások gyakorlati érvényesülését biztosító érvényesítési eljárások
lefolytatása. Az érvényesítési eljárásokat az e jelentés 4. cikk (1) bekezdés e) ponthoz
tartozó összefoglaló mutatja be részletesen.
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6. CIKK AZ ENGEDÉLYESEK
6. cikk A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti rendszer előírja a következőket:
a) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsága tekintetében az engedélyes rendelkezik az
elsődleges felelősséggel. A felelősséget nem lehet átruházni, és az kiterjed az azon vállalkozók
és alvállalkozók tevékenységeiért való felelősségre is, akiknek a tevékenysége érintheti
valamely nukleáris létesítmény nukleáris biztonságát;
Az Atomtörvény szerint az atomenergia biztonságos alkalmazásáért, a biztonsági
követelmények betartásáért az atomenergia alkalmazója felelős. A biztonságért való
elsődleges felelősség azt a személyt vagy szervezetet terheli, aki, vagy amely a sugárzásból
eredő kockázat növekedését okozó létesítmény vagy tevékenység engedélyese. Az
engedélyes - tevékenységi körében - köteles az atomenergia biztonságos alkalmazásához,
a biztonság fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges műszaki-technológiai, anyagi és
személyi feltételeket biztosítani, továbbá a sugárzási viszonyokat a tudomány legújabb
igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban
folyamatosan ellenőrizni. Az engedélyes – figyelembe véve üzemeltetési tapasztalatait és
a biztonsággal kapcsolatos új ismereteket– köteles folyamatos tevékenységet végezni a
biztonság növelésére.
Az engedélyes felelősségét a 118/2011. Korm. rendelet is rögzíti, amely kimondja, hogy a
nukleáris létesítmények biztonságáért, a nukleáris biztonsági követelmények betartásáért
és betartatásáért, a nukleáris létesítménnyel kapcsolatos tevékenységekért a teljes
életciklus alatt a felelősség az engedélyest terheli.
A vállalkozókra és alvállalkozókra vonatkozó, az Irányelvben foglalt követelményeket
szintén az NBSZ tartalmazza, amely kimondja, hogy az engedélyes a nukleáris biztonságot
érintő tevékenységekbe beszállítót vonhat be, ugyanakkor a nukleáris biztonság
fenntartásáért ebben az esetben is az engedélyes felel. A beszállítók alkalmasságának
igazolására az engedélyes minősítési rendszert dolgoz ki és működtet. Az engedélyes a
beszállítói tevékenység megkezdése előtt és annak végrehajtása során meggyőződik arról,
hogy a beszállító képes biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket.
Az engedélyesnek az egyes folyamatok felügyelete érdekében teljes körű, a nukleáris
biztonság szempontjából differenciált ellenőrzési rendszert kell működtetnie, amely az
adott életciklus szakaszra jellemző valamennyi folyamatra és részt vevő szervezetre
kiterjed. (A beszállítók alkalmazásával és felügyeletével szemben támasztott
követelményeket az NBSZ 9. kötete tartalmazza.)
6. cikk
b) az engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek igazolnia kell a nukleáris
biztonságot. Az igazolás terjedelmének és részletességének arányban kell állnia a nukleáris
létesítmény és telephelye szempontjából releváns kockázat lehetséges mértékével és
jellegével;
Az engedély iránti kérelem benyújtására vonatkozó követelményeket a 118/2011. Korm.
rendelet tartalmazza, amely szerint a kérelmet megalapozó dokumentációt a kérelem
tárgyát képező tevékenység nukleáris biztonsági kockázatának mértékével és jellegével
összhangban, olyan részletességgel és mélységben kell elkészíteni, hogy annak alapján a
nukleáris biztonsági hatóság a követelmények és előírások teljesülésének, továbbá a
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teljesüléshez szükséges műszaki és adminisztratív tevékenységek megfelelőségének
független felülvizsgálatát és értékelését el tudja végezni.
Az engedélyezési rendszer összefoglalóját az e jelentés 4. cikk (1) bekezdés c) pontjához
tartozó leírás tartalmazza.

6. cikk
c) az engedélyeseknek – amennyiben az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható –
rendszeresen értékelniük és ellenőrizniük, valamint folyamatosan javítaniuk kell nukleáris
létesítményeik nukleáris biztonságát, mégpedig szisztematikus és ellenőrizhető módon. Az
értékeléseknek ki kell terjedniük a balesetek megelőzése és a balesetek következményeinek
mérséklése érdekében bevezetett intézkedések ellenőrzésére, ideértve a mélységben tagolt
védelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásának ellenőrzését is;
Az Atomtörvény 10. § (3) bekezdése előírja, hogy az engedélyes – figyelembe véve
üzemeltetési tapasztalatait és a biztonsággal kapcsolatos új ismereteket – köteles
folyamatos tevékenységet végezni a biztonság növelésére. További információk a 4. és az
5. cikkhez tartozó összefoglalóknál találhatóak. Emellett az IBF keretében – figyelembe
véve az üzemi tapasztalatokat és a biztonsággal kapcsolatos új ismereteket - rendszeres
időközönként teljes körűen elemeznie, értékelnie kell a nukleáris létesítmények nukleáris
biztonságát, a nukleáris biztonsági követelmények teljesítését. Az IBF-fel bővebben a 8a
és a 8c cikkhez tartozó összefoglaló foglalkozik. A balesetek megelőzése és a balesetek
következményeinek mérséklése érdekében bevezetett intézkedések ellenőrzésével
bővebben a 6. cikkhez tartozó összefoglaló foglalkozik. A mélységben tagolt védelemmel
átfogóan az e jelentés 8b cikk (1) pontjához tartozó összefoglaló foglalkozik.
6. cikk
d) az engedélyesnek olyan irányítási rendszert kell létrehoznia és alkalmaznia, amely kellő
fontosságot tulajdonít a nukleáris biztonságnak;
Az Atomtörvény előírja, hogy nukleáris létesítményekkel, valamint nukleáris
rendszerekkel és berendezésekkel kapcsolatos tevékenységek körében csak azok az
intézmények, szervezetek, gazdálkodó szervezetek működhetnek, amelyek megfelelő
irányítási rendszerrel rendelkeznek. Az irányítási rendszer megfelelőségét vizsgálni és
igazolni szükséges. A 118/2011. Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a mélységben
tagolt védelem fenntartása érdekében az engedélyesnek hatékony irányítási rendszert
kell működtetnie és a nukleáris biztonság és az erős biztonsági kultúra fenntartása iránt
szilárdan elkötelezett vezetőséggel kell rendelkeznie.
Az NBSZ 2. kötete tartalmazza az irányítási rendszerekre vonatkozó követelményeket,
amelyeket a – a Bécsi Nyilatkozat 3. alapelvének megfelelően – a NAÜ GSR Part 2 jelű
szabályzata és a WENRA-referenciaszintek alapján, valamint az ISO 9001:2015
szabványban rögzítettek figyelembe vételével fogalmaztak meg. A kötet határozza meg az
irányítási rendszerre vonatkozó követelményeket mind az üzemeltetővel, mind a
beszállítóival szemben. E követelmények teljesítésének módszerére vonatkozó
ajánlásokat az OAH által kiadott útmutatók tartalmazzák. Az irányítási rendszerre
vonatkozó követelmények meghatározásának legfőbb célja, hogy az engedélyes
tevékenységeinek hatását nem különálló irányítási rendszerekben, hanem a biztonságot
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mint egységes egészet kezelve vegyék figyelembe, ezzel biztosítva, hogy a nukleáris
biztonság ne sérüljön. A biztonságnak minden más igénnyel szemben elsődlegesnek kell
lennie az irányítási rendszeren belül.
Az irányítási rendszer alapvető célkitűzése a biztonság elérése és növelése, az alábbiak
segítségével:
a) az engedélyes működésére vonatkozó összes követelmény következetes
összegyűjtése,
b) azon tervezett és szisztematikus intézkedések meghatározása, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy teljes bizonyossággal teljesüljenek ezek a követelmények,
továbbá
c) annak biztosítása, hogy az egészségügyi, környezetvédelmi, fizikai védelmi,
minőségügyi és gazdasági követelmények a biztonsági követelményekkel
összhangban, a biztonságra gyakorolt potenciális negatív hatásokat elkerülve
kerülnek figyelembevételre.
Az irányítási rendszeren belül meg kell határoznia és integrálnia kell az alábbi
követelményeket:
a) a hatályos jogszabályi és hatósági követelményeket;
b) az érdekelt felek által a nukleáris biztonsággal összefüggően kinyilvánított, és az
engedélyes által elfogadott összes követelményt; valamint
c) az engedélyes által alkalmazásra átvett nemzetközi szabályzatokat és
szabványokat.
Az engedélyesnek igazolnia kell a saját irányítási rendszere követelményeinek hatékony
teljesülését, amelyet az OAH évente a VBJ részeként értékeli.
Átfogó ellenőrzést rendszer-audit, vagy folyamat-audit keretében végez a hatóság. Az
auditokat előre kijelölt területeken saját auditorokkal hajtják végre, az auditjegyzőkönyvekben rögzített észrevételek felszámolása jelentés-köteles.
Tervezett ellenőrzések a hatóság éves ellenőrzési terve alapján, és az átrakás alatt lévő
blokkon a főjavítási határozat szerint történnek. Nem tervezett eseti ellenőrzésre a
minőséget sértő eseményekkel összefüggésben, illetve a hatóság egyedi kijelölése alapján
kerül sor.
Az üzemeltető minőségirányítási rendszerének a hatóság által ellenőrzött területei a
következők:












a szervezet felépítése;
a személyzet képzése és minősítése;
az engedélyes belső szabályozó dokumentumai;
a nem megfelelőségek kezelése;
a normál üzemvitel;
a karbantartás és a javítások;
a nukleáris üzemanyag kezelése;
a beszállítók kiválasztása;
a tervezés;
gyártóművi átvételek;
az átalakítások.
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A felülvizsgálatok ellenőrzése mind a vezetőségi, mind a független felülvizsgálatokra
kiterjed. A hatósági ellenőrzés a hatóság vezetője által jóváhagyott, az engedélyes által
ismert, írott eljárásrendek alapján kerül végrehajtásra.
A hatósági ellenőrzés során tapasztalt észrevételekkel összefüggő javító intézkedések
elhatározását a hatóság az engedélyestől várja. Az intézkedések elmaradása, vagy
elégtelensége esetén a javító intézkedést a hatóság egyedi határozatban rendeli el.
6. cikk
e) az engedélyesnek a balesetek megelőzése vagy következményeik mérséklése érdekében
megfelelő telephelyi veszélyhelyzeti eljárásokról és intézkedésekről kell gondoskodnia,
beleértve a súlyos balesetek kezelésére vonatkozó útmutatókat vagy ezzel egyenértékű, a
balesetekre való hatékony elhárítást célzó intézkedéseket. Az eljárásoknak különösen:
i. összhangban kell állniuk más üzemeltetési eljárásokkal, és azokat rendszeresen gyakorolni
kell gyakorlati megvalósíthatóságuk ellenőrzése érdekében;
ii. olyan balesetekre és súlyos balesetekre kell vonatkozniuk, amely bármely üzemmódban
előfordulhatnak, és amelyek párhuzamosan több egységet érintenek;
iii. külső segítség fogadására vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmazniuk;
iv. rendszeres felülvizsgálaton kell átesniük és rendszeresen naprakésszé kell tenni őket a
gyakorlatok tapasztalatainak és a balesetek tanulságainak figyelembevételével;
Az Atomtörvény 4/A. § h) pontja előírja, hogy az atomenergia alkalmazója köteles mindent
megtenni a nukleáris vagy sugárbaleset megelőzése és következményeinek enyhítése
érdekében. A 43. § (1) bekezdése szerint a rendkívüli esemény megszüntetése, okainak
kivizsgálása és ismételt előfordulásának megakadályozásához szükséges intézkedések
megtétele elsődlegesen az atomenergia alkalmazójának feladata. A 43. § (2) bekezdése
értelmében a nukleáris veszélyhelyzet bekövetkezésének megelőzése, a bekövetkezett
esemény következményeinek elhárítása vagy enyhítése, valamint az előírt, szabályos
körülmények helyreállítása érdekében az atomenergia alkalmazója köteles:
a) Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet kidolgozni, és azt az illetékes
hatóságokkal jóváhagyatni;
b) a hatékony nukleárisbaleset-elhárítás személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit
megteremteni, és azok meglétéről időről időre, rendszeresen meggyőződni;
c) a nukleárisbaleset-elhárításhoz szükséges külső segítségnyújtás feltételeit
(milyenségét, mértékét és módját) az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel
egyeztetve biztosítani.
A 118/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, az engedélyesnek ki kell dolgoznia
a várható üzemi események, tervezési üzemzavarok, tervezésen túli üzemzavarok és
balesetek kezeléséhez szükséges intézkedésekről szóló útmutatókat és utasításokat.
A nukleáris létesítmény üzembe helyezésének megkezdése előtt a telephelyre vonatkozó
létesítményi nukleáris baleset-elhárítási intézkedési tervet kell kidolgozni, majd a
továbbiakban folyamatosan karbantartani. A 118/2011. Korm. rendelet 36. § előírja, hogy
a baleset-elhárítási intézkedéseket úgy kell megvalósítani, hogy több előnnyel járjon, mint
amennyi kárt okoz. A bevezetendő intézkedés formáját, mértékét és időtartamát
optimalizálni kell, kiválasztásánál az intézkedés által elérhető védelem maximalizálására
kell törekedni.
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A 118/2011. Korm. rendelet VII. fejezete részletezi az üzemzavar, nukleáris veszélyhelyzet
és baleset bekövetkezésére való felkészülés és az elhárításuk érdekében folytatott
tevékenységgel kapcsolatos következményeket. A nukleáris létesítmény engedélyese a
rendkívüli esemény, valamint a nukleáris veszélyhelyzet megelőzésére és elhárítására
történő felkészülés érdekében műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, Balesetelhárítási Intézkedési Tervet készít, továbbá baleset-elhárítási szervezetet hoz létre, képez
ki és tart alkalmazásra képes és kész állapotban szükség szerinti gyakorlatoztatással is, a
jogszabályban foglaltaknak megfelelően.
A nukleáris létesítmény telephelyén a veszélyhelyzeti tevékenységet tervezni kell,
amelynek során fel kell készülni a biztonsági elemzésekben azonosított valamennyi –
radioaktív anyag kibocsátásával, sugárterheléssel járó – veszélyhelyzet elhárítására és a
következmények enyhítésére szolgáló, az engedélyes felelősségébe tartozó
tevékenységre.
Az NBSZ 3. kötet 3.2.2.4610. pontja előírja, hogy meg kell tervezni a szükséges balesetkezelési eszközöket, és ki kell dolgozni a baleset-kezelési útmutatókat a részletesen
elemezett tervezési alapon túli események –beleértve az üzemanyag teljes
megolvadásával járó súlyos baleseti folyamatok – következményeinek hatékony
csökkentésére úgy, hogy a környezet és a lakosság veszélyeztetése a baleset-kezelési
eljárások és eszközök sikeres működése esetén előre meghatározott, kezelhető szint alatt
maradjon.
Az NBSZ 4. kötet 4.5.3.0100. pontja alapján az üzemzavar-elhárítási utasításoknak és a
baleset-kezelési útmutatóknak rendelkezésre kell állnia. Az útmutatókban minden
lehetséges kiinduló üzemállapotot le kell fedni. A 4.5.3.0110. pont alapján több blokkal
rendelkező atomerőmű esetében az üzemzavar-elhárítási utasításoknak, a balesetkezelési útmutatónak és a baleset-elhárítási intézkedési tervnek több reaktor és pihentető
medence egyidejű üzemzavarát vagy súlyos baleseti állapotát is figyelembe kell vennie, és
a végrehajtásukhoz szükséges erőforrásokat ezek figyelembevételével kell meghatározni
beleértve az igénybe venni tervezett külső segítséget. Különös figyelmet kell fordítani a
reaktor és a pihentető medence közötti potenciális kölcsönhatásokra az ilyen baleseti
helyzetek során. A 4.5.3.0700. pont alapján az atomerőmű-specifikus validációhoz és
verifikációhoz alkalmazott megközelítést dokumentálni kell. Az emberi tényezők műszaki
elvei figyelembevételének hatékonyságát az utasításokban és az útmutatókban a
validáció során kell vizsgálni. Az üzemzavar-elhárítási utasítások validációját reprezentatív
szimulációra kell alapozni, ahol lehetséges, szimulátor alkalmazásával.
Az NBSZ 4. kötet 4.16.0.0200. pontja alapján, ha az üzemeltetési dokumentáció
kidolgozása, felhasználása és archiválása több szervezeti egységnél valósul meg, akkor
biztosítani kell a különböző egységek dokumentációinak összhangját, és szabályozni kell
a dokumentáció más szervezeti egység részére történő átadását. A rendszeres
felülvizsgálatra vonatkozó követelmények általánosságban jelennek meg az irányítási
rendszerre vonatkozó követelmények között.
Az NBSZ 4. kötet 4.12.1.1100. pontja előírja, hogy a baleset-elhárítási szervezet balesetelhárítási feladatai ellátásának képességéről rendszeres időközönként, de legalább
évente tartott gyakorlatokkal kell meggyőződni. A gyakorlatok során lehetőséget kell
biztosítani a telephelyen kívüli nukleáris veszélyhelyzet elhárításáért felelős szervezetek
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részvételére. A baleset-elhárítási képzésre, gyakorlatozásra hosszabb távú és éves tervet
kell készíteni. A baleset-elhárítási gyakorlatokat szisztematikusan értékelni kell, az
értékelés eredményeit vissza kell csatolni a tervezésbe. Az esetleges hazai balesetek
tanulságainak visszacsatolásáról az eseménykivizsgálási követelmények (118/2011. Korm.
rendelet VI. fejezet) gondoskodnak.
A hatóság felügyeleti tevékenysége során ellenőrzi a követelmények teljesülését, mellyel
bővebben a 4. és 5. cikkhez tartozó beszámoló foglalkozik.
6. cikk
f) az engedélyeseknek a nukleáris létesítmény nukleáris biztonságával kapcsolatos
kötelességei teljesítéséhez szükséges, megfelelő képesítésekkel és kompetenciákkal
rendelkező pénzügyi és humán erőforrásokról kell gondoskodnia és ezeket fenn kell tartania.
Az engedélyeseknek biztosítaniuk kell azt is, hogy a felelősségük alá tartozó azon vállalkozók
és alvállalkozók, akiknek a tevékenysége befolyásolhatja a nukleáris létesítmény nukleáris
biztonságát, rendelkezzenek a kötelességeik teljesítéséhez szükséges, megfelelő képesítéssel
és kompetenciákkal rendelkező humán erőforrásokkal.
Az engedélyes feladatait az Atomtörvény 10. §-a részletezi, amely előírja többek között az
atomenergia biztonságos alkalmazásához és fenntartásához szükséges személyi
feltételek biztosításának kötelességét.
A biztonság érdekében az emberi teljesítőképesség lehetőségeit és korlátait a nukleáris
létesítmények teljes élettartama alatt figyelembe kell venni. {Atomtörvény 4. §. (5)
bekezdés}.
Az atomenergia alkalmazása körében csak olyan személy foglalkoztatható, aki rendelkezik
jogszabályban meghatározott iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, és kielégíti a
foglalkoztatás jogszabályban előírt feltételeit, továbbá megfelel az előírt egészségügyi
követelményeknek. {Atomtörvény 11.§ (1) bekezdés}. Az alkalmazott személyeknek a
hivatkozott munkakörökben történő foglalkoztatáshoz a rendőrség által kiadott az
Atomtörvény 11. § (5) bekezdése szerinti közbiztonsági engedély szükséges.
Az engedélyesnek meg kell határozni a különböző üzemállapotok esetén szolgálatot
teljesítő személyzet szükséges létszámát és feladatait annak figyelembevételével, hogy az
esetleges üzemzavarok során szükséges intézkedéseket is el tudják végezni. Az
erőforrások, azon belül az emberi erőforrások biztosítására és kezelésére vonatkozó
felelősségeket az NBSZ határozza meg az alábbiak szerint:


A felső vezetőség minden szintre meghatározza a munkavállalókra vonatkozó
szakmai követelményeket, és oktatás vagy egyéb intézkedések útján gondoskodik
a szükséges ismeret- és tudásszint eléréséről és fenntartásáról, továbbá értékeli a
foganatosított intézkedések hatékonyságát. Az így elért hozzáértést és
szakértelmet folyamatosan fenn kell tartani.

Az NBSZ 4. kötete továbbá követelményeket határoz meg az engedélyes személyzetére
vonatkozóan is:


A munkavállalók számára a felelősségeket, a jogosultságokat, az alá-,
fölérendeltségi viszonyokat és a kommunikációs útvonalakat világosan definiálni
és dokumentálni kell.
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Az engedélyes szervezeti és működési szabályzatának tartalmaznia kell a
munkaköri leírásokkal kapcsolatos előírásokat. Pontosan meg kell határozni a
jogokat, kötelességeket, felelősségeket, a szükséges kompetenciákat és függőségi
kapcsolatokat az engedélyes szervezetén belül az egyéntől a különböző méretű
szervezetekig. A munkaköri leírásokban ki kell térni az adott munkakör
betöltéséhez szükséges ismeretek és feltételek meghatározására is. A biztonságos
üzemeltetéshez szükséges üzemeltető személyzet létszámát és szaktudását
szisztematikusan és dokumentumokban rögzített módon kell elemezni.
A biztonságos üzemeltetéshez szükséges és elégséges üzemeltető személyzet
létszámát, szaktudását és a biztonságos munkavégzésre való alkalmasságát
szabályozott módon igazolni kell és be kell mutatni a VBJ-ben.
Az engedélyes gondoskodik a biztonságos üzemeltetéshez szükséges és elégséges
üzemeltető személyzet rendelkezésre állásáról. Az engedélyesnek hosszú távú
munkaerő-gazdálkodási tervvel kell rendelkeznie a nukleáris biztonság
szempontjából fontos tevékenységekre. Figyelembe kell venni az emberi
kapcsolatokat, elsősorban a függőségi viszonyokat, az együttműködés és
kommunikáció
hatását
az
üzemeltető
személyzet
összetételének
megállapításakor. Az üzemeltető személyzetnek mindenkor meg kell felelnie
létszámmal, iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, jártassággal, a nukleáris
biztonság iránti elkötelezettséggel, egészségi állapottal, fizikai és pszichológiai
alkalmassággal
kapcsolatos,
az
adott
feladatra
írásban
rögzített
követelményeknek. A fentieknek biztosítaniuk kell, hogy az üzemeltető személyzet
tervezési üzemzavar, tervezésen túli üzemzavar és baleset esetén is képes legyen
feladatainak ellátására. A követelményeknek való megfelelést dokumentálni kell.

A nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltése hatósági
jogosító vizsgához kötött. Ennek célja a létesítmény üzemeltetése szempontjából fontos
munkakört betöltő dolgozó elméleti és gyakorlati tudásának, felkészültségének
megítélése és a munkakör betöltéséhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése. A
hatósági jogosító vizsgához kötött munkaköröket az atomenergia alkalmazásával
összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX.17.) NFM
rendelet (a továbbiakban: 55/2012. NFM rendelet) határozták meg. A vizsgán a hatóság
képviselője a vizsgabizottság tagja, álláspontja véleményeltérés esetén is köti a
bizottságot.
Az NBSZ 2. kötete meghatározza, hogy az engedélyesnek biztosítania kell, hogy a
követelményeket a beszállítók és alvállalkozók is teljesítik. E szerint a munkavégzésre és a
munkavállalókra vonatkozó követelményeknek azonosnak kell lenniük attól függetlenül,
hogy a munkát az engedélyes munkavállalója, vagy a beszállító munkavállalója végzi.
Az OAH felügyeleti tevékenysége kiterjed az engedélyes beszállítók kiválasztási, értékelési
és felügyeleti tevékenységének ellenőrzésére. Az OAH felügyeleti tevékenysége során
ellenőrzi a fenti követelmények teljesülését.
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7. CIKK A NUKLEÁRIS BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS SZAKÉRTELEM ÉS
KÉSZSÉGEK
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti rendszer valamennyi fél számára előírja,
hogy hozzanak oktatási és képzési intézkedéseket a nukleáris létesítmények nukleáris
biztonságával összefüggő felelősséggel rendelkező személyzet nukleáris biztonsággal és
telephelyi veszélyhelyzeti felkészültséggel kapcsolatos szakértelmének és készségeinek
kialakítása, fenntartása és továbbfejlesztése érdekében.
A nukleáris létesítmények személyzete képzési követelményeinek jogszabályi hátterét az
Atomtörvény, a 118/2011. Korm. rendelet és az 55/2012. NFM rendelet biztosítja.
Az atomenergia biztonságos alkalmazását – beleértve a nukleárisbaleset-elhárítást – és 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, valamint szakemberek
képzésével, továbbképzésével kell elősegíteni {Atomtörvény 4.§. (8) bekezdés}.
Az atomenergia alkalmazása körében csak olyan személy foglalkoztatható, aki rendelkezik
jogszabályban meghatározott iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, és kielégíti a
foglalkoztatás jogszabályban előírt feltételeit, továbbá megfelel az előírt egészségügyi
követelményeknek {Atomtörvény 11. § (1) bekezdés}.
A 118/2011. Korm. rendelet 8. § értelmében az engedélyes köteles biztonsági politikát
kidolgozni, ami biztosítja, hogy a biztonság minden mást megelőző fontosságú. A
biztonsági politika egyértelműen megfogalmazott és könnyen ellenőrizhető biztonsági
célokat és azok végrehajtására feladatokat ír elő, valamint alkalmas a biztonsági politika
megvalósítására és a biztonsági teljesítmény folyamatos nyomon követésére. A biztonsági
politikát minden, a biztonság szempontjából fontos munkakört betöltő munkavállalóval
és beszállítóval oly módon kell megismertetni és megértetni, hogy azt tevékenységük
során megfelelően alkalmazni tudják. Az engedélyes felelős a megfelelő szintű
képzettséggel és a szükséges engedéllyel rendelkező üzemeltető személyzet
rendelkezésre állásáért, valamint az üzemeltető személyzet képzettségi szintjének
fenntartásáért {118/2011. Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés, 13. §, 29. §}.
A nukleáris létesítmény engedélyesének a nukleáris létesítmény biztonságos, gazdaságos,
megbízható üzemeltetéséhez megfelelően kiválasztott, képzett, a munkaköri
követelményekben meghatározott készségekkel és jártassággal rendelkező munkaerőállományt ajánlott biztosítania. Ennek érdekében meg kell határoznia a biztonság
szempontjából meghatározó, valamint a biztonság szempontjából fontos munkaköröket,
és azok betöltőivel szembeni képzettségi, alkalmassági követelményeket. Az 55/2012 NFM
rendelet részletes előírásokat tartalmaz valamennyi nukleáris létesítmény
munkavállalójának képzési, képesítési követelményeire, illetve speciális előírásokat
tartalmaz a nukleáris biztonsági hatósági vizsgáztatására vonatkozóan. Továbbá
tartalmazza az egyes nukleáris létesítmény típusok munkavállalóira és azok képzésére
vonatkozó különös követelményeket, valamint az engedélyes jelentési kötelezettségeit a
személyzet alkalmasságára, képzettségére vonatkozóan.
Atomerőművek esetében az EBJ és a VBJ, míg kutató- és oktatóreaktor és a KKÁT esetén a
VBJ tartalmi követelményei között szerepelnek az üzemeltető személyzettel szemben
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támasztott képzettségi követelmények, és az azok teljesülését biztosító képzések
eljárásainak, képzési programjainak szabályai, a tapasztalatok visszacsatolásának
eljárásainak ismertetési előírása. Ennek keretében az engedélyes a jelentésekben
részletesen ismerteti az üzemeltető személyzet képzési követelményeit, a
jogszabályokban előírtaknak való megfelelést, a képzési követelmények teljesülését
biztosító képzési programokat, a képzési eljárásokat, valamint a tapasztalatok
visszacsatolását biztosító eljárásokat.
Az Atomtörvény 4. § (8) bekezdés értelmében az OAH átfogó képzési rendszert működtet
a munkavállalók képzése és továbbképzése érdekében. Az Atomtörvény 6/A § (4) előírja,
hogy az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű
kormánytisztviselő – felügyelői munkakörében – az atomenergia-felügyeleti szerv képzési
rendje és az atomenergia-felügyeleti szerv főigazgatója által kijelölt vizsgabizottság előtt
tett sikeres vizsga letétele után bízható meg az önálló ellenőrzési és intézkedési
tevékenység ellátásával.
Az OAH képzési rendszere három pillérre épül:




szakmai képzések;
az OAH balesetelhárítási szervezetében (a továbbiakban: BESZ) részt vevők
képzése;
közszolgálati képzések – amelyre vonatkozó szabályokat a kormányzati igazgatási
szervek
kormánytisztviselőinek
kötelező
képzéséről,
továbbképzéséről,
átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet határozza meg.

A feladatellátáshoz szükséges kompetenciák rendelkezésre állása érdekében az OAH éves
és középtávú (4 éves) képzési terveket készít, mely az OAH teljes állományára
vonatkozóan egyénekre lebontva tartalmazza azokat az ismereti területeket, amelyeken
képzést kell szervezni, illetve az adott évre tervezett baleset-elhárítási gyakorlatokat és a
BESZ személyzetfejlesztési tervét.
Az OAH képzési terve egyéni képzési profilokon alapul és három alapképzés típust
tartalmaz: betanító képzés, szintentartó képzés, továbbképzés.
A felügyelői munkakörben foglalkoztatottak képzési programja egy több éven átívelő,
egymásra épülő szakmai modulokból álló összetett képzési rendszert alkot, mely
felügyelői vizsgával zárul. Az OAH képzési rendszere a NAÜ által ajánlott szisztematikus
képzési módszert (Systematic Approach to Training – SAT) adaptálta és alkalmazza. A
képzési eljárásrend meghatározza az oktatásban érintett összes résztvevő (vezetők,
képzési referens, humánpolitikai referens, pénzügyi referens, szervezeten belüli oktatók,
képzésen résztvevők) felelősségét.
A szisztematikus képzés módszerének alkalmazása a következők szerint történik:
a)
b)
c)
d)
e)

az intézményi ismeretprofil alakulásának, valamint a képzési igények elemzése,
a hosszabb és rövidebb távú képzési célok és programok megtervezése,
a képzési rendszer fejlesztése (kidolgozása),
az elhatározott képzési programok végrehajtása,
a végrehajtott képzési programok értékelése.
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Az OAH továbbá, a betanító képzésekből már levizsgázott, véglegesített munkatársak
betanítása és a szervezetbe integrálásának elősegítése érdekében mentor programot
vezetett be. Az új belépő kolléga iskolai végzettsége, szakmai múltja, ismeretprofilban
megjelölt ismereti szintje és munkahelyi feladatai alapján a mentoráltak felelős vezetője
megállapítja azokat a szakterületeket, amelyeken mentori közreműködés szükséges.
Mentorként azok a kormánytisztviselők lehetnek megbízva, akik széles körű szakmai
tájékozottsággal rendelkeznek az adott szakterületen, ismerik a nemzetközi és hazai
szakirodalmi forrásokat, az OAH felügyeleti rendszerét és képesek a felügyelői
kompetenciák, tapasztalatok hatékony átadására.

8. CIKK ÁTLÁTHATÓSÁG
8. cikk
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságára
és a szabályozására vonatkozó szükséges információk a munkavállalók és a lakosság
rendelkezésére álljanak, különös tekintettel a nukleáris létesítmény közelében lévő
önkormányzatokra, lakosságra és érdekelt felekre. A kötelezettség magában foglalja annak
biztosítását is, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság és az engedélyesek – saját
felelősségi körükön belül – kommunikációs politikájuk keretében:
a) nyújtsanak tájékoztatást a munkavállalók és a lakosság számára a nukleáris
létesítmények rendes üzemelési feltételeiről, valamint
Az Atomtörvény 8. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az OAH köteles tájékoztatni a
közvéleményt az atomenergia alkalmazásának biztonságáról és a nukleáris védettségről,
saját tevékenységéről, fontosabb döntéseiről és azok megalapozásáról, az alkalmazott
biztonsági, védettségi és biztosítéki követelményekről a vonatkozó információk honlapján
való közzététele útján. Az OAH négyévente frissített tájékoztatási politikával és
stratégiával rendelkezik.7
Az OAH honlapján évente közel 200 cikket tesz közzé, továbbá széles körben elérhetővé
teszi a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokat (Országgyűlési jelentés, a
magyarországi nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók éves hatósági
értékelése, negyedévenkénti hírlevél, éves ellenőrzési terv). A nemzetközi vonatkozású
hírek többsége és az OAH működését szabályozó jogszabályok döntő többsége angol
nyelven is elérhető. A törvényi követelménynek megfelelve megtalálhatók az OAH
feladatainak leírásai, a gazdálkodási adatok, a foglalkoztatottak adatai, a Szervezeti és
Működési Szabályzat, a szervezeti ábra, a vezetők elérhetősége, valamint a nukleáris
területre vonatkozó jogszabályok. Az OAH weboldalán jelennek meg továbbá a hatósági
útmutatók, a Paksi Atomerőmű négy blokkjának üzemi adatai, valamint a sugárzásmérő
állomások adatai (folyamatosan frissülő, online adatok).
Az Atomtörvény előírja, hogy az engedélyes – tevékenységi körében – köteles az
atomenergia biztonságos alkalmazásához, a biztonság fenntartásához és fejlesztéséhez
szükséges műszaki-technológiai, anyagi és személyi feltételeket biztosítani, továbbá a
7

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/554722F81FE0C77CC1257F3F004E7F72/$File/T%C3%A
1j%C3%A9koztat%C3%A1si%20pol%20%C3%A9s%20strat%202017_al%C3%A1%C3%ADrt.pdf
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sugárzási viszonyokat a tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi
elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban folyamatosan ellenőrizni. A
környezeti sugárzási viszonyok ellenőrzésének eredményeiről rendszeresen - legalább
havonta - tájékoztatni kell a lakosságot. A 118/2011. Korm. rendelet 30/B. §-a továbbá az
előírja, hogy az engedélyesek kommunikációs politikával rendelkezzenek, melynek
alapján biztosítják a munkavállalók és a létesítménye környezetében élő lakosság
rendszeres tájékoztatását a normál üzemelésről.

8. cikk
1. b) események és balesetek bekövetkezése esetén nyújtsanak haladéktalanul tájékoztatást
a munkavállalók és a lakosság, valamint a nukleáris létesítmény közelében elhelyezkedő
egyéb tagállamok hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságai számára.
Az Atomtörvény 8. § (4) bekezdés e) pontja előírja az OAH számára, hogy Baleset-elhárítási
Szervezet megszervezésével, felkészítésével és működtetésével ellátja a számára
jogszabályban meghatározott nukleárisbaleset-elhárítási feladatokat, továbbá azokat a
nukleáris balesetekkel kapcsolatos gyors értesítési, kapcsolattartási és hatósági
feladatokat, amelyek az európai uniós tagságból, továbbá jogszabállyal kihirdetett, a NAÜ
keretében a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról létrejött
nemzetközi egyezményekből, valamint a kapcsolódó kétoldalú nemzetközi
megállapodásokból erednek.
Az atomenergia alkalmazója minden rendkívüli eseményt köteles késedelem nélkül
bejelenteni többek között a területi polgármesternek, az egészségügyi államigazgatási
szervnek, a rendőrségnek és az atomenergia-felügyeleti szervnek {Atomtörvény 45. §}.
A fenti rendelkezések értelmében a rendkívüli eseményekről az engedélyes az OAH-t
tájékoztatja, aki a törvény értelmében végrehajtja a különböző nemzetközi
dokumentumokban (pl. 28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet a Bécsben, 1986. szeptember 26-án
aláírt, a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről,
a Tanács 87/600/EURATOM határozata a radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors
információcserére
vonatkozó
közösségi
szabályozásról)
valamint
kétoldalú
megállapodásokban előírt tájékoztatási feladatokat.
A kétoldalú megállapodások lehetnek kormányközi megállapodások, amelyek
végrehajtásában az OAH mint kijelölt hatóság vesz részt, illetve együttműködési
megállapodások, amelyeket az OAH köt társhatóságokkal. A veszélyhelyzet-kezelés
területén érvényes megállapodások az OAH honlapján találhatóak8. Az OAH-nak érvényes
együttműködési megállapodásai vannak a szomszédos országok, valamint Németország
és Csehország atomenergia-felügyeleti szerveivel.
A lakosság hiteles és időben történő tájékoztatás rendjére a nukleáris és radiológiai
veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. Ennek értelmében Lakossági Tájékoztatási Tervet
kell készíteni országos, ágazati, megyei szinten, valamint a nukleáris létesítményekben és
a radioaktív anyagot előállító, alkalmazó és tároló létesítményben. E rendelet

8

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_6
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meghatározza a lakossági tájékoztatás végzésére jogosult szervezetek körét, felelősségeit,
a lakossági tájékoztató tervek tartalmát a különböző időszakokban (megelőzés, korai és
késői fázis) és a tájékoztatás eszközeit.

8. cikk
(2) Az információkat a vonatkozó jogszabályoknak és a nemzetközi kötelezettségeknek
megfelelően a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani, amennyiben ez nem veszélyeztet
a vonatkozó jogszabályokban vagy a nemzetközi kötelezettségvállalásokban elismert egyéb,
magasabb rendű érdekeket, például a biztonságot.
Az OAH tájékoztatási politikája és stratégiája a hazai jogszabályokban meghatározott,
tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeket veszi figyelembe, továbbá olyan nemzetközi
dokumentumokat, mint a NAÜ GSG-6 útmutatója (Kommunikáció és konzultáció az
érdekelt felekkel), továbbá az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG)
nyitottságra és átláthatóságra vonatkozó, hatóságok számára készített útmutatója. A
hivatal mindemellett részt vesz a különböző kommunikációs munkacsoportok
munkájában (OECD NEA Working Group on Public Communication of Nuclear Regulatory
Organisations, ENSREG Working Group 3 - Improvements in Transparency Arrangements),
így folyamatosan és szorosan nyomon követi a nemzetközi trendeket, más országok jó
gyakorlatait.
Az információknak a nyilvánosság rendelkezésére bocsátására vonatkozó nemzeti
előírásokról lásd a 5. cikk 2. f) pontban bemutatott jogszabályokat. A nukleáris
létesítmények engedélyeseire a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat
nyilvánosságra hozatala esetében az Infotv. előírásai vonatkoznak.
8. cikk
(3)A tagállamok – az 5. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – biztosítják, hogy a hatáskörrel
rendelkező szabályozó hatóság adott esetben a nukleáris létesítmények nukleáris
biztonságával kapcsolatos együttműködési tevékenységeket folytasson a nukleáris
létesítmények közelében elhelyezkedő más tagállamok hatáskörrel rendelkező szabályozó
hatóságaival, többek között információk cseréje és/vagy megosztása révén.
Az Atomtörvény 8. § (4) bekezdés f) pontja alapján az OAH együttműködik más országok
hasonló hatósági feladatokat ellátó szervezeteivel, és velük kétoldalú szakmai
megállapodásokat köt, két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fenn. A
hivatal továbbá összehangolja az atomenergia alkalmazásának biztonságával és
védettségével összefüggő nemzetközi együttműködést, és ennek körében véleményezi az
e téren kötendő nemzetközi egyezményeket, valamint figyelemmel kíséri - hatáskörét
illetően - azok megvalósulását.
Az OAH kétoldalú nemzetközi kapcsolatai egyrészt Magyarország egyes, kétoldalú
nemzetközi szerződésein alapulnak, amelyek az alábbi területeken jöttek létre:




az atomenergia békés célú felhasználása,
a nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel összefüggő kölcsönös érdeklődés
tárgyát képező kérdések szabályozása,
a nukleáris balesetek esetén adandó gyorsértesítés,
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az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási,
hatósági és műszaki együttműködés.

Az OAH kétoldalú nemzetközi szerződések alapján az alábbi államokkal működik együtt:
Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Csehország, Horvátország, Kanada, Koreai
Köztársaság, Németország, Oroszországi Föderáció, Románia, Szaúd-Arábiai Királyság,
Szerb Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vietnam.
Az OAH-nak jelenleg 12 hatályos szakmai megállapodása van más államok nukleáris
hatóságaival (Amerikai Egyesült Államok, Belarusz Köztársaság, Cseh Köztársaság,
Finnország, Lengyelország, Marokkó, Oroszországi Föderáció, Románia, Szlovákia, Török
Köztársaság, Ukrajna, Bulgária).
Az OAH szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a VVER reaktorokat üzemeltető (vagy
jövőben üzemeltetni kívánó) országok társhatóságaival. Kölcsönös információcsereegyezmények keretében az OAH együttműködik Csehország, Szlovákia, az USA, az
Oroszországi Föderáció, Románia és Szerbia hatóságaival. Németország Szövetségi
Környezetvédelmi Minisztériumával tudományos-műszaki együttműködés keretében
alakult ki közvetlen kapcsolat.
A kétoldalú találkozók hatékonyabbá tétele érdekében, rendszeres, több éve tartó
együttműködés keretében Csehország, Magyarország, Szlovénia és Szlovákia nukleáris
hatóságai rotációs rendszerben, minden évben máshol megrendezett négyoldalú
megbeszéléseken vitatják meg az aktuális, közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket.
Ausztriával is évente megrendezésre kerül a magyar-osztrák találkozó. 2019 októberében
Budapesten immár 25. alkalommal került sor a kétoldalú találkozóra.
A találkozók napirendjén a fontosabb műszaki fejlesztések, jogi szabályozás terén
bekövetkezett változások, létesítmény szintű események, fizikai védelemmel,
veszélyhelyzet-kezeléssel,
radioaktívhulladék-kezeléssel,
és
az
aktualitásokkal
kapcsolatos beszámolók szerepelnek.
Az új atomerőművi projekt kapcsán pedig szorosabb kapcsolat keretében, évente kétszeri
találkozók során az OAH a finn hatósággal működik együtt.

8. cikk
(4) A tagállamok a vonatkozó jogszabályokkal és a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal
összhangban biztosítják, hogy a lakosság megfelelő lehetőségeket kapjon a nukleáris
létesítmények engedélyezésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatban való tényleges
részvételre.
Az Atomtörvény rögzíti, hogy minden létesítményi szintű engedélyezési eljárásnál — a
döntés meghozatala előtt, a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében —
közmeghallgatást kell tartani, továbbá rögzíti a közmeghallgatások előkészítésére
vonatkozó kötelezettségeket is {Atomtörvény 11/A. § (5)-(8) bekezdés}.
Az OAH a közmeghallgatásokról szóló hirdetményt a jogszabályi előírásokon túl közzéteszi
a helyi önkormányzat hirdetőtábláján, valamint megosztja saját Facebook-oldalán is,
annak érdekében, hogy minél nagyobb számban elérje az érdekelt feleket. A
hirdetményhez minden esetben csatolja az engedélyes, valamint a saját lakossági
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összefoglalóját (könnyen érthető leírás egyrészt a technikai részletekről, másrészt a
hatósági eljárás menetéről). Az OAH mindegyik közmeghallgatását a létesítmény
közelében tartja, kezdetük időpontja délután 16 óra, hogy minél többen részt tudjanak
venni rajta.
A közelmúlt főbb eljárásai melyben közmeghallgatás lefolytatására került sor:







a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása (blokkonként egy közmeghallgatás);
a Paksi Atomerőműben a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése;
az új atomerőművi blokkok esetében a telephely vizsgálati és értékelési engedély
kiadása előtt, valamint a telephelyre vonatkozó engedélyezési eljáráshoz
kapcsolódóan;
a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosítása;
a nagyaktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójának kutatási
keretprogramja.

Az eljárások végén kiadott határozat részletesen foglalkozik az elhangzott kérdésekkel,
valamint az azokra adott válaszokkal, így minden a lakosság és az érdekelt felek által
felvetett észrevétel megjelenik a végleges hatósági döntésben.

8a. CIKK A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI CÉLKITŰZÉS
8.a A nukleáris létesítményekre vonatkozó nukleáris biztonsági célkitűzés
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nukleáris biztonság nemzeti rendszere előírja,
hogy a nukleáris létesítményeket azt a célkitűzést szem előtt tartva kelljen megtervezni, a
telephelyüket kiválasztani, megépíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni és leszerelni, hogy
megelőzzék a baleseteket, illetve baleset bekövetkezése esetén mérsékeljék annak
következményeit és elkerüljék a következőket:
a)korai radioaktív kibocsátások, amelyek az atomerőművek területén kívüli veszélyhelyzeti
intézkedéseket igényelnek, amelyeknek végrehajtására azonban nincs elegendő idő;
b) nagy mennyiségű radioaktív kibocsátások, amelyek térben és időben nem korlátozható
védelmi intézkedéseket igényelnek.
Az Atomtörvény 4/A. §-a előírja, hogy az atomenergia alkalmazója köteles mindent
megtenni a nukleáris vagy sugárbaleset megelőzése és következményeinek enyhítése
érdekében. Az Atomtörvény 6. § szerint sugárvédelmi célkitűzés, hogy a nukleáris
létesítmény életciklusának valamennyi szakaszában a munkavállalók és a lakosság
sugárterhelése mindenkor az előírt határértékek alatti, az ésszerűen elérhető
legalacsonyabb szintű legyen. Ezt biztosítani kell a tervezési alaphoz tartozó üzemzavarok
és – amilyen mértékben ésszerűen lehetséges – a tervezésen túli üzemzavarok és a
balesetek következtében fellépő sugárterhelések esetén is. Műszaki biztonsági célkitűzés,
hogy az üzemzavari események bekövetkezése nagy biztonsággal megelőzhető, vagy
megakadályozható legyen, a nukleáris létesítmény tervezésénél figyelembe vett
valamennyi feltételezett kezdeti esemény esetén a lehetséges következmények az
elfogadható mértékeken belül legyenek, valamint a balesetek valószínűsége kellően
alacsony legyen. Ezeket a biztonsági célkitűzéseket a nukleáris létesítmény
élettartamának minden szakaszában érvényesíteni kell, beleértve a tervezést, a telephely
kiválasztást, a gyártást, a létesítést, az üzembe helyezést és az üzemeltetést, valamint a
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megszüntetést, továbbá a radioaktív anyagoknak ezen tevékenységekhez kapcsolódó
szállítását és a radioaktív hulladékkezelést.
Az Atomtörvény 7. §-a előírja, hogy a nukleáris létesítményben a mélységben tagolt
védelem alkalmazásával meg kell akadályozni a radioaktív anyag vagy sugárzás
környezetbe kerülését, és biztosítani kell, hogy a meghibásodások vagy azok kombinációja
eredményeként jelentős radioaktívanyag-kibocsátással járó balesetek csak kellően
alacsony valószínűséggel következhessenek be. A mélységben tagolt védelem biztosítja a
lehetséges emberi hibák vagy műszaki meghibásodások ellensúlyozását; az egymásba
ágyazott gátak hatékonyságának megőrzését; valamint a lakosság és a környezet
védelmét abban az esetben, ha a gátak hatékonysága csökkenne. A mélységben tagolt
védelem 5 szintje:
a) a normál üzemi feltételektől való eltérések és a hibás működések megelőzése;
b) a normálistól eltérő üzemi körülmények észlelése és annak megakadályozása,
hogy a várható üzemi események tervezési üzemzavarokká váljanak;
c) a tervezési alapba tartozó üzemzavarok megtervezett módon való kezelése;
d) az üzemzavari és baleseti folyamatok megállítása és a következmények enyhítése;
e) radioaktív anyagok jelentős kibocsátása esetén a radiológiai következmények
enyhítése.
A nukleáris létesítmény mélységben tagolt védelmének legfontosabb összetevői:
a) kellő biztonsági tartalékokat alkalmazó tervezési megoldások (beleértve a
megfelelő telephely kiválasztást, diverzitást és redundanciát, valamint kipróbált,
nagy megbízhatóságú technológiák és anyagok alkalmazását), magas színvonalú
létesítés és üzemeltetés;
b) szabályozó, korlátozó és védelmi rendszerek és vizsgálati-monitorozási
megoldások, valamint az üzemeltetést szabályozó dokumentumok alkalmazása;
c) a tervezési alapba tartozó események kezelését biztosító biztonsági rendszerek,
üzemzavar-elhárítási utasítások és képzések;
d) kiegészítő intézkedések, eszközök és balesetkezelési útmutatók alkalmazása,
továbbá gyakorlatok szervezése; valamint
e) felkészülés a telephelyen belüli és kívüli nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységek
végrehajtására.
Az NBSZ 3. kötete tartalmazza az atomerőművi blokkokra és 3/A. kötete az új
atomerőművi blokkokra vonatkozó tervezési követelményeket. A 3.4.6.0200. pont előírja,
hogy TAK 2-4 üzemállapotban a radioaktív anyagok kibocsátását időben és mennyiségileg
is korlátozni kell, annak érdekében, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a lakosságvédelmi
intézkedések bevezetésére, ha szükséges, és nagy területek hosszú távú elszennyeződése
elkerülhető legyen. A 3a.2.2.7000. pont előírja, hogy a tervezési alap kiterjesztésénél a
baleset-kezelési funkciókat és az azokat megvalósító rendszerek képességeit kell
figyelembe venni annak érdekében, hogy a TAK2 üzemállapot következményei a
3a.2.4.0800. pontban a nagy vagy korai kibocsátásokra előírt kritériumoknak megfelelően
csökkenthetők legyenek.
A 118/2011. Korm. rendelet 36. §-a előírja, hogy a nukleáris létesítmény létesítésének
megkezdése előtt a telephelyre vonatkozó létesítményi Nukleárisbaleset-elhárítási
Intézkedési Tervet kell kidolgozni, majd a továbbiakban folyamatosan felülvizsgálni. A
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nukleáris létesítmény engedélyese a rendkívüli esemény, valamint a nukleáris
veszélyhelyzet megelőzésére és elhárítására történő felkészülés érdekében műszaki és
szervezési intézkedéseket tesz, Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet készít,
továbbá baleset-elhárítási szervezetet hoz létre, képez ki és tart alkalmazásra képes és
kész állapotban, szükség szerinti gyakorlatoztatással is, a jogszabályban foglaltaknak
megfelelően.

8.a (2) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy az (1) bekezdésben
foglalt célkitűzés:
a)olyan nukleáris létesítményekre vonatkozzon, amelyek esetében első alkalommal adnak
építési engedélyt 2014. augusztus 14-ét követően;
Magyarországon 2014. augusztus 14-ét követően nem adtak ki új nukleáris létesítményre
vonatkozó létesítési engedélyt.
8.a (2)
b) referenciaként szolgáljon a meglévő nukleáris létesítmények ésszerűen megvalósítható
biztonsági fejlesztéseinek kellő időben történő végrehajtása szempontjából, többek között a
8c. cikk b) pontjában említett időszakos biztonsági felülvizsgálatok keretében.
Az Atomtörvény alapján az engedélyes – figyelembe véve üzemeltetési tapasztalatait és a
biztonsággal kapcsolatos új ismereteket – köteles folyamatos tevékenységet végezni a
biztonság növelésére. A 118/2011. Korm. rendelet részletezi a követelményeket és
meghatározza az ésszerűen megvalósítható biztonsági fejlesztéseinek azonosításához és
kellő időben történő végrehajtásához szükséges módszertant, folyamatokat és
kritériumokat. A biztonság növelésére szolgáló folyamatok:
a) események kivizsgálása, tapasztalatok felhasználása (118/2011. Korm. rendelet VI.
fejezet),
b) a 118/2011. Korm. rendelet és mellékleteinek ötévente történő felülvizsgálata,
c) a nukleáris létesítmény időszakos biztonsági felülvizsgálata (lásd e jelentés 8.c-hez
tartozó fejezet),
d) rendkívüli felülvizsgálat, amikor egy jelentős esemény alapján viszonylag sürgősen
kezdeményeznek biztonsági célzott felülvizsgálatot,
még mielőtt a
követelményeket egy kötelező jogi dokumentumba kodifikálnák (pl. a Fukushimabaleset utáni “stresszteszt” eredménye).
Az NBSZ 3. kötet 3.2.3.0700 és a 3. kötet 3a.2.3.0700 pontjai előírják, hogy a tervezési
alapot, a tervezési alap kiterjesztését és ezek igazolását a tervezés lezárásakor, valamint
az atomerőmű teljes élettartama során, rendszeres időközönként, továbbá lényeges új
biztonsági információk felmerülése esetén felül kell vizsgálni, és szükség esetén
módosításokat kell végrehajtani a determinisztikus és valószínűségi számítások
eredményei, illetve mérnöki megfontolások alapján. Az azonosított hiányosságokat és
biztonságnövelő lehetőségeket értékelni kell, és időben meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket. Az NBSZ 4. kötet 4.4.0.0700. pontja szerint a nukleáris biztonság
fenntartása és szükség szerinti növelése érdekében az engedélyes folyamatosan
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figyelemmel kíséri a biztonsági teljesítményt egy erre alkalmas felülvizsgálati rendszeren
keresztül.
A biztonságnövelő intézkedések kellő időben történő végrehajtásához az engedélyes saját
felülvizsgálatának eredményeit, a nukleáris létesítmény biztonságát befolyásoló
tényezőket és a biztonságnövelő intézkedések programját tartalmazó IBJ-t nyújt be a
nukleáris biztonsági hatóságnak. Ebben, az aktualizált VBJ-vel, továbbá a hatályos hazai
követelményekkel és a nemzetközi jó gyakorlattal összehasonlítva be kell mutatni azokat
a tényezőket, amelyek meghatározzák a nukleáris létesítmény üzemeltetési kockázatát és
ennek eredményeit alapul véve – szükség esetén –- programot kell összeállítani és
végrehajtani a feltárt kockázati tényezők felszámolására, mérséklésére szolgáló
biztonságnövelő intézkedések megvalósítására. Az egyes feladatterveket a hatóság külön
értékeli, és szükség szerint felülvizsgálja a végrehajtás ütemezését. A feladatok
végrehajtásánál alapvető szempont a végrehajtás időigénye, továbbá a javító intézkedés
várható hatásossága. A hatósági engedély-köteles (nukleáris biztonságot érintő)
átalakítások a 118/2011. Korm. rendeletben szabályozott rendben zajlanak: engedélyezési
eljárás, az adott átalakításhoz kapcsolódó ellenőrzés, értékelés és szükség esetén
érvényesítés. A hatósági engedélyhez nem kötött átalakítások végrehajtását – szintén a
fent hivatkozott rendeletben foglalt szabályok szerint – a hatóság ellenőrzi és értékeli. Az
ellenőrzés megvalósulhat helyszíni tevékenység (valamely kivitelezési fázis) során, vagy
dokumentáció-ellenőrzés révén továbbá az engedélyes által benyújtott időszakos
előrehaladási jelentések értékelésével.
Az ésszerűen megvalósítható biztonsági fejlesztések végrehajtásáról konkrét példákat
lásd a 8c. cikk b) pontjánál.

8b. CIKK A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI
CÉLKITŰZÉS MEGVALÓSÍTÁSA
8b (1) A 8a. cikkben meghatározott nukleáris biztonsági célkitűzés megvalósítása érdekében
a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy amennyiben a
mélységben tagolt védelem alkalmazandó, azt annak biztosítása érdekében kell alkalmazni,
hogy:
a) minimalizálják a szélsőséges külső természeti vagy nem szándékolt, ember okozta
veszélyeket;
b) megelőzzék a normálistól eltérő üzemállapotokat és a meghibásodásokat;
c) a normálistól eltérő üzemállapotokat kezelhetővé tegyék, a meghibásodásokat pedig
észleljék;
d) a tervezési alapba tartozó baleseteket kezelhetővé tegyék;
e) a súlyos körülményeket kezelhetővé tegyék, beleértve a balesetek súlyosabbá válásának
megakadályozását és a súlyos balesetek következményeinek enyhítését;
f) a 8d. cikk (1) bekezdése szerinti szervezeti felépítést vezessenek be.
A 118/2011. Korm. rendelet előírja, hogy a nukleáris létesítményben a mélységben tagolt
védelem alkalmazásával kell megakadályozni a radioaktív anyag vagy sugárzás
környezetbe kerülését, és biztosítani kell, hogy a meghibásodások vagy azok kombinációja
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eredményeként jelentős sugárkárosodással járó balesetek csak kellően alacsony
valószínűséggel következhessenek be.
E jogszabály szerint a mélységben tagolt védelem biztosítja a lehetséges emberi hibák
vagy műszaki meghibásodások ellensúlyozását, az egymásba ágyazott gátak
hatékonyságának megőrzését, valamint a lakosság és a környezet védelmét abban az
esetben, ha a gátak hatékonysága csökkenne.
Továbbá a mélységben tagolt védelem fenntartása érdekében az engedélyes az NBSZ 2.
kötetében meghatározott szabályok szerint hatékony irányítási rendszert működtet,
vezetősége szilárdan elkötelezett a nukleáris biztonságért és az erős biztonsági kultúra
fenntartásáért. A fenti szabályozás előírja, hogy mélységben tagolt, többszintű védelmi
elvet kell alkalmazni minden biztonsággal összefüggő tevékenységre úgy, hogy egy
bekövetkező hiba ellensúlyozható vagy kijavítható, a súlyosabb veszélyhelyzet kialakulása
megakadályozható legyen {118/2011. Korm. rendelet 7. § (1)-(5) bekezdés}.
Ezen túlmenően a lakosság és az üzemeltető személyzet további védelmére olyan
specifikus kiegészítő rendszereket, rendszerelemeket kell kialakítani, amelyek feladata a
tervezési alapul választott üzemzavarokat meghaladó események, balesetek
következményeinek enyhítése.
Az NBSZ 3. kötet 3.2.1.1500-1600 pontjai előírják, hogy a nukleáris létesítményben a
mélységben tagolt védelem alkalmazásával meg kell akadályozni a radioaktív anyag vagy
sugárzás környezetbe kerülését, és biztosítani kell, hogy a meghibásodások vagy azok
kombinációja eredményeként jelentős sugárkárosodással járó balesetek csak kellően
alacsony valószínűséggel következhessenek be.
A mélységben tagolt védelem biztosítja
a) a lehetséges emberi hibák vagy műszaki meghibásodások ellensúlyozását;
b) az egymásba ágyazott gátak hatékonyságának megőrzését; valamint
c) a lakosság és a környezet védelmét abban az esetben, ha a gátak hatékonysága
csökkenne.
A mélységben tagolt védelem 5 szintje:
a) a normál üzemi feltételektől való eltérések és a hibás működések megelőzése;
b) a normálistól eltérő üzemi körülmények észlelése és annak megakadályozása,
hogy a várható üzemi események tervezési üzemzavarokká váljanak;
c) a tervezési alapba tartozó üzemzavarok megtervezett módon való kezelése;
d) a tervezésen túli üzemzavari és baleseti folyamatok megállítása és a
következmények enyhítése;
e) radioaktív anyagok jelentős kibocsátása esetén a radiológiai következmények
enyhítése.
A nukleáris létesítmény mélységben tagolt védelmének legfontosabb összetevői:
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a) kellő biztonsági tartalékokat alkalmazó tervezési megoldások (beleértve a
megfelelő telephely kiválasztást, diverzitást és redundanciát, valamint kipróbált,
nagy megbízhatóságú technológiák és anyagok alkalmazását), magas színvonalú
létesítés és üzemeltetés;
b) szabályozó, korlátozó és védelmi rendszerek és vizsgálati-monitorozási
megoldások, valamint az üzemeltetést szabályozó dokumentumok alkalmazása;
c) a tervezési alapba tartozó események kezelését biztosító biztonsági rendszerek,
üzemzavar-elhárítási utasítások és képzések;
d) kiegészítő intézkedések, eszközök és balesetkezelési útmutatók alkalmazása,
továbbá gyakorlatok szervezése; valamint
e) felkészülés a telephelyen belüli és kívüli balesetelhárítási tevékenységek
végrehajtására.
A tervezés során többszörös fizikai gátakat kell alkalmazni a radioaktív anyagok
környezetbe történő ellenőrizetlen kikerülésének megakadályozására. Egymástól
független védelmi gátakkal kell biztosítani, hogy a lehetséges meghibásodások, a normál
üzemtől való eltérések észlelhetők, ellensúlyozhatók és kezelhetők legyenek.
A gátak védelmét biztosítani kell. Tervezési megoldásokkal kell biztosítani a biztonsági
funkciók és a biztonsági kritériumok teljesülését a védelem valamely szintjének sérülése
esetén is {NBSZ 3. kötet 3.2.1.1500-1600. pontok}.
A Paksi Atomerőmű blokkjainak tervezése szovjet szabványok alapján történt. A tervezési
alapok kialakításánál szigorúan konzervatív mérnöki gyakorlattal éltek.
A Paksi Atomerőműre a blokkok tervezése során figyelembe vett biztonsági
követelmények lényege az, hogy normál üzemben és a várható üzemi események során
az első három fizikai védelmi gát (a fűtőelem-tabletták, a fűtőelem-burkolat és a reaktor
hűtőkörének nyomáshatára) nem sérülhet meg (így a negyedik gátnak, a konténmentnek,
amely a radioaktív anyagok kikerülését gátolná meg, itt nincs szerepe). A feltételezett
üzemzavarok esetén, amelyeket az erőmű méretezéséhez használtak fel, de amelyek
bekövetkezése igen kis valószínűségű, a fűtőelem-tabletták nem sérülhetnek,
olvadhatnak meg. A fűtőelemek burkolata (korlátozott mértékben) és a primerkör
hermetikussága azonban sérülhet, ezért a konténment funkciója ilyenkor válhat fontossá.
Az erőművet úgy méretezték, hogy a feltételezett üzemzavarok következtében a
környezetbe kerülő radioaktív anyagok mennyisége, illetve a dolgozók sugárterhelése ne
haladja meg a vonatkozó egészségügyi előírásokat. A blokkok eredeti tervezési elvei
között közvetlen módon nem szerepelt a tervezési üzemzavaroknál súlyosabb, de nagyon
kis valószínűségű üzemzavaroknak, baleseteknek a kezelése.
A mélységben tagolt védelmi elv elemei a szovjet szabályzatok követelményeinek
megfelelően valósultak meg az atomerőműben.
Ezen követelmények azóta komoly fejlődésen mentek keresztül, és a magyar szabályozás
is bővült a nemzetközi követelmények átültetésével. A Bécsi Nyilatkozat 2. pontjával való
összhang érdekében az új jogszabályok megjelenésekor az engedélyes átfogóan és
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szisztematikusan áttekinti az új követelményeknek való megfelelést és szükség esetén
biztonságnövelő intézkedéseket kezdeményez.
Az elvégzett determinisztikus üzemzavar-elemzések, valószínűségi biztonsági elemzések
(1. és 2. szintű PSA) és súlyos baleseti elemzések tanulságaiból, javaslatok születtek
biztonságnövelő átalakításokra és további komplex elemzésekre.
A Bécsi Nyilatkozat 2. pontjával összhangban a biztonsági elemzéseket átfogó és
szisztematikus felülvizsgálatnak is alávetik az IBF keretein belül, amelyeknek eredményeit
szintén felhasználják biztonságnövelő átalakításokra. A végrehajtott intézkedéseknek
köszönhetően tovább nőtt a blokkok biztonsága. Az OAH követelményeinek megfelelően
a blokkok eredetileg tervezett üzemidejének meghosszabbítása csak akkor
engedélyezhető, ha az összes tervezett biztonságnövelő intézkedést befejezik, beleértve
a potenciális súlyos balesetek kezelésére tervezett intézkedések és átalakítások
megvalósítását. A Paksi Atomerőmű 1-4. blokkján az előírt biztonságnövelő intézkedések
és a súlyos balesetek kezelésére tervezett intézkedések 2014-ben megvalósultak,
amelynek eredményeként mind a négy blokk további 20 évig üzemelhet.

8b (2) A 8a. cikkben foglalt nukleáris biztonsági célkitűzés teljesítése érdekében a tagállamok
biztosítják, hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó
hatóság és az engedélyes intézkedéseket tegyen egy hatékony nukleáris biztonsági kultúra
előmozdítása és javítása érdekében. Az intézkedések különösen az alábbiakat foglalják
magukban:
Az Atomtörvény 4/A. § b) pontja előírja, hogy mind a biztonságot felügyelő szervek, mind
a kockázattal járó tevékenységet végző szervezetek az alapvető biztonsági célkitűzés iránt
elkötelezett vezetést és hatékony irányítási rendszert hoznak létre és tartanak fenn.
Az Atomtörvény 11. § (2) bekezdése alapján a nukleáris létesítményekkel, azok nukleáris
rendszereivel és rendszerelemeivel, valamint radioaktívhulladék-tárolóval és azok
rendszereivel és rendszerelemeivel kapcsolatos tevékenységek körében csak azok az
intézmények, szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek működhetnek, amelyek
megfelelő, a nukleáris biztonsági előírások részeként szabályozott minőségirányítási
rendszerrel rendelkeznek
Az NBSZ 2. kötet 2.2.2. fejezete részletesen szabályozza a biztonsági kultúra előmozdítását
az engedélyesek szervezetében. A 2.2.2.0100. pont előírja, hogy az engedélyes szervezet
és a beszállító szervezetek vezetőségének minden szinten következetesen és
határozottan el kell várniuk és támogatniuk kell az erős biztonsági kultúrához szükséges
hozzáállást, valamint biztosítani kell, hogy a munkavállalók felismerjék és megértsék a
biztonsági kultúra kulcsfontosságú szempontjait. Ezt többek között úgy kell
megvalósítaniuk, hogy nem támogatják a túlzott magabiztosságot, valamint ösztönzik a
nyitott jelentési kultúrát és az olyan kérdésfelvető magatartást, amely megakadályozza a
biztonság szempontjából kedvezőtlen tevékenységeket és állapokat.

49

Az NBSZ 2. kötet 2.2.2.0200. pont előírja, hogy az irányítási rendszernek biztosítania kell
az erős biztonsági kultúrát eredményező hozzáállás szisztematikus fejlesztéséhez és
támogatásához szükséges eszközöket. A biztonsági kultúrát fejlesztő és támogató
eszközök alkalmasságát és hatékonyságát rendszeres időközönként, az önértékelés és az
irányítási rendszer felülvizsgálata során ellenőrizni kell. A 2.2.2.0300. pont pedig biztosítja,
azt hogy ezek a követelményeket a beszállítók és alvállalkozók is teljesítik.
Az OAH által kidolgozott és nyilvánosan elérhető „a biztonsági kultúra értékelése és az
eredmények felhasználása a nukleáris létesítményekben” című 2.18-as hatósági
útmutató9 tovább részletezi a biztonsági kultúra szisztematikus javítását célzó
tevékenységeket és követelményeket.
Az OAH éves ellenőrzési tervében is megjelennek a biztonsági kultúrával kapcsolatos
ellenőrzések. Továbbá az engedélyesek éves jelentéseiben külön fejezet szól a
létesítményi biztonsági kultúráról, a területen az adott évben végzett tevékenységekről az
OAH értékeli a jelentéseket.
A hatóság tekintetében a követelmény gyakorlati megvalósulása érdekében az OAH a
közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló kormányzati feladattervéről
szóló 1057/2001. (VI. 21.) Korm. határozat alapján 2002-ben kidolgozta és bevezette
irányítási rendszerét. Az irányítási rendszer magában foglalja az OAH biztonsági
kultúrájának felméréséről és értékeléséről szóló belső eljárásrendet is, amely alapján az OAH
elvégezte a biztonsági kultúra szintjének felmérését. Az irányítási rendszer tartalmazza
„Az Országos Atomenergia Hivatal Biztonsági Politikája és hatósági viselkedési kódexe”
című dokumentumot, amely a biztonsági kultúrának kellő prioritást nyújt. A 2018-as NAÜ
IRRS-követővizsgálat is megállapította, hogy „az OAH eleget tett a NAÜ-s biztonsági
szabványok erős biztonsági kultúra előmozdítására és támogatására, a szervezeti
változások kezelésére és a fokozatos megközelítés alkalmazására vonatkozó
követelményeinek”10.
8b (2) a) olyan irányítási rendszerek bevezetése, amelyek kellő prioritást tulajdonítanak a
nukleáris biztonságnak, és a 6. cikk d) bekezdésének megfelelően a személyzet és a vezetők
minden szintjén előmozdítják azt a képességet, hogy megkérdőjelezzék a releváns biztonsági
elvek és gyakorlatok tényleges érvényesülését, és hogy kellő időben bejelentést tehessenek
biztonsági kérdésekről;
Az engedélyes irányítási rendszere tekintetében lásd a 6. cikk d. pontját és a 8b cikk 2.
pontját. A hatóság tekintetében a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet. 1 § (4) bekezdése
rendelkezik arról, hogy az OAH az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos
kötelezettségek alapján hatékony irányítási rendszert hoz létre és tart fenn, amelynek
9

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/ACA1C323EB58E62DC1257BE9002CD900/$File/2.18v1.
pdf
10
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/35D3E2962884A1A6C12583CC00313A1B/$FILE/IRRS
%20követő%20misszió%20jelentése_magyar_lektorált.pdf
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keretében az Atomtörvényben meghatározott alapvető biztonsági célkitűzés elérése
érdekében olyan intézkedéseket hoz, amelyek a szervezet minden szintjén elősegítik a
kérdésfelvető és tanuló magatartást.
Emellett az OAH Biztonsági Politikája kimondja, hogy „Az OAH minden hatósági munkát
végző kormánytisztviselője tudatában van annak a fontos küldetésnek, amelyet annak az
alapvető célnak az elérésében tölt be, hogy az atomenergia békés célú alkalmazását biztosító
létesítmények, különösen az azokban keletkező ionizáló sugárzás ne jelentsen veszélyt a
lakosság, a környezet és az atomenergia alkalmazói számára.” A biztonság elsődlegessége a
hatósági tevékenység minden folyamatában, az irányítási rendszer minden szintjén
megjelenik.
Az OAH Integrált Irányítási Kézikönyvében a Vezetői Nyilatkozat alapján a főigazgató
támogatja és megköveteli a folyamatszemléletű és kockázatalapú gondolkodásmód
alkalmazását a folyamatok kialakítása, felügyelete és fejlesztése során, támogatja és
megköveteli a folyamatos fejlesztést, motiválja a munkatársakat az integrált irányítási
rendszerben való aktív szerepvállalásra. Továbbá kimondja, hogy az OAH vezetése a
vezetők és a munkatársak közötti hatékony szóbeli kommunikációra, a jól működő
horizontális és vertikális információ-áramlásra támaszkodik. A vezetés hangsúlyozza a
mindkét irányban hatékony információ-áramlás fontosságát – különös tekintettel a
vertikális kapcsolatokra. Az OAH tevékenységét a munkatársaknak a feladatkörüket érintő
kérdésekben önálló, felelős, külső befolyásolástól mentes közreműködésére alapozza. Az
OAH vezetése bátorítja a munkatársaknak az OAH tevékenységével kapcsolatos
vélemény-formálását, a munka minőségét érintő észrevételek és javaslatok nyílt
kifejtését.
8.b (2) b) intézkedések tétele az engedélyes részéről a biztonság szempontjából jelentőséggel
bíró saját és mások által megosztott üzemelési tapasztalatok rögzítése, értékelése és
dokumentálása érdekében;
Az Atomtörvény 10. § (3) bekezdése előírja, hogy az engedélyes – figyelembe véve
üzemeltetési tapasztalatait és a biztonsággal kapcsolatos új ismereteket – köteles
folyamatos tevékenységet végezni a biztonság növelésére. Emellett az IBF keretében –
figyelembe véve az üzemi tapasztalatokat és a biztonsággal kapcsolatos új ismereteket rendszeres időközönként teljes körűen elemeznie, értékelnie kell a nukleáris
létesítmények nukleáris biztonságát, a nukleáris biztonsági követelmények teljesítését.
A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése előírja, hogy az engedélyes –
figyelembe véve a belső és külső tervezési, létesítési, üzembe helyezési és üzemeltetési
tapasztalatokat, valamint a nukleáris biztonsággal kapcsolatos új ismereteket –folyamatosan növeli a nukleáris biztonság szintjét, és ez iránti elkötelezettségét a
biztonsági politikában rögzíti. A 14. § (2) bekezdése előírja, hogy az engedélyesnek
biztosítania kell a nukleáris létesítmény létesítésével, üzembe helyezésével és
üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok rendszeres és folyamatos gyűjtését,
elemzését, értékelését, a nukleáris létesítmény biztonsági színvonalának fenntartása és
növelése, továbbá a leszerelési tervek megalapozása érdekében. A 14. § (3) bekezdése
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előírja, hogy az engedélyesnek el kell végeznie a nukleáris létesítmény rendszeres,
ismételt felülvizsgálatait a jogszabályi előírásoknak és hatósági követelményeknek
megfelelően a nukleáris létesítmény teljes élettartama alatt, figyelemmel az előfordult
üzemi eseményekre, tapasztalatokra és az összes külső forrásból származó lényeges és
új információra.
Az NBSZ 4. kötet 4.14. fejezete részletesen szabályozza a biztonság szempontjából
jelentőséggel bíró saját és mások által megosztott üzemelési tapasztalatok rögzítését,
értékelését és dokumentálását.
8b (2) c) az engedélyes kötelezése arra, hogy jelentést tegyen a hatáskörrel rendelkező
szabályozó hatóság számára olyan eseményekről, amelyek hatást gyakorolhatnak a
nukleáris biztonságra, valamint
Az Atomtörvény 45. § (1) bekezdés előírja, hogy az atomenergia alkalmazója minden
rendkívüli eseményt – a hatósági előírásoknak megfelelően – késedelem nélkül jelenteni
köteles a területileg illetékes polgármesternek, az egészségügyi államigazgatási szervnek,
a 26. § (1) bekezdés szerinti szervezetek esetében a katonai egészségügyi államigazgatási
szervnek, a rendőrségnek és az atomenergia-felügyeleti szervnek, továbbá a környezet
szennyeződése esetén a környezetvédelmi hatóságnak és az élelmiszerlánc-felügyeleti
szervnek, termőföld-szennyeződés esetén a talajvédelmi hatóságnak, vízszennyeződés
esetén a környezetvédelmi igazgatási szervnek és a vízügyi igazgatási szervnek, valamint
tájékoztatás céljából a nukleárisbaleset-elhárításra jogszabály alapján kijelölt szerveknek.
Az Atomtörvény 45. § (3) bekezdés szerint nukleáris létesítmény és radioaktívhulladéktároló esetében a jelentési kötelezettséget - az (1) bekezdésen túlmenően, a jelentéstétel
szükségességének alapjául szolgáló összes körülmény alapján - az atomenergiafelügyeleti szerv határozza meg.
Az NBSZ 1 kötet 1.7 fejezete tartalmaz részletes szabályokat a jelentéstételi kötelezettség
teljesítésére.
Az NBSZ 1. kötet 1.7.1.0100. pontja előírja, hogy az atomenergia társadalmilag ellenőrzött
használatának biztosítása érdekében az engedélyes a nukleáris létesítmény valamennyi
életciklus szakaszában a nukleáris biztonsággal kapcsolatos tevékenységről rendszeres, a
biztonságot érintő eseményekről eseti jelentéseket, továbbá a nukleáris létesítmény
létesítése során állapothoz rendelt jelentéseket is készít és azokat a nukleáris biztonsági
hatóságnak benyújtja. Az 1.7.1.0500. pont alapján az engedélyes megteremti, és belső
eljárásrendben szabályozza a jelentési rendszer működtetésének folyamatát. A
jelentéseiben szereplő adatokat, információt rendszerezi, és megfelelő módszerrel
értékeli, és ahol az értékelés hiányosságot tár fel, ott javító intézkedést fogalmaz meg.
8 b (2) d) oktatási és képzési intézkedések tétele a 7. cikknek megfelelően.
Az oktatási és képzési intézkedések követelményeit és gyakorlati megvalósítását a 7.
cikkhez tartozó összefoglaló tartalmazza.

52

8c. CIKK ELSŐ ÉRTÉKELÉS ÉS IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATOK
8c. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti rendszer előírja, hogy:
a) az engedélyek megadása, nukleáris létesítmény építésére vagy nukleáris létesítmény
üzemeltetésére a helyszín és a létesítmény olyan megfelelő értékelésén alapuljon, amely
magában foglalja annak bemutatását is, hogy a nukleáris biztonság megfelel a 8a. cikkben
foglalt célkitűzésen alapuló nemzeti nukleáris biztonsági követelményeknek;
A nemzeti keretrendszer engedélyezésre vonatkozó részleteit az 1. cikk c) pontjában
ismertettük. Az Atomtörvény 17. § (2) bekezdés a) pontja az OAH hatáskörébe sorolja a
nukleáris létesítmények telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, a telephely
alkalmasságának és jellemzőinek megállapításához, továbbá a létesítéséhez szükséges
nukleáris biztonsági engedélyezést. A 118/2011. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint
a nukleáris biztonsági hatóság engedélye szükséges a nukleáris létesítmény telephelye
vizsgálatához és értékeléséhez és a telephely alkalmasságának és jellemzőinek
megállapításához. Az NBSZ 1. kötete két önálló eljárásra bontja a telephely-engedélyezés
folyamatát. A telephely vizsgálatára és értékelésére vonatkozó, valamint a
telephelyengedély megalapozásával szemben támasztott követelményeket az NBSZ 7.
kötete tartalmazza. Az új nukleáris létesítményekre vonatkozó tervezés és létesítés
szabályozási követelményeket az NBSZ 3a. és 9. kötete tartalmazza. A szabályozási
követelmények biztosítják, hogy baleset bekövetkezése esetén mérsékeljék annak
következményeit és elkerüljék a korai és nagy mennyiségű radioaktív kibocsátásokat.
Az NBSZ 3a. kötet 3a.2.3.2700. pontja előírja, hogy az atomerőművi blokk létesítését,
üzembe helyezését és üzemeltetését megelőző hatósági engedélyeztetési eljárások
megalapozásához Biztonsági Jelentést kell készíteni, amelyben egységes rendszerbe kell
foglalni az atomerőmű létesítésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó
követelmények teljesítésének igazolására vonatkozó információkat. A Biztonsági
Jelentésnek kötelező tartalmi eleme a biztonsági elemzés, amely determinisztikus és
valószínűségi elemzési módszerek alkalmazásával értékeli a kockázatokat.
8c. cikk b) az engedélyes a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság hatósági ellenőrzése
mellett szisztematikusan és rendszeresen – legalább tízévente – újraértékelje a nukleáris
létesítmény biztonságát a 6. cikk c) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az újbóli
biztonsági értékelés célja annak biztosítása, hogy a létesítmény megfeleljen az aktuális
tervezési alapnak, valamint hogy feltárjon olyan további biztonsági fejlesztési lehetőségeket,
figyelembe véve az öregedéssel kapcsolatos kérdéseket, az üzemelési tapasztalatokat, a
legújabb kutatási eredményeket és a nemzetközi előírások változásait, referenciaként
felhasználva a 8a. cikkben foglalt célkitűzést.
A nukleáris létesítmények esetében az IBF végrehajtását az Atomtörvény. 9. § (3)
bekezdése írja elő. A végrehajtás módjáról a 118/2011. Korm. rendelet 34. §-a és az NBSZ
1. kötet 1.7.3. pontja rendelkezik. Az IBF elvégzésének tartalmi követelményeit, az IBF
keretében felülvizsgálandó területeket és témákat az NBSZ kötetekben szereplő
1.7.3.0300.-0900., 1.7.4.0300., 4.6.2.0700. pontjai, a 4.15.0.0100.b) alpontja, valamint a
8.2.2.0600. pontja és a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági
övezetéről szóló 246/2011. (XI.24.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése jelöli ki.
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Az engedélyesek a felülvizsgálat elvégzésére megállapított határidőt megelőzően egy
évvel kötelesek saját belső felülvizsgálatukat elvégezni és annak eredményéről az IBJ-t az
OAH-hoz benyújtani. A felülvizsgálat keretében az engedélyes jelentése alapján az OAH
elemzi és értékeli az üzemeltetett nukleáris létesítmény technológiai, biztonsági szintjét,
összehasonlítva az adott időpontban ismert, legfejlettebb nemzetközi technológiai,
biztonsági szinttel. Felméri, hogy a különbségből adódó kockázat viselhető-e a következő
tízéves üzemeltetési ciklusban, valamint, hogy a létesítmény üzemeltetése hogyan
viszonyul a nemzetközileg elfogadott jó gyakorlathoz. A vizsgálatot az OAH határozattal
zárja le, amelyben – szükség esetén – a kockázat ismeretében korlátozhatja a további
üzemeltetést; illetve a biztonság növelésére javító intézkedések végrehajtását rendelheti
el, annak érdekében, hogy csökkentse a fentiekben említett kockázatot. A biztonsági
felülvizsgálat szabályozott keretek között zajlik, az OAH ellenőrzi az előírt javító
intézkedéseket, és engedélyezi az intézkedések végrehajtásához szükséges
átalakításokat.
Az OAH útmutatót ad ki minden egyes IBF-hez, amelyben rögzíti a célokat, végrehajtási
elveket, a jogi szabályozást, a vizsgálat műszaki alapjait és az irányadó dokumentumokat.
A Paksi Atomerőmű esetében a legutolsó IBF 2017-2018-ban zajlott együttesen a 4
blokkra, ahol 73 biztonságnövelő intézkedést írtak elő a jóváhagyó határozatban. Az
elrendelt intézkedések 70 %-a adminisztratív jellegű: úgy mint a biztonsági elemzések
felülvizsgálata, új eljárások beépítése az irányítási rendszerbe és a minőségügyi
dokumentációk frissítése. A műszaki módosításokat, átalakításokat igénylő intézkedések
főleg a villamos és irányítástechnikai berendezések környezetállósági megfeleltetésének
hiányából, építmények és gépészeti rendszerek öregedés-kezeléséből adódtak. Továbbá
feladatként jelentek meg a fizikai védelmi témát érintő portafelújítások, valamint a
sugárvédelmi monitorozó rendszerek műszaki avulásából eredő rekonstrukciók is.
Az Oktatóreaktor harmadik IBF-e 2016-2017, a KKÁT második IBF-e 2015-2016, a
Budapesti Kutatóreaktor második IBF-e 2012-2013 között zajlott.

8d. cikk TELEPHELYI VESZÉLYHELYZETI FELKÉSZÜLTSÉG ÉS ELHÁRÍTÁS
8. d cikk (1) A tagállamok – a 2013/59/Euratom irányelv sérelme nélkül – biztosítják, hogy a
nemzeti rendszer előírja, hogy a telephelyi veszélyhelyzeti felkészültséggel és elhárítással
kapcsolatos szervezeti felépítést úgy hozzák létre, hogy a feladatkörök egyértelműen
elkülönüljenek és megvalósuljon a koordináció az engedélyesek, a hatáskörrel rendelkező
hatóságok és szervezetek között, minden veszélyhelyzeti szakaszt figyelembe véve.
Az Atomtörvény 42-47. §-ai rögzítik az engedélyes és az illetékes hatóság balesetelhárítással-kapcsolatos feladatait és a felelősségmegosztás kérdését. Az Atomtörvény 43.
§ (2) bekezdés szerint a nukleáris veszélyhelyzet bekövetkezésének megelőzése, a
bekövetkezett esemény következményeinek elhárítása vagy enyhítése, valamint az előírt,
szabályos körülmények helyreállítása érdekében az atomenergia alkalmazója köteles:
létesítményi szintű Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet kidolgozni, hatékony
nukleárisbaleset-elhárítás személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit megteremteni, és azok
meglétéről időről időre, rendszeresen meggyőződni; a nukleárisbaleset-elhárításhoz
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szükséges külső segítségnyújtás feltételeit az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel
egyeztetve biztosítani.
Az Atomtörvény 44. §-a szerint az atomenergia alkalmazójának lehetőségeit meghaladó
intézkedéseket az országos nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervben kell
megtervezni. Az Atomtörvény végrehajtási rendeleteként kiadott, az Országos
Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 167/2010. Korm. rendelet) 3. §-a értelmében – a központi veszélyelhárítási
terv részeként – az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer működésének részletes
kritériumait és feltételeit, működési rendjét az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási
Intézkedési Tervben (a továbbiakban: OBEIT) állapítja meg.
Az NBSZ kötetek 4.12.1.0200., 5.3.17.0500. és 6.3.20.0500. pontjai értelmében ez
engedélyes biztosítja, hogy a létesítményi baleset-elhárítási intézkedési terv összhangban
legyen a vonatkozó országos, területi és helyi baleset-elhárítási tervekkel.
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, illetve annak végrehajtási rendelete, 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 Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti
és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat
szabályozza. Ez a keretrendszer biztosítja, hogy hogy a feladatkörök egyértelműen
elkülönüljenek és megvalósuljon a koordináció az engedélyesek, a hatáskörrel rendelkező
hatóságok és szervezetek között, minden veszélyhelyzeti szakaszt figyelembe véve.
(2) A tagállamok biztosítják az összhangot és a folytonosságot a nemzeti rendszer keretében
a telephelyi veszélyhelyzeti felkészültségre és elhárításra vonatkozóan előírt intézkedések és
a 2013/59/Euratom irányelv értelmében előírt egyéb veszélyhelyzeti felkészültségi és
elhárítási intézkedések között.
A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről
szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási
rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2017. (IX. 22.)
Korm. rendelet biztosította a Tanács 2013/59/Euratom irányelv rendelkezéseinek a hazai
jogszabályi környezetbe történő átültetését. A 167/2010. Korm. rendelet alapján készült
OBEIT megállapítja a sugárvédelmi vonatkozási szinteket, általános kritériumokat és
származtatott intézkedési szinteket és megadja a védekezési stratégia keretét.

55

8e. CIKK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATOK
8.e cikk
1) A tagállamok legalább tízévente megszervezik nemzeti rendszereik és hatáskörrel
rendelkező szabályozó hatóságaik időszakos önellenőrzését, valamint nemzeti rendszereik
és hatáskörrel rendelkező hatóságaik vonatkozó részei tekintetében nemzetközi szakértői
értékelést kérnek, a nukleáris biztonság folyamatos javítása céljából. E szakértői
felülvizsgálat eredményét, amint rendelkezésre áll, jelenteni kell a tagállamoknak és a
Bizottságnak.
A nemzetközi szakértői értékelésre vonatkozó kötelezettségét Magyarország a NAÜ által
2015-ben végrehajtott IRRS-misszió keretében teljesítette, amelynek követővizsgálatára
2018-ban került sor. Az IRRS-misszióról Magyarország 2020. február 12-én adott
tájékoztatást a Bizottság és a tagállamok részére az Európai Unió Tanácsa Nukleáris
Kérdések Munkacsoportjának ülése keretében. Az IRRS-misszióról11 és a
követővizsgálatról12 készült jelentés az Országos Atomenergia Hivatal honlapján magyar
és angol nyelven, a NAÜ honlapján13 angol nyelven érhető el.

8. e cikk
(2) A tagállamok koordinált alapon biztosítják, hogy:
a) nemzeti értékelés elvégzésére kerüljön sor a területükön lévő, érintett nukleáris
létesítmények nukleáris biztonságával kapcsolatos konkrét téma alapján;
b) az összes többi tagállamot, valamint a Bizottságot, mint megfigyelőt felkérik arra, hogy
végezzék el az a) pontban említett nemzeti értékelés szakértői felülvizsgálat;
c) a szakértői értékelési folyamat keretében tett releváns megállapítások tekintetében
megfelelő nyomonkövetési intézkedésekre kerüljön sor;
d) a fent említett folyamatról és fő eredményéről tegyenek közzé releváns jelentéseket az
eredmények rendelkezésre állását követően.
Magyarország elkötelezett az EU Tematikus Szakértői Felülvizsgálatban való részvétel
iránt, a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés o) pontja biztosítja, hogy az OAH
koordinálásával részt vegyen a szakértői értékelési folyamatban. Az első európai
tematikus szakértői felülvizsgálatban Magyarország részt vett, a jelentéseket az előírt
határidőre megküldte az ENSREG-nek és az OAH honlapján is megjelentette.
A
magyar
nemzeti
jelentés
az
ENSREG
honlapján
itt
http://www.ensreg.eu/country-specific-reports/EU-Member-States/Hungary

található:

A magyar nemzeti akcióterv az ENSREG honlapján itt található:
11

http://www.haea.gov.hu/web/v3/oahportal.nsf/477910BF43AFCEAFC1257F2000212A5E/$File/IRRS_magyar.p
df
12http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/35D3E2962884A1A6C12583CC00313A1B/$FILE/IRRS%20k%C3%

B6vet%C5%91%20misszi%C3%B3%20jelent%C3%A9se_magyar_lektor%C3%A1lt.pdf
13

https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/review-missions/final_irrs_report_hungary.pdf

https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/review-missions/irrs_follow-up_report_hungary.pdf
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http://www.ensreg.eu/tpr-national-action-plans/EU-Member-States/Hungary
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1. melléklet: Fontosabb jogszabályok, nemzetközi szerződések jegyzéke
1970. évi 12. törvényerejű rendelet

1972. évi 9. törvényerejű rendelet

1987. évi 8. törvényerejű rendelet
1996. évi CXVI. törvény
1997. évi I. törvény

2001. évi LXXVI. törvény

2006. évi LXXVII. törvény

2006. évi LXXXII. törvény

2007. évi XX. törvény

2008. évi LXII. törvény

Az
Egyesült
Nemzetek
Szervezete
Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június
12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek
elterjedésének megakadályozásáról szóló
szerződés
A Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség között a nukleáris
fegyverek
elterjedésének
megakadályozásáról szóló szerződés szerinti
biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972.
március 6-án aláírt egyezmény14
A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló
egyezmény
az atomenergiáról
a nukleáris biztonságról a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben,
1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény
kihirdetéséről
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének
biztonságáról és a radioaktív hulladékok
kezelésének biztonságáról létrehozott közös
egyezmény kihirdetéséről
A Bernben, 1980. május 9-én kelt,
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv
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 kihirdetéséről.
a
nukleáris
terrorcselekmények
visszaszorításáról
szóló
Nemzetközi
Egyezmény kihirdetéséről
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

Alkalmazása felfüggesztve 2007. július 1-jétől, a 2006. évi LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdése
alapján
14
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2009. évi CLV. törvény
2010. évi XLIII. törvény

2011. évi LXXX. törvény

2011. évi CXXVIII. törvény
2011. évi CXCV. törvény
2012. évi I. törvény
2012. évi C. törvény
2012. évi CCVI. törvény

2015. évi VII. törvény

2015. évi LXXXIX. törvény

2016. évi LXXXI. törvény
2016. évi CL. törvény
2017. évi I. törvény
2017. évi L. törvény

2017. évi LXXV. törvény
2017. évi CCVIII. törvény

2018. évi CXXV. törvény

15

diplomáciai konferencia keretében, 2005.
július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről
a minősített adat védelméről
a központi államigazgatási szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C
Függeléke a 2011. évi módosításokkal és
kiegészítésekkel15
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
az államháztartásról
a munka törvénykönyvéről
a Büntető Törvénykönyvről
Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri
Kabinetje és az Oroszországi Föderáció
Kormánya között a Magyarország és az
Oroszországi Föderáció között Ukrajna
területén keresztül történő nukleárisanyagszállításról szóló megállapodás
a
Paksi
Atomerőmű
kapacitásának
fenntartásával
kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel
kapcsolatos egyes törvények módosításáról
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és
B Melléklete kihirdetéséről, valamint a
belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
az egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról
az általános közigazgatási rendtartásról
a közigazgatási perrendtartásról
az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvény és a közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
egyes törvények módosításáról
energetikai tárgyú törvények módosításáról
az energetikai tárgyú törvények, valamint
azokkal
összefüggő
egyes
törvények
módosításáról
a kormányzati igazgatásról

Az 1. mellékletét a 2013. évi CIX. törvény 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
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28/1987. (VIII. 9.) MT rendelet

29/1987. (VIII. 9.) MT rendelet

93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet

24/1990. (II. 7.) MT rendelet

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

179/2008. (VII. 5.) Korm. rendelet

204/2008. (VIII.19.) Korm. rendelet

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

A Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a
nukleáris
balesetekről
adandó
gyorsértesítésről szóló egyezmény
A Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a
nukleáris
baleset,
vagy
sugaras
veszélyhelyzet esetén való segítségnyújtásról
szóló egyezmény
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között
kötött,
a
Nemzetközi
Atomenergia
Ügynökség által Magyarországnak nyújtott
műszaki segítségről szóló, 1989. június 12-én
aláírt Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodás
az
atomkárokért
való
polgári
jogi
felelősségről Bécsben, 1963. május 21-én kelt
nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
az országhatáron átterjedő környezeti
hatások vizsgálatáról szóló, Espooban
(Finnország), 1991. február 26. napján aláírt
egyezmény kihirdetéséről
a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet
esetén
végzett
lakossági
tájékoztatás
rendjéről
a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az
Oroszországi
Föderációba
történő
visszaszállításának támogatásáról és annak
finanszírozásáról
szóló
Megállapodás
kihirdetéséről
az Oroszországi Föderáció Kormánya és a
Magyar Köztársaság Kormánya között a
kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az
Oroszországi
Föderációba
való
beszállításával
kapcsolatos
együttműködéséről
szóló
egyezmény
kihirdetéséről
a radioaktív hulladékok és a kiégett
fűtőelemek országhatáron át történő
szállításának engedélyezéséről
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167/2010. (V.11.) Korm. rendelet
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

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

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet

247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az
országos
nukleárisbaleset-elhárítási
rendszerről
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
nukleáris
létesítmények
nukleáris
biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló
2011.
évi
CXXVIII.
törvény
végrehajtásáról
a
nukleáris
létesítmény
és
a
radioaktívhulladék-tároló
biztonsági
övezetéről
az atomenergia alkalmazása körében eljáró
független műszaki szakértőről
az államháztartási törvény végrehajtásáról
az államháztartás számviteléről
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Szakbizottságról
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az
ellenőrzési
és
információs
célú
önkormányzati
társulásoknak
nyújtott
támogatások szabályairól
a radioaktív hulladékokkal és a kiégett
üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat
ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és
annak pénzügyi forrásáról
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását
vagy végleges elhelyezését biztosító tároló
létesítmények biztonsági követelményeiről és
az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a
kapcsolódó engedélyezési, jelentési és
ellenőrzési rendszerről
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489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

490/ 2015. (XII. 30) Korm. rendelet

357/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

a lakosság természetes és mesterséges
eredetű
sugárterhelését
meghatározó
környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési
rendjéről és a kötelezően mérendő
mennyiségek köréről
a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt
nukleáris és más radioaktív anyagokkal
kapcsolatos egyéb bejelentést követő
intézkedésekről
A
nukleáris
létesítmények
nukleáris
biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről szóló
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és az
atomenergia alkalmazása körében a fizikai
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló
190/2011.
(IX.
19.)
Korm.
rendelet
módosításáról
az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá
tartozó építményekkel, létesítményekkel
kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői,
műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői
tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való
alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba
vételének részletes szabályairól, továbbá a
nyilvántartás
adattartalmára
vonatkozó
szabályokról
a fővárosi és megyei kormányhivatal,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi
feladatai
ellátásáról,
továbbá az egészségügyi államigazgatási
szerv kijelöléséről
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C
Függeléke
Mellékletének
kihirdetéséről,
valamint a belföldi alkalmazásának egyes
kérdéseiről
a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és
különös szabályairól
a
légiközlekedési
hatóság
kiegészítő
eljárásjogi szabályairól
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvény
egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról
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15/2001. (VI. 6) KöM rendelet

7/2007. (III. 6.) IRM rendelet
47/2012. (X. 4.) BM rendelet
55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

5/2015. (II. 27.) BM rendelet

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az atomenergia alkalmazása során a
levegőbe és vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
a nukleáris anyagok nyilvántartásának és
ellenőrzésének szabályairól
az atomenergia alkalmazásával összefüggő
rendőrségi feladatokról
a nukleáris létesítményben foglalkoztatott
munkavállalók speciális szakmai képzéséről,
továbbképzéséről
és
az
atomenergia
alkalmazásával összefüggő tevékenységek
folytatására jogosultak köréről
az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos
sajátos tűzvédelmi követelményekről és a
hatóságok
tevékenysége
során
azok
érvényesítésének módjáról
az Országos Atomenergia Hivatal egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
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Az atomenergia biztonságos alkalmazása területén létrejött kétoldalú nemzetközi
szerződések
70/1987. (XII. 10.) MT rendelet
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
34/1988. (V. 6.) MT rendelet
A Magyar Népköztársaság Kormánya és
Kanada Kormánya között az atomenergia
békés célú felhasználása terén folytatandó
együttműködésről szóló, 1987. november 27én aláírt egyezmény
73/1991. (VI. 10.) Korm. 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
108/1991. (VIII. 28.) 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
116/1992. (VII. 23.) 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
185/1997. (X. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén
Köztársaság
Kormánya
között
sugaras
veszélyhelyzet
esetén
adandó
gyorsértesítésről Budapesten, 1995. július 11én aláírt egyezmény
61/1998. (III. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között nukleáris balesetek esetén
adandó gyorsértesítésről Bukarestben, 1997.
május 26-án aláírt megállapodás
108/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Kormánya között nukleáris balesetek esetén
való
gyorsértesítésről,
a
kölcsönös
tájékoztatásról és
együttműködésről
a
nukleáris biztonság és sugárvédelem területén
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13/2000. (II. 11.) Korm. rendelet

136/2002. (VI. 24.) Korm. rendelet

244/2004. (VIII. 25.) Korm. rendelet

204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet

338/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

384/2013. (XI. 6.) Korm. rendelet

2014. évi II. törvény

180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

Budapesten, 1997. november 12-én aláírt
Megállapodás
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát
Köztársaság
Kormánya
között
sugaras
veszélyhelyzet
esetén
adandó
gyorsértesítésről Zágrábban, 1999. június 11én aláírt egyezmény
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
A Magyar Köztársaság Kormánya és az
Oroszországi Föderáció Kormánya között a
Paksi
Atomerőmű
orosz
gyártmányú
besugárzott üzemanyag kazettáinak (kiégett
nukleáris üzemanyag) az Orosz Föderációba
történő visszaszállítása feltételeiről aláírt
jegyzőkönyv
Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a
Magyar Köztársaság Kormánya között a
kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az
Oroszországi Föderációba való beszállításával
kapcsolatos
együttműködéséről
szóló
egyezmény
A Magyarország Kormánya és a Vietnami
Szocialista Köztársaság Kormánya között az
atomenergia békés célú felhasználása terén
folytatandó képzési, kutatási, hatósági és
műszaki
együttműködésről
szóló
megállapodás
A Magyarország Kormánya és a Koreai
Köztársaság Kormánya között a nukleáris
energia békés célú felhasználása terén történő
együttműködésről szóló megállapodás
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi
Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia
békés célú felhasználása terén folytatandó
együttműködésről szóló Egyezmény
A Magyarország Kormánya és a Szerb
Köztársaság
Kormánya
között
sugaras
veszélyhelyzet
esetén
adandó
gyorsértesítésről szóló egyezmény
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356/2015. (XII.2.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai
Királyság Kormánya között az atomenergia
békés
célú
felhasználásáról
szóló
együttműködési megállapodás
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