
 

Tájékoztató, 

az atomenergia alkalmazása körében eljáró 

független műszaki szakértőkre vonatkozó 

szabályokról, a hatósági-kamarai minősítési 

rendszer elemeiről  
 

       Előadó: Sipos László minőségügyi szakmérnök 

 

Szekszárd, a TMMK 2012. 06. 01-i szakmai fóruma 



Jogszabályi és szabályozási háttér: 

1. 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról: 19/A. 
 

 (1) Atomenergia 
alkalmazása körében független műszaki szakértői tevékenységet az végezhet, 
aki e tevékenység végzésére a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 
építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki 
kamara (a továbbiakban: kamara) által kiadott engedéllyel rendelkezik, 

2. 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek 
szakmai kamaráiról: (Minősítési Ügyrendek és szakterületi Minősítő 
Bizottságok 1997 óta működnek, Hiteles országos névjegyzék: www.mmk.hu) 

3. 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (Nukleáris Biztonsági Szabályzatok): Az 
engedélyes…független szakértői értékelések rendszerével biztosítja, hogy a 
nukleáris létesítményben végzett átalakítások megfelelnek a nukleáris és a 
műszaki biztonsági szabályoknak, és teljesülnek a nukleáris biztonsági 
követelmények. 

4. 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében 
eljáró független műszaki szakértőről: Rögzíti a minősítési folyamatot, kijelölt 
szakterületek képesítési-gyakorlati feltételeit, a hatásköröket és a 
felelősségköröket is. 

5. 59/2011. (XI.25.) NFM rendelet (egyszeri 51 eFt eljárási díj) 

6. 41/2011. (XII. 14.) MMK Elnökségi határozat (Minősítési Ügyrend) 
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A kamara nem egyesület, hanem hatóság! 

A PA Zrt. internetes honlap hatósági kapcsolatok könyvtár 
Forrás: http://atomeromu.hu/hatosagi-kapcsolatok 

Hatósági kapcsolatok: 

• Országos Atomenergia Hivatal (A hazai nukleáris létesítmények 

ellenőrző és felügyeleti szerve – www.oah.hu ) 

• OSSKI (Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugár-

egészségügyi Kutató Intézet) 

• Tolna Megyei Mérnöki Kamara (A független műszaki szakértők 

előzetes ellenőrzését végző elsőfokú hatóság – www.tmmk.hu ) 

• Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara (A független 

 szakértők előzetes ellenőrzését végző elsőfokú hatóság) 

• Magyar Mérnöki Kamara (Független műszaki szakértők 

 ellenőrzését végző másodfokú hatóság – www.mmk.hu ) 
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247/2011. (XI.25.) Korm. rendelet szakterületei: 

1. Reaktorfizika, neutronfizika és a nukleáris üzemanyag viselkedése (NSZ 1);  

2. Termohidraulika (NSZ 2);  

3. Valószínűségi biztonsági elemzések (NSZ 3);  

4. Gépészet (NSZ 4);  

5. Nukleáris nyomástartó berendezések (NSZ 5);  

6. Anyagtudomány, anyagvizsgálat (NSZ 6);  

7. Építészet, statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok (NSZ 7);  

8. Erősáramú villamos technológia (NSZ 8);  

9. Mérés- és irányítástechnika (NSZ 9);  

10. Vegyészet, radiokémia, nukleáris kémiai technológia (NSZ 10);  

11. Sugárvédelem (NSZ 11);  

12. Proliferáció-állóság (NSZ 12);  

13. Nukleáris védettség (NSZ 13);  

14. Nukleáris és más radioaktív anyagok szállítása (NSZ 14);  

15. Nukleárisbaleset-elhárítás (NSZ 15);  

16. Minőségirányítás, minőségbiztosítás, minőségellenőrzés  és minőségfelügyelet (NSZ 16). 

4 



Az általános követelmények: 

1. Szakirányú felsőfokú végzettség  

(BsC, ill. MsC, alap- vagy mesterfok) 

2. Gyakorlati idő (minimum 8, ill. MsC-nél 5 év) 

3. Szakterületnek megfelelő szakértői teljesítmények 

igazolása 

4. Etikai és összeférhetetlenségi szabályok előzetes 

vállalása (írásban) 
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Pld. a minőségügy terén a követelmények: 

Szakterület megnevezése: Minőségirányítás, minőségbiztosítás, 

minőségellenőrzés és minőségfelügyelet (NSZ-16) 

Szakterület leírása: Minőségközpontú irányítási rendszerek 

tervezése, felügyelete és működtetése; minőségellenőrzés és 

megfelelőség-értékelés; projektek minőségbiztosításának 

felügyelete. 

Képesítési feltétel: BSc vagy MSc szintű minőségbiztosítási 

mérnök, minőségügyi szakmérnök vagy szakember, 

minőségirányítási szakmérnök vagy szakember. 

Gyakorlati feltétel: Minőségügy terén tervezési tevékenység, 

felülvizsgálati gyakorlat, nemzetközileg elfogadott kódokkal 

végzett, igazolt elemző, ellenőri tevékenység,  

publikációk, előadások, validált vizsgálati jelentések. 
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Az új szabályok szolgálják: 

1. a szakértők érdekeit, ui. az OAH nyilvános, előre rögzített 

feltételek alapján dönti el, hogy elfogadható-e az adott szakértő és 

szakvéleménye,  

2. a Hatóság érdekeit, ui. nem kell eljárásonként megvizsgálni a 

szakértő alkalmasságát, a szakvélemény tartalmi elemeire 

vonatkozó szabályok révén a szakvéleménnyel kapott érdemi 

segítség is hatékonyabbá válik.  

3. az Engedélyes (PA Zrt.) érdekét, ui. általa kezdeményezett 

eljárásban a hatóságnak már nem kell időt fordítani a szakértő 

alkalmasságának vizsgálatára, és neki magának sem kell 

ellenőriznie a szakértő képzettségét, képességét. 

Valamennyi érintett érdekeit figyelembe vevő,  

átláthatóbb, garanciákkal övezett környezet jött létre.  
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Tájékoztató a www.tmmk.hu és www.mmk.hu 

honlapokon: 

Tájékoztatjuk a kollégákat, hogy az atomenergia alkalmazása körében eljáró 

független műszaki szakértőkre vonatkozó jogszabályok és az ezek mentén 

kialakított, az MMK Elnöksége által is elfogadott Minősítési Ügyrend 

alapján a hatósági-kamarai minősítési rendszerünk megkezdte a 

megfelelőség-értékelési munkáját. 

Eddig a következő Tolna megyei kollégáink kerültek az országos névjegyzékbe:  

Bencze Zoltán (NSZ-4), Darabos Lajos (NSZ-9), Fejes Tamás (NSZ-9),  

Frigyesi Ferenc István dr. (NSZ-4), Halasi Róbert (NSZ-9),  

Hornyánszki János (NSZ-4, NSZ-9), Ignits Miklós György (NSZ-9),  

Kasza Menyhért (NSZ-4, NSZ-11, NSZ-15),  Kelemenné Lehóczky Ildikó (NSZ-9), 

Kelemen Róbert (NSZ-9, NSZ-16), Keresztes Norbert (NSZ-9),  

Kiss Tamás (NSZ-9), Kunner Mihály (NSZ-16), Mikó Sándor (NSZ-1, NSZ-2), 

Nagy László (NSZ-8), Németh István (NSZ-4, NSZ-6, NSZ-9, NSZ-11, NSZ-14, NSZ-15), 

Nyirati Gyula (NSZ-8, NSZ-9), Szabó József (NSZ-9), Szente András (NSZ-9), 

Takács Gyula (NSZ-4, NSZ-6) és Ujvári Endre (NSZ-7) 
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Tájékoztató a PA Zrt. belső portálon: 

2012. 02. 15-én tájékoztató jelent meg a PA Zrt. Portálon az 

atomenergia alkalmazása körében eljáró szakértőkről 
Forrás:  

http://portal.npp.hu/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_22866_3976_710_0_43/http%3B/portal-

app.mvmh.local/hirek/news_full.php?pid=12536 

Tájékoztatásul közöljük, a Biztonsági Igazgatóság honlapján  

 

 

a nukleáris minősítéssel rendelkező szállítók listája mellett, 

külön lapon megtalálható az atomenergia alkalmazása 

körében eljáró független műszaki szakértők aktuális 

névsora és jogosultsága is. 
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Új szabályok és FEL005 alapján a szállítók minősítése 

• A minősítő lap mellékletében a tevékenységi csoportok között 

feltüntetésre kerül a független szakértői tevékenység is. 

• Feltétel: a szállító álljon jogviszonyban olyan természetes 

személlyel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Kormányrendelet alapján 

szakértői jogosultságot (NSZ 1. - 16.) szerzett. 

• A meglévő szállítói minősítések módosítása a következő három 

évben a minősítések meghosszabbítása keretében fog megtörténni. 

A szállító képviselőjének munkavégzés esetén  

 nyilatkoznia kell, hogy szakértői jogosultságot 

 szerzett természetes személlyel  

 jogviszonyban áll. 
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Felhívás és bővebb információ: 

Mivel az atomenergia alkalmazása körében eljáró független 

műszaki szakértők egy-egy hatósági eljárás alapjául 

szolgáló iratanyag részét képező szakvéleményt készítik el,  

így az Engedélyesek és a (be)szállítóink érdeke is,  

hogy minél több jól felkészült, a jogszabályok által előírt 

követelményeknek megfelelő szakember jelentkezzen a 

mérnöki kamarai honlapokon meghirdetett minősítési 

eljárásokra: www.mmk.hu és www.tmmk.hu   
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Köszönet 

Továbbiakban is állok rendelkezésre, 

telefonszámom: 06-20-930-94-87 

 

 

 

 

 

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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