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Nukleáris energia: szakértelem, biztonság, kiszervezés 
 

A sajtóban a nukleáris biztonsággal kapcsolatban elsősorban a radioaktív hulladék kezelése, vagy 

a sugárveszély kérdése merül fel. De mi a helyzet a szakértelemmel és a vezetési tevékenység- 

gel? Ha van olyan iparág, amely függ a jól képzett munkaerővel való ellátottságtól, akkor az 

atomenergia-ipar ilyen. A képzett munkaerő vészesen fogy, az alvállalkozók bevonása figyelmet 

igényel. A kormányoknak és a nemzetközi szervezeteknek számos feladatuk van még a helyzet sza-

bályozására. 

 

Tárgyszavak: nukleáris biztonság; atomerőmű; képzett munkaerő; kiszervezés; oktatás. 

 
A sajtóban a nukleáris biztonsággal kapcsolat-

ban elsősorban a radioaktív hulladék kezelése, 

vagy a sugárveszély kérdése merül fel. De mi 

a helyzet a szakértelemmel és a vezetési tevé-

kenységgel? Ha van olyan iparág, amely függ 

a jól képzett munkaerővel való ellátottságtól, 

akkor az atomenergia-ipar ilyen. Itt az üzemel-

tetéstől a felügyeletig és a biztonsági művele-

tekig a melléfogás nem engedhető meg. Magas 

szintű szaktudásra van szükség, ennek elsajátí-

tása időt igényel. Mégis, viszonylag kevés 

közfigyelmet kap, hogy a tapasztalt és hozzá-

értő szakembergárda elfogyása növekvő aggo-

dalmat kelt mind a törvényhozók, mind a nuk-

leáris ipar vezetői körében. 

 

Egyes esetekben a személyzet műszaki szakér-

telme csökkent azokhoz az időkhöz képest, 

amikor még sok szakember a nukleáris erőmű-

vek tervezésével és építésével volt elfoglalva. 

Ma egyes nukleáris létesítményeket üzemelte-

tő szervezetek nehézségekkel küszködnek, ha 

külső segítséget kell találniuk létesítményük 

karbantartásához és az üzemeltetéséhez. A 
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speciális nukleáris berendezéseket szállító tár-

saságok kiveszőben vannak a piacról – így 

elveszőben vannak azok az ismeretek, amelyek 

az ilyen berendezések tervezéséhez szüksége-

sek. Egyes nukleáris berendezéseket forgalma-

zó cégek más cégekkel egyesültek, és korábbi 

termékeiket már nem forgalmazzák. Új isme-

retek elsajátítása vált szükségessé, ugyanakkor 

a nukleáris kutatóintézetek csökkentették ál-

lományukat és költségvetésüket. 

 

 

Szakemberhiány1

 

Egyre nagyobbra nyílik az olló a szakemberek 

iránti kereslet és a kínálat között, a hiányt va-

lahogy pótolni kell. Az egyik lehetőség az, 

hogy az erőművek üzemeltetői erősítsék meg 

általános műszaki támogató állományukat, 

vagy legalább a kritikus területeken megfelelő 

szakértőket alkalmazzanak. Ez azonban meg-

lehetősen költséges, a verseny ugyanakkor arra 

kényszeríti az üzemeltetőket, hogy csökkent-

sék a működési költségeket, ez pedig a bizton-

ság rovására mehet. A másik megoldás a ta-

nácsadókkal, vagy szakértő cégekkel létesített 

szerződéses kapcsolat – a sokat emlegetett 

kiszervezés, outsourcing. Ennek az a hátránya, 

hogy a külső szakértők tudása és tapasztalata 

gyakran korlátozott, és nem ismerik elég ala-

 
1 Összeállításunk alapját a főleg az USA viszonyait 
taglaló írások képezik – A szerk. 

posan az adott üzem biztonsági rendszerét. A 

külső szakértőknek általában irányításra van 

szükségük az üzemeltető részéről, és szoros 

felügyeletük sem hagyható el, ami értékes időt 

vonhat el a belső szakértőktől. 

 

Az üzemeltetők számára a közbizalom fenntar-

tásához egyre fontosabbá válik a nukleáris 

biztonság a „kiszervezett” műszaki szolgálta-

tások és a szerződéses munkák terén is. Az 

Atomenergia Ügynökség (Nuclear Energy 

Agency – NEA) 2004. évi felmérése szerint a 

válaszadó 14 ország mindegyikében az üze-

meltetők külső szerződő felekkel dolgoztatnak. 

A szerződéses tevékenység kiterjed a karban-

tartásra, az ellenőrzésre, a korszerűsítések ter-

vezésére és az elemző szolgáltatásokra, külö-

nösen a leállások idején. 

 

Az irányítási és működtetési feladatokat, így a 

vezénylőtermi munkát nem szokták szerződés-

be adni.  

 

Bár a karcsúsítás és az egyesülések miatt egyre 

kevesebb cég foglalkozik nukleáris szolgálta-

tásokkal, sok kisebb, egymással versenyző 

vállalkozó van még a piacon. Például Francia-

országban kb. 600 szakcég van, ezek 58 atom-

erőmű részére dolgoznak, éves forgalmuk 800 

millió EUR. A francia piac dinamikus, bár a 

személyi állomány gyorsan cserélődik. Két 

évtizeddel ezelőtt, amikor az iparág növekedé-
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se gyors volt, az üzemeltetők könnyebben 

megtarthatták a személyzetet még az üzem-

szünetek és a fenntartási munkák idejére is. 

 

Egyes országokban, így Svédországban és 

Olaszországban egyes atomerőművek végleges 

leállítása van napirenden. Az ilyen tendenciák 

nem növelik a nukleáris mérnöki pálya vonze-

rejét. Egyes jelek viszont a nukleáris energia 

iránti érdeklődés megújulását mutatják a diá-

kok és egyes kormányok körében, több pénzt 

fektetnek az egyetemek a megfelelő mérnökök 

képzésébe. Valószínűleg az így kiképzett 

munkaerő főleg Franciaországba fog áramlani. 

Ez növelni fogja a speciális szaktudás iránti 

igényt és az ilyen munkavégzés árát. A külső 

szerződő cégek igénybevétele folytatódni fog, 

fontos azonban a tevékenységük pontos körül-

írása és a biztonság garantálása. 

 

 

A felelősség kérdése 
 

Mint sok más ipari létesítménynél, az atom-

erőműveknél is a biztonság kulcskérdése an-

nak világos megállapítása, hogy ki miért fele-

lős. Ennek elmulasztása a feladatok nem telje-

sítését vagy rossz teljesítését vonja maga után, 

és az eredeti szándékkal ellentétben álló kö-

vetkezményekkel járhat. Az Egyesült Államok 

Nukleáris Szabályozási Bizottságának (US 

Nuclear Regulatory Commission) elnöke sze-

rint a felelősség nem pontos kijelölése el nem 

végzett munkához vezethet. „Valakinek meg 

kell csinálnia; bárki megcsinálhatta volna; 

mindenki azt gondolta, valaki meg fogja csi-

nálni. Végül senki sem csinálta meg. Az ok: az 

elején nem nevezték meg a felelőst” – így ösz-

szegezte a következményeket. 

 

Szükség van arra, hogy konkrétan megfogal-

mazzák, hogy mit jelent az a törvényi szöveg, 

hogy „a működtető teljes felelősséggel tartozik 

az üzem biztonságáért”, mivel ennek jelenleg 

nincs nemzetközileg elfogadott értelmezése. 

 

Végül is a működtető mindig felelős a bizton-

ságért. Az alapvető tevékenységek, a működés 

ellenőrzése és felügyelete vagy a minőségbiz-

tosítás nem adható ki szerződés keretében kül-

ső félnek. A többi munkánál a szerződéses 

partner felelősségteljes viselkedése alapos el-

lenőrzéssel, felügyelettel érhető el. Égető 

szükség van arra, hogy az üzemeltetők az egy-

re inkább globálissá váló piacon a különböző 

szerződő felekkel fenntartott kapcsolatokban 

megfelelő stratégiát alakítsanak ki, és okos 

vevőként, intelligens fogyasztóként működje-

nek. 

 

Szükség van arra is, hogy a törvényhozók vi-

lágosan kifejtsék, mit követelnek meg az üze-

meltető szervezet, vagy annak anyaszervezete 

felső vezetésétől, hogyan kell figyelemmel 
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kísérniük a szerződtetett alvállalkozók tevé-

kenységét. Ez azt jelenti, hogy megfelelő 

szakértelem és erőforrások birtokában képes-

nek kell lenniük független vizsgálatra vagy 

önvizsgálatra, és jó ismeretekkel kell rendel-

kezniük a nukleáris erőművek és a külső vál-

lalkozók globális piacáról. Lényeges az is, 

hogy az NEA és más szervezetek meghatároz-

zák, mi tekintendő törzstevékenységnek, amit 

a fenntartó a saját személyzetével köteles el-

végezni. E tevékenységi körbe kell tartoznia a 

működési és karbantartási programok ellenőr-

zésének és felügyeletének, a minőségbiztosítás 

és az egészségügyi kérdések felügyeletének, és 

minden olyan tevékenység integrálásának, ami 

befolyásolhatja az üzem biztonságát. 

 

A külső alvállalkozók által végzett munka nem 

jelent önmagában veszélyforrást, de elenged-

hetetlen, hogy a feladatok helyszíni irányítása 

az üzemeltető kezében maradjon. Valamilyen 

munka kiadása külső szerződő félnek lehet 

gazdaságos és szükséges, de semmiképpen 

sem költségmentes. Más szóval a jó kiszerve-

zéshez jó menedzsment is kell. 

 

Összeállította: Schultz György 
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