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A. BEVEZETÉS
A.1 A kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése Magyarországon
A kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok forrásai
Magyarországon három nukleáris létesítményben keletkeznek kiégett fűtőelemek:
 az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett Paksi Atomerőműben,
 a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja (a
továbbiakban: MTA EK) által üzemeltett Budapesti Kutatóreaktorban (a továbbiakban:
BKR)
 a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (a
továbbiakban: BME NTI) által üzemeltett Oktatóreaktorban (a továbbiakban:
Oktatóreaktor).
Magyarország radioaktív hulladékainak túlnyomó többsége a Paksi Atomerőműben keletkezik
üzemeltetési hulladékként. További forrást jelentenek az intézményi hulladéktermelők (ide
soroljuk a két kutatóreaktort is), valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (a
továbbiakban: KKÁT) és a két radioaktívhulladék-tárolóban keletkező másodlagos hulladékok.
A KKÁT radioaktív hulladékai a Paksi Atomerőműben, annak hulladékaival együtt, míg a két
radioaktívhulladék-tároló másodlagos hulladékai a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és
Tárolóban (a továbbiakban: RHFT) kerülnek kezelésre. Jelenleg nincs leszerelés alatt álló
nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló az országban – mindegyik létesítmény
érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik –, így leszerelési hulladék keletkezése csak a
jövőben várható.
A Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemei
A Paksi Atomerőmű telephelyén 4 db VVER-440/V-213 típusú, egyenként 500 MW villamos
teljesítményű erőművi blokk üzemel az 1982-1987 közötti üzembehelyezésük óta. Jelenleg –
a közelmúltban végrehajtott 20 éves üzemidő-hosszabbításukat követően – a blokkok 2032,
2034, 2036, illetve 2037-ig rendelkeznek üzemeltetési engedéllyel. Részben az üzemidőhosszabbításhoz kapcsolódóan, részben a fukushimai baleset tanulságai alapján, részben a
biztonság folyamatos növelésére vonatkozó jogszabályi előírások, részben pedig gazdasági
megfontolások nyomán számos átalakításon esett át az atomerőmű az elmúlt évtizedekben.
Ezek közül a fűtőelemeket közvetlenül érintő legfontosabb átalakítás a 15 hónapos
üzemeltetési ciklusokra történő átállás volt a korábbi 12 hónap hosszúságúakról. Ennek során
növelésre került a reaktorkampányok hossza, az üzemanyagok átlagdúsítása és kiégetési
szintje, ezzel csökkentve az erőmű tervezett élettartama alatt keletkező kiégett üzemanyag
összmennyiségét.
A Paksi Atomerőmű építéséről és üzemeltetéséről szóló magyar-szovjet kormányközi
szerződéshez1 az 1994-ben csatolt kiegészítő jegyzőkönyv2 szerint az atomerőmű teljes
élettartamára az orosz fél vállalta, hogy visszafogadja a Magyarországon keletkező kiégett
nukleáris fűtőelemeket, a magyar fél pedig vállalta, hogy a szükséges friss fűtőelemeket
kizárólag Oroszországtól vásárolja. A kiégett fűtőelemek eddigi visszaszállítását követően a
magyar félnek nem kellett visszavennie az üzemanyag újrafeldolgozásakor keletkező
radioaktív hulladékokat és egyéb melléktermékeket.

1

A Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet szocialista Köztársaságok Szövetségének
Kormánya között atomerőműnek a Magyar Köztársaságban történő létesítésében való együttműködésről
2
Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet szocialista Köztársaságok
Szövetségének Kormánya között atomerőműnek a Magyar Köztársaságban történő létesítésében való együttműködésről szóló
egyezményhez
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1989 – 1998 között a kiégett fűtőelemek nagy részét hazánk – a Paksi Atomerőmű
blokkjaiban történő 3-5 éves pihentetést követően – visszaszállította a Szovjetunióba (később
Oroszországba). A kilencvenes években azonban az eredeti megállapodás kikötéseitől
eltérően, de jóllehet a nemzetközi gyakorlattal összhangban az orosz fél azt kérte, hogy
Magyarország vegye vissza az újrafeldolgozás során keletkező radioaktív hulladékokat és
egyéb melléktermékeket. Magyarország viszont nem volt – és jelenleg sem – képes nagy
aktivitású, vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges elhelyezésére.
Ez volt az oka annak, hogy 1993-ban megkezdődött a kiégett fűtőelemek (kazetták) átmeneti
tárolójának, a KKÁT-nak az engedélyeztetése és építése. Az atomerőmű a GEC Alsthom
angol céget bízta meg moduláris típusú száraz tároló megépítésével. Az ilyen típusú tároló
kialakítás és tárolási technológia egyik előnye, hogy a tárolókamrák száma moduláris
rendszerben növelhető. Az összesen 33 kamramodulosra tervezett létesítmény jelenlegi
kiépítésében a nyugati oldalon 16, egyenként 450, míg a keleti oldalon 4, egyenként 527
tárolási pozíciót biztosító kamra üzemel. A keleti oldalon további 4 kamra (egyenként 527
tárolási pozícióval) épült meg, és kapott használatbavételi, valamint üzembehelyezési
engedélyt, és további 4 kamra (egyenként 703 tárolási pozícióval) megépítését engedélyezte
a hatóság.
Az eddig megépült 24 kamrát az alábbi ütemben adták át az üzemeltetőnek:
 1997-ben a Fogadóépület és a 3 kamrát tartalmazó első tárolómodult (I.
ütem, 1. fázis),
 1999-ben a 4 kamrát tartalmazó második tárolómodult (I. ütem, 2. fázis),
 2002-ben a 4 kamrát tartalmazó harmadik tárolómodult (I. ütem, 3. fázis),
 2007-ben az 5 kamrát tartalmazó negyedik tárolómodult (II. ütem),
 2011-ben a 4 kamrát magába foglaló ötödik tárolómodult (III. ütem 1. fázis),
 2018-ban a 4 kamrát magába foglaló hatodik tárolómodult (III. ütem 2. fázis).
A kiégett fűtőelemek átmeneti tárolására szolgáló létesítmény 50 évre oldja meg a kazetták
tárolását Magyarországon. A KKÁT telephelye a Paksi Atomerőmű telephelyének közvetlen
szomszédságában van, Paks városától 5 km-re, délre.
A Paksi Atomerőmű radioaktív hulladékai
A Paksi Atomerőmű üzemeltetése során túlnyomó többségében kis és közepes aktivitású
szilárd, illetve folyékony radioaktív hulladék keletkezik. Ezek kezelésére (gyűjtésére,
minősítésére, átmeneti tárolására, feldolgozására, csomagolására) az atomerőműben kerül
sor, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba (a továbbiakban: NRHT), végleges elhelyezésre
történő elszállításukat megelőzően.
A keletkezett nagy aktivitású hulladékok tárolása ideiglenesen szintén az atomerőműben, az
erre a célra tervezett csőkutakban – illetve a kutakba el nem helyezhető méretű hulladék
esetében az atomerőmű dozimetriai osztálya által előírt helyen és módon – történik. A
jövőben az atomerőmű leszerelése is eredményez nagy aktivitású hulladékot. A másik két
nukleáris létesítmény leszerelése sokkal kisebb mennyiségben eredményez radioaktív
hulladékot, amelyekből nagy aktivitású hulladék várhatóan nem keletkezik.
A Budapesti Kutatóreaktor kiégett fűtőelemei
A BKR egy szovjet gyártmányú, 10 MW hőteljesítményű, könnyűvízzel moderált és hűtött,
berilliummal és vízzel reflektált, 235U-tel dúsított üzemanyagú, termikus, tartály típusú
kutatóreaktor. Egyrészt kutatási igényekhez, másrészt radioizotópok gyártásához szolgál
neutronforrásként. Az 1959-es üzembehelyezése óta több átalakítást is végrehajtottak a
létesítményen, az 1980-as évek során pedig sor került a teljes körű rekonstrukciójára is.
Jelenleg 2023-ig rendelkezik üzemeltetési engedéllyel.
A BKR kiégett fűtőelemeinek tárolása két módon történik. A reaktor zónájából kiemelt
fűtőelem-kötegeket először a Belső Kiégett Fűtőköteg Tárolóban kell pihentetni. Ebben 786
tárolási pozíció található, melyből jelenleg 190 foglalt. A fűtőelemek egy év pihentetést
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követően szállíthatók a Külső Kiégett Fűtőköteg Tárolóba, ahol jelenleg 2256 hely található,
és minden pozíció üres. A tárolás rövid távon nedves csövekben történik, míg a hosszabb
tárolás esetére az üzemeltető kidolgozott egy félszáraz tárolási technológiát. Ennek során a
fűtőelem-kötegeket leszárítják, majd egy nitrogénnel feltöltött, hermetikusan lezárt tokban
visszateszik a biológiai védelmet biztosító, vízzel töltött tartályba.
Az Oktatóreaktor kiégett fűtőelemei
Az Oktatóreaktor 100 kW hőteljesítményű, könnyűvízzel moderált és hűtött, grafittal és vízzel
reflektált, 235U-tel dúsított üzemanyagú, termikus, medence típusú kutatóreaktor.
Elsődlegesen oktatási és kutatási feladatokra szolgál, de engedélyezett számukra
radioizotópok gyártása is, saját használatra. Az 1971-es üzembe helyezése óta több
átalakítást is végrehajtottak a létesítményen, jelenleg 2027-ig rendelkezik üzemeltetési
engedéllyel.
Az Oktatóreaktor jelenleg is az üzemeltetés indulásakor és a rekonstrukció során 1980-ban
berakott fűtőelemekkel üzemel. A reaktorban a fűtőelemek kiégésének üteme – a gondosan
tervezett, csak a hallgatói gyakorlatokhoz és kutatási feladatokhoz szükséges mértékű
üzemeltetés és a kis maximális teljesítmény miatt – lassú. A vizsgálatok szerint az
üzemanyag burkolatának állapota jó (megfelel a követelményeknek), így a reaktor még több
évig üzemeltethető üzemanyagcsere nélkül.
Intézményi hulladéktermelők
A nem atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású (más néven intézményi) radioaktív
hulladékok szintén részét képezik a Magyarországon keletkező összes radioaktívhulladékmennyiségnek. Az intézményi radioaktív hulladékok jellemzően a kutatóreaktorokban,
kórházakban, laboratóriumokban és ipari vállalatoknál keletkeznek, kis és közepes aktivitású
hulladék, elhasznált sugárforrás, valamint füstérzékelőkből kiszerelt sugárforrás formájában.
Ezeket a hulladékokat az RHFT-be szállítják feldolgozásra, csomagolásra, illetve átmeneti
tárolásra vagy végleges elhelyezésre. A nem atomerőművi hulladéktermelőknél átmenetileg
tárolt radioaktív hulladék mennyisége elhanyagolható a teljes országos készlethez képest.
A kis és közepes aktivitású hulladékok mennyisége és tárolása
A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését Magyarország két
üzemelő radioaktívhulladék-tároló létesítményben biztosítja.
1. Az atomerőművi eredetű radioaktív hulladékok a Bátaapátiban létesített NRHT-ba
kerülnek. E tároló felszín alatti, de nem mélységi geológiai formációban kialakított
tároló, amelyben az atomerőművi eredetű, rövid élettartamú, kis és közepes
aktivitású, szilárd vagy szilárdított radioaktív hulladékok kerülnek végleges
elhelyezésére. A tároló felszín alatti tárolókamrái szolgálnak a hulladékcsomagok
végleges elhelyezésére. A tároló felszínen található technológiai épületében történik a
radioaktív hulladékok végleges elhelyezésre való előkészítése: a hulladékcsomagok
puffertárolása és az NRHT első tárolókamrájában elhelyezett vasbeton konténerek
kialakítása. Az NRHT I-K1 jelű tárolókamrája 2017. május 19-én megtelt, mikor az
utolsó vasbeton konténer is a végleges helyére került. A további hulladékokat a tároló
I-K2 jelű kamrája fogadja majd, melyre 2017. szeptember 5-én szerzett üzemeltetési
engedélyt az üzemeltető. Ebben a kamrában már egy új, jobb tárolókapacitáskihasználási lehetőséget biztosító hulladékelhelyezési rendszerbe (vasbeton
medencébe helyezett acél konténerek, hulladékos hordókkal és aktív vagy inaktív
cementpéppel megtöltve) tárolják be a hulladékcsomagokat, melyeket a Paksi
Atomerőműben alakítanak ki. A jelentéstételi időszak alatt további két tárolókamra is
elkészült (I-K3 és I-K4), amelyek közül egyben (I-K3) megkezdődött a vasbeton
medence kivitelezése is.
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2. Az intézményi (nem atomerőművi) eredetű radioaktív hulladékok fogadását,
majd átmeneti tárolását, illetve végleges elhelyezését a Püspökszilágyban lévő RHFT
biztosítja. E tároló alapvetően a rövid élettartamú kis és közepes aktivitású hulladékok
végleges elhelyezését szolgálja a felszíni vasbeton medencékben. Azok a hulladékok,
melyek nem felelnek meg a hulladékelhelyezési kritériumoknak, átmeneti tárolásra
kerülnek a létesítményben mindaddig, amíg végleges elhelyezésük egy hazai
mélygeológiai tárolóban biztosított lesz.
A Magyarországon üzemelő radioaktívhulladék-tárolókat a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: RHK Kft.) üzemelteti.
Elhasznált zárt sugárforrások
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 487/2015 Korm.
rend.) szerint, a biztonság érvényesítése érdekében, a rendelet hatálya alá tartozó radioaktív
anyagok alkalmazása, így a zárt radioaktív sugárforrásokkal kapcsolatos tevékenységek is
engedélyköteles műveletek. Az összes zárt sugárforrást regisztrálni kell az Országos
Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) által működtetett központi nyilvántartásban3. A
nyilvántartási rendszert 2010-ben az OAH-t felügyelő miniszter rendelettel újraszabályozta4.
Az új, egységes számítógépes helyi és központi nyilvántartási rendszer a rendszeres
elektronikus készletváltozási és leltárjelentések, valamint a zárt sugárforrásokat egyedileg
azonosító, a műszaki paramétereket és a tulajdonost is feltüntető hatósági bizonyítvány
bevezetésével jelentősen szigorította és hatékonyabbá tette a zárt sugárforrások hatósági
felügyeletét.
A rendelet által bevezetett egyik lényegi változás a radioaktív hulladékokra vonatkozó
speciális szabályozás. Ennek része, hogy a hulladékká minősített zárt sugárforrásokra a többi
zárt sugárforrásra vonatkozóval azonos, szigorú nyomkövetést lehetővé tevő nyilvántartási
előírások vonatkoznak.
A jogszabályok előírják, hogy a használaton kívüli radioaktív forrásokat tárolóban kell
elhelyezni. A nyilvántartási rendszer által előírt jelentési kötelezettségek lehetővé teszik, hogy
az OAH információt kapjon arról, ha egy sugárforrást hosszabb időn keresztül nem
használnak. Az elhasznált források elhelyezésére a püspökszilágyi RHFT szolgál. Ebben a
tárolóban elegendő hely és megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre az elhasznált források
biztonságos kezelésére.
A 487/2015. Korm. rend. alapján Magyarországon az atomenergia alkalmazása körében a
fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 190/2011. Korm. rend.) 1. melléklete
szerinti 1., 2. és 3. kategóriába tartozó zárt sugárforrás csak a gyártó által adott
visszafogadási garanciával vásárolható. Ezeket a zárt sugárforrásokat vagy újrahasznosítják,
vagy elhelyezik a püspökszilágyi RHFT-ben.
A magyar jogszabályi rendszerben új elemként megjelent a hiányzó, a talált, valamint a
lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és
intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb
bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 490/2015. Korm. rend.), amely szabályozza a hiányzó források esetén a
hatósági feladatokat, valamint az engedélyesi teendőket (előzetes felkészülés, saját erőből
történő keresés, hatóságok értesítésének rendje).
3

amelyet a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről szóló 33/2004. (VI.28.) BM rendelet hozott létre
amelyet a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló
11/2010. (III.4.) KHEM rendelet írt elő
4
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A.2 A hatósági rendszer
Az Országos Atomenergia Hivatal
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény)
rendelkezése alapján Magyarországon az atomenergia biztonságos alkalmazásának irányítása
és felügyelete a Kormány feladata. Erről az OAH, valamint az Atomtörvényben meghatározott
miniszterek útján gondoskodik.
Az Atomtörvényben definiált nukleáris létesítmények, így – többek között – a kiégett
fűtőelemeket kezelő létesítmények, valamint a radioaktívhulladék-tárolók esetében is az OAH
a hatáskörrel és az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkező hatóság.
Az OAH az atomenergia békés célú alkalmazása területén a Kormány irányításával működő,
önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező, szervezetileg és gazdaságilag független
központi közigazgatási szerv. Felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter – a
jelentéssel érintett időszakban a nemzeti fejlesztési miniszter5 – látta el.
Az OAH hatáskörébe tartozik többek között:

a nukleáris létesítmények és radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolói
nukleáris
biztonsági
engedélyezése
(létesítmény-,
rendszerés
rendszerelemszinten) és ellenőrzése;

a nukleáris létesítmények, a radioaktív hulladékok átmeneti és végleges tárolói,
valamint a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai
védelmi rendszere kialakításának, üzemeltetésének, valamint módosításának
hatósági engedélyezése és ellenőrzése;

a radioaktív anyag előállításának, termelésének, feldolgozásának, kezelésének,
birtoklásának, tárolásának, használatának, felhasználásának, átalakításának,
forgalmazásának engedélyezése és hatósági felügyelet alóli felszabadítása,
valamint ezen tevékenységeket szolgáló, nem nukleáris létesítmény, berendezés
létesítésének,
üzembe
helyezésének,
üzemeltetésének,
átalakításának,
karbantartásának, az üzemeltetés megszüntetésének engedélyezése;

ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításának, forgalomba hozatalának,
üzemeltetésének, átalakításának, karbantartásának engedélyezése, az üzemeltetés
megszüntetéséről szóló bejelentés tudomásulvétele;

ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló nem
nukleáris létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének,
átalakításának,
karbantartásának,
az
üzemeltetés
megszüntetésének
engedélyezése;

a radioaktív sugárforrások és hulladékok nyilvántartása és ellenőrzése, ezek
szállításának és csomagolásának engedélyezése;

a nukleáris export és import engedélyezési eljárásokban a szakhatósági
állásfoglalás kialakítása;

az atomenergia alkalmazásának biztonságával összefüggő kutatás-fejlesztés
értékelése és összehangolása;

a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatok ellátása;

a nukleáris létesítmények balesetelhárítási intézkedési terveinek jóváhagyása és a
nemzetközi kapcsolattartás.
Az Atomtörvény 8. § (7) bekezdésének megfelelően az OAH munkáját Tudományos Tanács is
támogatja, amelynek tagjai országosan elismert szaktekintélyek. A Tudományos Tanács a
korszerű tudományos eredmények figyelembevételével állást foglal a nukleáris biztonsággal,
a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, a sugárvédelemmel és a
5
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8

nukleárisbaleset-elhárítással
összefüggő
legfontosabb
elvi
és
kutatási-fejlesztési
kérdésekben.
Az OAH 2014. június 30-tól vette át a radioaktívhulladék-tároló létesítmények biztonságának
hatósági felügyeletét az érintett egészségügyi államigazgatási szervektől.
Az OAH szervezeti felépítését az F.1. fejezet mutatja be.
A.3 Nemzeti politika és nemzeti keretrendszer
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika (a
továbbiakban: nemzeti politika) elsődleges célja megfogalmazni a radioaktív hulladék és a
kiégett üzemanyag kezelésével kapcsolatos elvárásokat (alapelveket), amelyek biztosítják az
emberi egészség és a környezet védelmét az ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben,
továbbá garantálják, hogy ne háruljon az indokolhatónál súlyosabb teher a jövő
generációjára.
A nemzeti politika a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére vonatkozó
alapelveket, szakpolitikát tartalmazza, amit az Országgyűlés 21/2015. (V. 4.) OGY
határozatával 2015 áprilisában fogadott el.
A nemzeti politika az országban keletkezett és keletkező összes radioaktív hulladékra és
kiégett üzemanyagra kiterjed, azok keletkezésétől a végső elhelyezésig, figyelembe véve a
nukleáris létesítmények leszerelését is.
A nemzeti politika alapján kidolgozásra került a nemzeti program, melyet a Kormány a
1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozatával hagyott jóvá 2016 augusztusában. A nemzeti
program a nemzeti politika céljainak végrehajtását mutatja be a kiégett üzemanyag és a
radioaktív hulladék kezelésének a keletkezéstől a végleges elhelyezésig tartó valamennyi
szakaszára és a nukleáris létesítmény leszerelésére kiterjedően. Peremfeltételeit a nemzeti
politika mellett az évente felülvizsgált, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (a
továbbiakban: KNPA) finanszírozott tevékenységek közép- és hosszútávú terve határozza
meg.
A nemzeti politika és a nemzeti program ötévenkénti felülvizsgálata előkészítéséről a kijelölt
szerv – jelenleg az RHK Kft. – javaslata alapján az OAH felügyeletét ellátó miniszter
gondoskodik. A nemzeti politika és a nemzeti program felülvizsgálatára szükség esetén
hamarabb is sor kerülhet, ha azt új körülmények fellépése, a műszaki tudományos fejlődés
vagy a nemzeti program végrehajtása során valamely műszaki projekt előrehaladása
indokolttá teszi.
A nemzeti politika alappillérei
A nemzeti politika a következő pillérekre épül:
 Az üzemanyagciklus zárására vonatkozóan nincs végleges döntés, hanem az
úgynevezett „mérlegelve haladj előre” elvet alkalmazzuk, mely lehetőséget ad arra,
hogy a hazai és nemzetközi változásokat, a technológiai fejlődést figyelemmel
lehessen kísérni, és szükség esetén be lehessen építeni a cikluszárási politikába.
Mindemellett a referencia-forgatókönyv nyílt üzemanyagciklust határoz meg , amely
az atomerőművi eredetű kiégett üzemanyag közvetlen hazai elhelyezését tartalmazza.
 A második pillér, a radioaktív hulladék elhelyezésének politikája szerint a hazánkban
keletkező kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezését
Magyarországon létesített radioaktívhulladék-tárolókban kell megvalósítani. Ez a
politika a végrehajtás fázisában van, hiszen már léteznek az e célt szolgáló tárolók.
Fejlesztésükkel, biztonságuk növelésével és folyamatos bővítésükkel a felmerülő
igényeket kell követni a továbbiakban.
 A nagy aktivitású, illetve a hosszú élettartamú kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok elhelyezését Magyarországon egy stabil, mélységi geológiai formációban
kialakítandó tárolóban kell megoldani. Az egységes nemzetközi álláspont szerint egy
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ilyen tároló felhasználható a kiégett üzemanyag közvetlen elhelyezésére, de alkalmas
a kiégett üzemanyag feldolgozása során keletkezett hulladékok befogadására is
annak függvényében, hogy milyen üzemanyagciklus-zárási politika kiválasztására
kerül sor. Ezen a ponton a radioaktív hulladék elhelyezésének politikája
összekapcsolódik az üzemanyagciklus-zárás politikájával; a mélységi geológiai
radioaktívhulladék-tárolót úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy abban együttesen
elhelyezhető legyen a nagy aktivitású és a hosszú élettartamú radioaktív hulladék és
a kiégett üzemanyag.
A nukleáris létesítmények leszerelési politikájának megvalósítása a jövőben válik aktuálissá. A
leszerelési tervnek tartalmaznia kell a leszerelés ütemezését – szükség esetén a védett
megőrzés időtartamát –, valamint a telephely hosszú távú hasznosítási elképzeléseihez
igazodóan a leszerelés végállapotát. A leszerelési terv rendszeres felülvizsgálata és szükség
szerinti aktualizálása szintén alapvető követelmény, hogy annak tartalma kövesse a
biztonsági követelmények változását és a technológia fejlődését.
A.4 A Jelentés előkészítése, szerkezete és tartalma
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését
szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/EURATOM irányelvet
(a továbbiakban: Irányelv) 2011. augusztus 2-án hirdették ki az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, és a közzétételét követő 20. napon lépett hatályba. Az Irányelv 14. cikkének (1)
bekezdése által meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében a tagállamoknak az
Irányelv egyes cikkeinek végrehajtásáról jelentést (a továbbiakban: Jelentés) kell készíteni és
benyújtani az Európai Bizottság számára, első alkalommal 2015. augusztus 23-ig, majd ezt
követően háromévenként.
E Jelentést az OAH, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (korábban: Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium) az RHK Kft., az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az MTA EK és a BME
NTI bevonásával állította össze, 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 szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 112/2011. Korm. rend.) 1. § (1) bekezdésének m) pontjában
foglalt feladata alapján.
A Jelentés formája és szerkezete az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja
(ENSREG Working Group2: European Nuclear Regulators Group – ENSREG) által készített
útmutatónak (Guidelines for Member States reporting on Article 14.1 of Council Directive
2011/70/Euratom, January 2018) megfelelően lett kialakítva.
 Az A. fejezet a Jelentés Bevezetése, amely azonosítja és röviden bemutatja azon
magyarországi tevékenységeket, amelyek során kiégett fűtőelemek és radioaktív
hulladékok keletkezhetnek, valamint az ezek biztonságos kezelésére szolgáló
létesítményeket, továbbá a hatósági rendszert. Ezen kívül e fejezet ismerteti a kiégett
fűtőelemekkel és radioaktív hulladékokkal kapcsolatos általános politikát és a Jelentés
előkészítésére, szerkezetére, tartalmára vonatkozó főbb jellemzőket.
 A B. fejezet tartalmazza a Fejlemények összefoglalását a legutóbbi nemzeti
jelentés óta bekövetkezett változásokról a kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék
kezelése területén.
 A C. fejezet Hatály és leltár címen bemutatja a radioaktív hulladékok magyar
jogszabályok szerinti definícióját, osztályozási rendszerét, továbbá az egyes
hulladékkategóriákat. Bemutatja a kiégett üzemanyagok és radioaktív hulladékok
leltárát a referencia-időpontra, valamint a jövőbeni becsült mennyiségekre
vonatkozóan.

10



A D. fejezet Általános alapelvek címen bemutatja a kiégett üzemanyag és a
radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika általános alapelveit, és
annak esetleges változásait a jelentéstételi időszakban.
 Az E. fejezet bemutatja a Nemzeti jogalkotási, szabályozási és szervezeti
rendszert a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok kezelése vonatkozásában.
 Az F. fejezet bemutatja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok kezelésének
felügyelete tekintetében Hatáskörrel rendelkező hatóságokat.
 A G. fejezet Engedélyesek címen bemutatja, hogy a meglévő és/vagy tervezett
létesítmények és tevékenységek vonatkozásában miként értékelik, igazolják, illetve
fejlesztik a biztonságot, előzik meg a baleseteket és mérsékelik azok hatásait, milyen
integrált irányítási rendszert fejlesztenek és vezetnek be, valamint miként kezelik az
összefüggéseket.
 A H. fejezet bemutatja, hogy a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok
kezeléséhez szükséges Szaktudás és szakmai képességek megszerzésére,
szinten tartására, valamint további fejlesztésére irányuló oktatási és képzési, valamint
kutatás-fejlesztési tevékenységek végzése tekintetében milyen követelményeket
támasztanak az érintettekkel szemben a magyar jogszabályok.
 Az I. fejezet bemutatja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok kezelésének
Pénzügyi forrásait.
 A J. fejezet Átláthatóság címen bemutatja a kiégett üzemanyag és a radioaktív
hulladékok kezelésének vonatkozásában érdekelt feleknek minősülők (például a
lakosság és a munkavállalók) tájékoztatására, döntési folyamatokba történő
bevonására vonatkozó szabályozást és gyakorlatot, valamint a hatóság
kommunikációs stratégiáját.
 A K. fejezet a nemzeti program végrehajtását mutatja be.
 Az L. fejezet a jelentéstételi időszakban a szabályozási és hatósági rendszer, valamint
a nemzeti program és annak végrehajtása vonatkozásában végzett Szakértői
felülvizsgálatokról és önértékelésekről, azok eredményeiről és tanulságairól
számol be.
 Az M. fejezet a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése
biztonságának növelésére irányuló jövőbeli terveket, valamint az ezek
vonatkozásában a korábbi jelentésekben közöltekhez képest történő előrehaladást, a
felmerült tanulságokat és kihívásokat mutatja be.
A Jelentés – tartalmát tekintve – a nemzeti politikán és a nemzeti programon kívül a
következő dokumentumokban foglaltakon alapul:
 a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok
kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény keretében készült 6. Nemzeti
Jelentés;
 a nukleáris biztonsági egyezmény keretében készült 7. Nemzeti Jelentés;
 az atomenergia 2017. évi hazai alkalmazásának biztonságára vonatkozó, az
Országgyűlésnek szóló jelentés.
A felsoroltakon kívül e Jelentés összeállításánál figyelembe vettük a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) által végzett integrált hatósági felülvizsgálat (IRRS)
előkészítéseként összeállított önértékelés és a felülvizsgálat eredményeként tett
megállapításokat is.
A Jelentés a 2017. december 31-én fennálló magyarországi állapotot tükrözi. Egyéb
referencia-időponthoz tartozó adatszolgáltatás és információközlés esetén (például 2018. évi
jogszabályi és szervezeti változásokhoz kapcsolódóan) az eltérő időpontra az
adatszolgálatatás, illetve információközlés helyén külön felhívjuk a figyelmet.
A kiégett fűtőelem- és radioaktívhulladék-leltár esetében a Jelentésben alkalmazott
referenciadátum 2016. december 31.
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B. A legutóbbi jelentés óta elért eredmények
Az Irányelv végrehajtásáról Magyarország legutóbb 2015-ben nyújtott be jelentést az
Európai Bizottsághoz. A 2015 óta a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyagok kezelése
terén történt legfontosabb eseményeket és a kapcsolódó eredményeket az alábbiakban
foglaljuk össze.
1.

A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését
szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló 2011/70/EURATOM tanácsi irányelv szerinti
nemzeti program véglegesítése

A nemzeti politika követelményeinek és célmeghatározásának megfelelő, a kiégett
üzemanyag és a radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti programot a Kormány 2016
augusztusában fogadta el a 1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozattal.
2.

A Bodai Agyagkő Formáció (a továbbiakban: BAF) további kutatása, a nagy aktivitású
radioaktív hulladékok végleges elhelyezése, az alkalmas terület pontosabb behatárolása
céljából

A 2014-ben elindított kutatási szakasz (I. felszíni kutatási fázis) célja a befogadó
kőzetkörnyezet általános helyszínminősítése, a kutatási terület szűkítése, valamint a
biztonsági értékelés számára szükséges földtani adatok és információ megszerzése. Az elmúlt
felülvizsgálati értekezlet óta a kutatás, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokhoz igazítottan,
az eredeti tervekhez képest némileg lassabban halad. Így a tervezett kutatólétesítmények
közül 2017 végéig három mélyfúrás (BAF-1, BAF-1Af és BAF-2), valamint a B-3 kutatóárok
valósult meg. A fúrásokban elkészültek a helyszíni geofizikai és hidraulikai vizsgálatok, a
fúrások maganyagán pedig a laboratóriumi és transzportvizsgálatok. 2017 őszén megtörtént
a szeizmikus reflexiós szelvényezés.
3.

Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolási kapacitás-növelése a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbításának függvényében

A KKÁT modulszerűen bővíthető, a tervezett bővítések figyelembe veszik a Paksi Atomerőmű
20 éves üzemidő-hosszabbításának tárolóhely-igényeit is. A 2017-re elkészült 21-24. kamrák
üzembehelyezése megkezdődött. A jelenlegi tervek alapján a KKÁT további bővítésének
következő lépése 2019-2023-ban esedékes, amikor megtörténik a 25-28. kamra kivitelezése.
4.

2016-ban megtörtént a Paksi Atomerőmű előzetes leszerelési tervének, illetve a KKÁT
előzetes leszerelési tervének felülvizsgálata és aktualizálása.

5.

Az NRHT kapacitásnövelése

Az NRHT-t az atomerőművi kis és közepes aktivitású hulladékok keletkezési ütemének
megfelelően bővítik. A 2012-ben üzembe vett I-K1 kamra után, az OAH 2017-ben kiadta az
üzemeltetési engedélyt az I-K2 kamrára is. A I-K2 kamra a Paksi Atomerőmű által előállított
ún. kompakt hulladékcsomagok fogadására és végleges elhelyezésére alkalmas. Ehhez
kapcsolódóan a Paksi Atomerőműben folyamatban van a megfelelő cementezőtechnológia
üzembehelyezése.
6. A nagyon kis aktivitású hulladékok elhelyezése
A döntően a Paksi Atomerőmű leszerelésekor keletkező nagy mennyiségű (~22000 m3)
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nagyon kis aktivitású hulladékra vonatkozó jogszabályi háttér kidolgozása megkezdődött a
kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikája és nemzeti
programja ütemezésével összhangban6.
7. A hosszú távú biztonság fokozásának érdekében a hosszú élettartamú sugárforrások
visszanyerése az RHFT tárolómedencéiből
2002-ben több ütemből álló program indult a tároló hosszú távú biztonságának növelésére és
korszerűsítésére az RHFT-ben. A biztonságnövelő program demonstrációs szakasza 2008-ban
lezárult. Az eredeti elképzelésekhez képest némi késéssel ugyan, de 2017 végén
megkezdődött a hulladék visszatermeléshez szükséges infrastruktúra kialakítása.
A program végrehajtásának tervezett következő mérföldköve:
2019-2023: a
biztonságnövelő
tevékenységek
végrehajtásához
szükséges
könnyűszerkezetes épület és infrastruktúra kiépítése (I. számú medencesor
A01-A24 kamrák – visszatermelés, feldolgozás, minősítés).

6

Az új hulladékkategória bevezetése 2018 elején megtörtént
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C. Hatály és Leltár
C. 1. Radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek
Magyarországon radioaktív hulladékok az ionizáló sugárzások gyógyászati, diagnosztikai és
terápiás célú alkalmazása, az ipari radiográfiai vizsgálatok, az atomenergia villamosenergiatermelésre történő alkalmazása, valamint oktatási és kutatási tevékenységek során
keletkeznek.
Magyarországon kiégett nukleáris üzemanyag három forrásból keletkezik: energetikai
reaktorok, kutatóreaktor, oktatóreaktor.
Magyarországon négy, egyenként 500 MW névleges villamos teljesítményű energetikai
reaktor üzemel a Paksi Atomerőmű telephelyén. A négy blokkot 2032 és 2037 között állítja le
az üzemeltető. Emellett a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya
közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény alapján a paksi telephelyen két új
atomerőművi blokk létesül. Ezek 2026-ban és 2027-ben lépnek üzembe, tervezett
üzemidejük 60 év.
Kutatási és oktatási célokat szolgál a BKR valamint az Oktatóreaktor. A BKR telephelyén
jelentős a gyógyászatban és az iparban használt radioaktív izotópok gyártása is. A radioaktív
hulladék és a kiégett üzemanyag mennyiségének becslésekor a BKR 2023. évi és az
Oktatóreaktor 2027. évi végleges leállítását feltételezzük, összhangban a nemzeti
programmal.
A jelentésben nem adunk számot a NORM kategóriába eső hulladékokról. A zárt
sugárforrások mennyiségét az intézményi hulladékok mennyiségében vettük figyelembe.
C. 2. A radioaktív hulladékok osztályozása
Az Atomtörvény meghatározása alapján a további felhasználásra már nem kerülő olyan
radioaktív anyagot nevezzük radioaktív hulladéknak, amely sugárvédelmi jellemzők alapján
nem kezelhető közönséges hulladékként, azaz nem felszabadítható.
A radioaktív hulladékok osztályozását a bennük található izotópok aktivitása és jellemző
felezési ideje alapján az alábbiak szerint lehet elvégezni.
Nagy aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a tárolás és elhelyezés
tervezése és üzemeltetése során figyelembe kell venni. Mindenképpen ide sorolandó az a
radioaktív hulladék, amelynek hőtermelése nagyobb, mint 2 kW/m3, vagy a
radioaktívhulladék-csomag összaktivitása szerint a 190/2011. Korm. rend. szerinti radioaktív
hulladékok 1. kategóriájába sorolandó.
Nagyon kis aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynél a 30 évnél nem hosszabb felezési
idejű (egész évre kerekítve) izotópra a benne lévő aktivitáskoncentráció nem nagyobb a
specifikus mentességi aktivitáskoncentráció (SMEAK) ötvenszeresénél, valamint 30 évnél
hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópra nem nagyobb az általános mentességi
aktivitáskoncentráció (ÁMEAK) értékénél. Amennyiben a radioaktív hulladék többfajta
radioizotópot is tartalmaz, akkor az osztályozást a következő szerint kell elvégezni 30 évnél
nem hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópokra:

∑
𝑖

𝐴𝐾𝑖
≤ 50
𝑆𝑀𝐸𝐴𝐾𝑖
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és 30 évnél hosszabb felezési idejű (egész évre kerekítve) izotópokra:

∑
𝑖

ahol

𝐴𝐾𝑖
Á𝑀𝐸𝐴𝐾𝑖

≤1

AKi a radioaktív hulladékban előforduló i-edik radioizotóp aktivitáskoncentrációja, míg
SMEAKi az i-edik radioizotóp specifikus mentességi aktivitáskoncentrációja,
ÁMEAKi pedig az i-edik radioizotóp általános mentességi aktivitáskoncentrációja.

Kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladéknak minősül az a radioaktív hulladék, amely
nem tekinthető nagy aktivitású vagy nagyon kis aktivitású radioaktív hulladéknak.
A radioaktív hulladék kis vagy közepes aktivitású osztályba sorolását a benne lévő radioizotóp
aktivitáskoncentrációja és specifikus mentességi aktivitáskoncentrációja (SMEAK) alapján kell
elvégezni az alábbiak szerint (1. táblázat).
1. táblázat – A radioaktív hulladékok besorolása

Radioaktív hulladék osztály

Aktivitáskoncentráció viszonyítás

Kis aktivitású

≤103 SMEAK

Közepes aktivitású

>103 SMEAK

Ha a radioaktív hulladék többfajta radioizotópot is tartalmaz, akkor az osztályozást a 2.
táblázat szerint kell elvégezni:
2. táblázat - A radioaktív hulladékok besorolása többfajta radioizotóp előfordulása esetén

Radioaktív hulladék osztály

Aktivitáskoncentráció viszonyítás
AK i
∑
≤ 1000
SMEAK i

Kis aktivitású

i

∑

Közepes aktivitású

i

AK i
> 1000
SMEAK i

A hulladékban lévő radionuklidok felezési ideje szerinti osztályozást az alábbiak szerint kell
elvégezni.
Rövid élettartamú az a kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék, amely csak
korlátozottan tartalmaz 30 évnél hosszabb felezési idejű radionuklidot. A teljes
hulladékmennyiségre átlagolva a 30 évnél hosszabb felezési idejű izotópokra teljesül, hogy:

∑
𝑖

𝐴𝐾𝑖
≤1
𝑆𝑀𝐸𝐴𝐾𝑖

Hosszú élettartamú az a kis vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a 30 évnél
hosszabb felezési idejű radionuklid koncentrációja meghaladja a rövid élettartamú radioaktív
hulladék határértékeit.
3. táblázat – A magyar és a NAÜ-s osztályozási rendszer (IAEA Safety Guide “Classification of
Radioactive Waste” GSG-1, 2009) kapcsolata
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Nemzeti osztályozási rendszer
kis és közepes aktivitású

VLLW

LLW

ILW

20 %

50 %

30 %

HLW

100 %

hosszú élettartamú kis és közepes
aktivitású hulladék

100 %

nagy aktivitású hulladék
C. 3. A radioaktív hulladékok leltára
4. táblázat: Véglegesen elhelyezett radioaktív hulladékok mennyisége

Hulladékkategória

Végleges
tároló

L/ILW

NRHT

L/ILW

RHFT

Tároló Teljes kiépített
típusa kapacitás (m3) Hulladékmennyiség (m3)
felszín
4 155.8
877
alatti
felszínközel
5 040
4 900
i

5. táblázat: Tárolt radioaktív hulladékok mennyisége

Hulladékkat Hulladék- Tárolólétesít
egória
típus
mény
L/ILW
szilárd
Paks 1-4

Kondicionálatlan
térfogat (m3)
1 835

Becsült elhelyezési
térfogat (m3)
1 634

L/ILW

folyékony

Paks 1-4

7 680

6 010

L/ILW

ioncserélő
gyanta

Paks 1-4

226

880

HLW

szilárd

Paks 1-4

102

150

long-lived
L/ILW

szilárd

RHFT

200

300

L/ILW

szilárd

NRHT

431

450

A tárolt radioaktív hulladékok mennyiségét bemutató táblázat nem tartalmaz adatot a tárolt
kondicionált hulladékok mennyiségére vonatkozóan, mivel a tárolt hulladékok a végleges
elhelyezés előtt lesznek kondicionálva.
6. táblázat: Radioaktív hulladékok mennyiségének becslése

2030
Hulladékf
orrás
Paks 1-4
üzemviteli
hulladék
Paks 1-4
leszerelési
hulladék

Hulladékkat
egória
L/ILW
HLW
L/ILW
long-lived
L/ILW

Átmeneti
tároló (m3)
3 637
168

Végleges
tároló (m3)
8 244

2050
Átmeneti
tároló (m3)
0

Végleges
tároló (m3)
15 724

203
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Paks 5-6 L/ILW
üzemviteli
hulladék
HLW
Paks 5-6 L/ILW
leszerelési long-lived
hulladék
L/ILW
KKÁT
leszerelési
hulladék
L/ILW
Oktatóreak L/ILW
tor
leszerelési long-lived
hulladék
L/ILW
Kutatóreakt L/ILW
or
leszerelési long-lived
hulladék
L/ILW
L/ILW
Intézményi
long-lived
hulladék
L/ILW

590

0

5

655

2 555

25

0
0
0
0
0

50

0

50

260

0
0

260

4 900

0
0

4 900

402

497

A 2030-ban és 2050-ben tárolt és véglegesen elhelyezett hulladékok becsült mennyiségének
számításakor a hulladékok keletkezésének ütemét, a hulladékok feldolgozásának és
kondicionálásának tervezett ütemét, az alkalmazott technológiákat, valamint a nemzeti
program radioaktív hulladékok kezelésre irányuló tevékenységeinek időbeli ütemezését
vettük figyelembe.
A nagy aktivitású, valamint a hosszú élettartamú kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok végleges tárolója a nemzeti program szerint 2063-ra készül el, így addig ezen
hulladéktípusok végleges elhelyezésére nem kerül sor.
A meglévő energetikai atomerőművi blokkok leszerelése 2061-ben, azaz a vizsgált
időtartamon túl kezdődik meg, így ebből a forrásból leszerelési hulladék nem keletkezik
2050-ig.
A KKÁT leszerelése 2073-ban kezdődik meg, így ebből a forrásból leszerelési hulladék nem
keletkezik 2050-ig.
Az Oktatóreaktor és a Kutatóreaktor leszerelésére 2030 előtt sor kerül. A keletkező radioaktív
hulladékok 2030-ra végleges elhelyezésre kerülnek az RHFT-ben, az intézményi
hulladékokkal együtt. Ezen hulladékok, valamint a keletkező intézményi hulladékok
elhelyezéséhez szükséges térfogatot az RHFT biztonságnövelő intézkedéseinek keretében
végrehajtott hulladék-visszanyerés és -újrakondicionálás során nyert tárolókapacitás fogja
biztosítani.
C. 4. A kiégett fűtőelemek leltára
7. táblázat: Elszállított kiégett fűtőelem-hulladék

Létesítmény Fűtőelem típusa
Paks 1-4
PWR
kutató reaktor
Kutatóreaktor üzemanyag

Fűtőelemek
száma
2361

Nehézfém-tartalom
(tHM)
276

Fogadó
ország
Oroszország

2001

0.29

Oroszország
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A Paksi Atomerőmű 1989 és 1998 között összesen 2331 darab kiégett kazettát szállított
vissza a Szovjetunióba (később az Oroszországi Föderációba). Ezt követően 2014-ben 30 db
– a 2003 áprilisában, tisztítás közben történt üzemzavarban megsérült – fűtőelem
visszaszállítására került sor.
A BKR-ből a nagy dúsítású fűtőelemeket 2008-ban és 2013-ban visszaszállították az
Oroszországi Föderációba.
8. táblázat: Tárolt kiégett fűtőelemek

Tárolólétesít
Tároló
mény
típusa
KKÁT
száraz tároló
nedves
Paks 1-4
tároló
nedves
Kutatóreaktor tároló

Fűtőelem típusa
PWR
PWR
kutatóreaktor
üzemanyag

Fűtőelemek
száma
8 707

Nehézfém tartalom
(tHM)
1 033

1 800

213

190

0.025

9. táblázat: Kiégett üzemanyag mennyiségének becslése

Paks 1-4
KKÁT 1-4
Paks 5-6
KKÁT 5-6
Oktatóreaktor
BKR

2030
2050
Átmeneti tárolás
Átmeneti tárolás
Fűtőelemek Nehézfém-tartalom Fűtőelemek Nehézfém-tartalom
száma
(tHM)
száma
(tHM)
1 860
221
0
0
13 237
1 570
17 716
2 126
657
310
730
344
0
0
1 825
860
0
0
0
0
0
0
0
0

A kiégett fűtőelemek végleges tárolója a nemzeti program szerint várhatóan 2063-ra készül
el, így addig ezen hulladéktípus végleges elhelyezésére nem kerül sor.
Az energetikai atomerőművi blokkok esetében a tervezett éves üzemanyag-felhasználást és a
pihentetőmedencékből a KKÁT-ba történő átszállítások tervezett ütemét vettük figyelembe.
Paks 1-4 esetében, mivel a blokkok 2032 és 3037 között leállnak, 2050-re az összes kiégett
fűtőelem a KKÁT-ban lesz. Paks 5-6 esetében a kiégett fűtőelem-kötegeket a
pihentetőmedencében 5-10 évig hűtik, ezután átmeneti tárolóban kell az elhelyezésükről
gondoskodni (KKÁT 5-6).
A nemzeti program referencia esetként a BKR és az Oktatóreaktor kiégett üzemanyagának
Oroszországba történő visszaszállításával számol.
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E. Nemzeti rendszer (5. cikk)
E.1. (5. cikk (1) bekezdés)
5. cikk (1)
A tagállamok a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozóan olyan
nemzeti jogalkotási, szabályozási és szervezeti rendszert (a továbbiakban: nemzeti rendszer)
hoznak létre és tartanak fenn, amely megállapítja a hatásköröket és rendelkezik az érintett
hatáskörrel rendelkező szervek közötti koordinációról. A nemzeti rendszer az alábbiak
mindegyikéről rendelkezik:
A magyar Országgyűlés 1996 decemberében fogadta el az Atomtörvényt, amely 1997. június
1-jén lépett hatályba. A törvény megalkotásánál a NAÜ szabályzatai és irányelvei szolgáltak
alapul, figyelemmel az Európai Unió, valamint az OECD Nukleáris Energia Ügynökség
ajánlásaira is.
Az Atomtörvény főbb jellemzői a következők:
 deklarálja a biztonság elsődlegességét;
 kimondja, hogy az atomenergia biztonságos alkalmazásának irányítása és felügyelete
a Kormány feladata, a Kormány az OAH és az érintett miniszterek útján gondoskodik
e feladatok ellátásáról;
 deklarálja, hogy a Magyarországon keletkező kiégett üzemanyag és radioaktív
hulladék kezelésével kapcsolatban – speciális kivételektől eltekintve - a végső
felelősség a magyar államot terheli;
 kimondja, hogy a Magyarországon keletkezett radioaktív hulladékot - néhány
kivételtől eltekintve - Magyarországon kell véglegesen elhelyezni;
 meghatározza az atomenergia-felügyeleti szerv, valamint az egészségügyért felelős
miniszter hatósági hatáskörét az engedélyezési eljárásokban;
 meghatározza és felosztja az atomenergia alkalmazásában részt vevő más
közigazgatási szervek hatáskörét és feladatait;
 deklarálja az engedélyező és felügyeleti hatóságok szervezeti és pénzügyi
függetlenségét;
 megállapítja az emberi erőforrások, az oktatás, a kutatás és fejlesztés
felhasználásának általános kereteit;
 megállapítja az engedélyes felelősségét minden atomkárért, és megállapítja a
kárfelelősség mértékét a módosított Bécsi Egyezménnyel összhangban;
 lehetőséget ad az OAH-nak arra, hogy jogszabály, biztonsági szabályzat megsértése,
hatósági előírás alapján kötelezően alkalmazandó szabvány vagy az előzőek alapján
kiadott egyedi hatósági engedélyben foglaltak betartásának elmulasztása esetén az
engedélyest bírság megfizetésére kötelezze;
 előírja, hogy a Kormány jelöljön ki egy szervet, amely felelős a radioaktív hulladékok
végleges elhelyezéséért, a kiégett fűtőelemek átmeneti elhelyezéséért, a
nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásáért és a nukleáris létesítmények leszereléséért,
minthogy e kérdések megoldása országos érdek;
 pénzügyi alap felállítását írja elő, amelynek célja a radioaktív hulladékok végleges
elhelyezésének,
a
kiégett
fűtőelemek
átmeneti
elhelyezésének,
a
nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, valamint a nukleáris létesítmények
leszerelésének a finanszírozása;
 előírja a fizikai védelem kötelezettségét, azt, hogy az atomenergia alkalmazójának
kötelessége megakadályozni, hogy a birtokában lévő nukleáris vagy más radioaktív
anyaghoz, a felügyelete alatt álló, az atomenergia alkalmazását szolgáló
létesítményhez, berendezéshez illetéktelen személy hozzáférhessen, azok az
ellenőrzés alól kikerülhessenek, és meg nem engedett célokra felhasználhatók
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legyenek, meghatározza, hogy az engedélyesnek a nukleáris létesítmények és
radioaktívhulladék-tárolók őrzését fegyveres biztonsági őrséggel kell biztosítania.
Az Atomtörvénynek megfelelően az atomenergia alkalmazóinak biztosítaniuk kell, hogy a
tevékenységük során keletkező radioaktív hulladék mennyisége a gyakorlatilag lehetséges
legkisebb mértékű legyen. Az atomenergia alkalmazásakor gondoskodni kell a radioaktív
hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos elhelyezéséről, a tudomány legújabb igazolt
eredményeinek, a nemzetközi elvárásoknak és a tapasztalatoknak megfelelően és oly módon,
hogy ne háruljon indokolatlanul nagy teher a jövő generációkra.
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének környezetvédelmi kérdéseit a
környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény tárgyalja. A törvény azokra a projektekre
vonatkozik, amelyeknek jelentős mértékű környezeti hatásuk lehet. Egy új kiégett fűtőelemtároló vagy radioaktívhulladék-tároló építéséhez mindig szükség van környezetvédelmi
engedélyezési eljárásra, ami környezeti hatástanulmányon alapszik. E törvény előírja a helyi
és környékbeli településeken élő lakosság és más érdekelt csoportok meghallgatását is. Ezek
a kérdések a környezetvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartoznak.
Magyarország részese a környezetvédelmi hatástanulmánnyal kapcsolatos nemzetközi
egyezményeknek is. Magyarország az Európai Unió tagjaként, az Európai Parlament és a
Tanács bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló
2001/42/EK irányelvének megfelelő szabályozást léptetett hatályba.
A kiégett fűtőelemek kezelése
2011-ben hatályba lépett a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és
az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 118/2011. Korm. rend.), és annak mellékletét képező, a nukleáris
létesítmények nukleáris biztonságára vonatkozó hatósági eljárásokra, a nukleáris
létesítmények irányítási rendszereire, valamint a nukleáris létesítmények életciklusa szerinti
tevékenységek végrehajtására és azok felügyeletére vonatkozó nukleáris biztonsági
követelményeket magukba foglaló nukleáris biztonsági szabályzat (a továbbiakban: NBSZ)
kötetek. A kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti tárolásával az NBSZ 6. kötete foglalkozik.
Az NBSZ alkalmazását útmutatók segítik, melyeket az OAH ad ki. Jelenleg 13 útmutató
tartozik a száraz kiégettfűtőelem-tárolóra vonatkozó biztonsági szabályzathoz, és szükség
szerint további útmutatók készülnek.
A radioaktív hulladékok kezelése
A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló
létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységekről
szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 155/2014. Korm. rend.) a 2014ben hatályba lépett, a tárolólétesítmények biztonságára, a tárolólétesítmények irányítási
rendszerére és a tárolólétesítmények életciklusszakasza szerinti tevékenységek
végrehajtására és azok felügyeletére vonatkozó részletes biztonsági követelményeket a
tárolólétesítményekre vonatkozó, az 1. és 2. mellékletben lévő biztonsági szabályzatok
tartalmazzák. E szabályzatok alkalmazását jelenleg 9 útmutató segíti, valamint több útmutató
kidolgozása és egyeztetése folyamatban van.
Az atomenergia alkalmazása szempontjából legfontosabb intézmények és
szerepük:
Az Atomtörvény az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos alapvető hatósági feladatokat
megosztotta az OAH főigazgatója és az egészségügyért felelős miniszter között.
Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris
létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris és más radioaktív anyagok
védettségével, valamint a nukleáris és radiológiai fegyverek elterjedésének
megakadályozásával összefüggő hatósági feladatok ellátása. 2016. január 1-jén az OAH vette
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át a sugárvédelemmel, a radioaktív anyagok és az azokat tartalmazó berendezések, valamint
az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések és létesítmények (a továbbiakban:
sugárveszélyes berendezések és létesítmények), biztonságával összefüggő hatósági
feladatokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi
Hivatalától.
Az Atomtörvény szerinti hatósági feladatok ellátásában saját szakterületüknek megfelelően
vesznek részt az érintett minisztériumok és központi közigazgatási szervek: a
Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Igazságügyi Minisztérium, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium7 és a Földművelésügyi Minisztérium8.
A Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztályának Exportellenőrzési Osztálya a nukleáris és nukleáris kettős
felhasználású termékek export/transzfer és import engedélyeit az OAH szakhatósági
állásfoglalásának figyelembevételével adja ki.
A Honvédelmi Minisztérium külön jogszabályban meghatározott módon látja el a honvédelmi
ágazaton belül az atomenergia alkalmazásának biztonságával és védettségével kapcsolatos
engedélyezési és ellenőrzési feladatokat.
Nemzetközi egyezmények
Magyarország számos nemzetközi egyezmény részese, az Irányelv szempontjából kettőt kell
kiemelni, amelyeket Magyarország aláírt és ratifikált:
1. 2001. évi LXXVI. törvény a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett
fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének
biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről (JC)
2. 1997. évi I. törvény a nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény kihirdetéséről
(CNS)
Ezeken kívül említést érdemelnek a következők:
1. 1970. évi 12. tvr. az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán,
1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozásáról szóló szerződés kihirdetéséről
2. 1972. évi 28. tvr. a nukleáris és más tömegpusztító fegyverek tengerfenéken és
óceánfenéken, valamint ezek altalajában való elhelyezésének tilalmáról, az Egyesült
Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXV. ülésszakán 1970. december 7-én
elfogadott szerződés kihirdetéséről szóló 1987. évi 8. tvr. a nukleáris anyagok fizikai
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
3. 1987. évi 8. tvr. a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény
kihirdetéséről
4. 2008. évi LXII. törvény a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris
anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai
konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről
5. 1999. évi L. törvény az ENSZ Közgyűlése által 1996. szeptember 10-én elfogadott
Átfogó Atomcsend Szerződésnek a Magyar Köztársaság által történő megerősítéséről
és kihirdetéséről 2006. évi LXXXII. törvény 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
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6. 2007. évi XX. törvény a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló
nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről
7. 24/1990. (II. 7.) MT rendelet az atomkárokért való polgári jogi felelősségről Bécsben
1963. május 21-én kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
E.2. (5. cikk (1) bekezdés a) pont)
5. cikk (1) a)
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó szakpolitika
végrehajtására irányuló nemzeti program;.
Az Atomtörvény 5/B. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az Országgyűlés a Kormány
előterjesztésére nemzeti politikát fogad el a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok
kezelésére vonatkozóan. A nemzeti politikát az Atomtörvény alapján ötévente felül kell
vizsgálni, melynek előkészítéséről az OAH felügyeletét ellátó miniszter gondoskodik. A
nemzeti politikáról az Országgyűlés normatív országgyűlési határozatban rendelkezik.
Az Atomtörvény 5/C. § (1) bekezdése előírja, hogy a Kormány a nemzeti politika céljainak
végrehajtását bemutató nemzeti programot fogad el a kiégett üzemanyag és a radioaktív
hulladék kezelésének a keletkezéstől a végleges elhelyezésig tartó valamennyi szakaszára és
a nukleáris létesítmény leszerelésére kiterjedően.
Az Atomtörvény e szakasza előírja továbbá a nemzeti program ötévente történő, Kormány
általi felülvizsgálatát, melynek előkészítéséről szintén az OAH felügyeletét ellátó miniszternek
kell gondoskodni9. A nemzeti program elkészítése, felülvizsgálata során figyelembe kell venni
a műszaki és a tudományos fejlődés eredményeit, a szakértői értékelések során
megfogalmazott ajánlásokat, az üzemi és az üzemzavari eseményekből levont tanulságokat,
valamint a bevált gyakorlatot is.
A nemzeti programra vonatkozó további részletek a „K” fejezetben találhatók.
E.3 (5. cikk (1) bekezdés b) pont)
5. cikk (1) b)
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére vonatkozó nemzeti
intézkedések. Elfogadásuk módjának és alkalmazásuk eszközének a meghatározása a
tagállamok hatáskörébe tartozik;
Az Atomtörvény alapelvi szinten írja elő, hogy az atomenergia alkalmazása kizárólag a
jogszabályokban meghatározott módon és hatósági felügyelet mellett történhet, és
alkalmazásának feltételeit a hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogszabályok, a tudomány,
valamint a technika eredményeinek folyamatos figyelembevételével határozzák meg.
Az Atomtörvény sajátossága, hogy a radioaktív hulladékot kezelő létesítmények (pl.
radioaktívhulladék-tárolók) nem minősülnek nukleáris létesítménynek.
A 118/2011. Korm. rend. mellékleteként kiadott NBSZ-kötetek az alábbiakat tartalmazzák:
 Nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági hatósági eljárásai;
 Nukleáris létesítmények irányítási rendszerei;
 Üzemelő atomerőművek tervezési követelményei;
 Új atomerőművi blokkok tervezési követelményei;
 Atomerőművek üzemeltetése;
 Kutatóreaktorok tervezése és üzemeltetése,
 Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti tárolása;
9
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Nukleáris létesítmények telephelyének vizsgálata és értékelése;
Nukleáris létesítmények megszüntetése;
Új nukleáris létesítmény tervezési és létesítési időszakára vonatkozó követelményei;
Nukleáris Biztonsági Szabályzatok meghatározásai.

A 155/2014. Korm. rend. és a mellékleteit képező biztonsági szabályzatok (a továbbiakban:
TBSZ) tartalmazzák az átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló létesítményekre
vonatkozó követelményeket.
A TBSZ-kötetek az alábbiakat tartalmazzák:
 A tárolólétesítmény irányítási rendszerei
 A tárolólétesítmény tervezése, létesítése, üzemeltetése, lezárása és intézményes
ellenőrzése.
E rendelet előírja, hogy a tárolólétesítményekre vonatkozó biztonsági szabályzatokat a
tudomány
eredményeinek,
valamint
a
hazai
és
nemzetközi
tapasztalatok
figyelembevételével, legalább tízévente felül kell vizsgálni {Atomtörvény 3. §. (6)
bekezdés}. A 155/2014 Korm. rend.-ben meghatározott követelmények teljesítésével
kapcsolatban kiadott útmutatók felülvizsgálatára az OAH által meghatározott időszakonként,
vagy az engedélyes javaslatára soron kívül kerülhet sor.
A 118/2011 Korm. rend. és a 155/2014 Korm. rend. a követelmények végrehajtási módjával
kapcsolatos útmutatók kiadására hatalmazzák fel az OAH-t. A jogszabályi követelmények
teljesítéséből adódó feladatok további részletes szabályozását az OAH által készített belső
eljárásrendek, illetve az engedélyesnél kialakított és működtetett belső szabályzati és
utasításrendszer biztosítja.
Ezeket a követelményeket – a tudomány eredményeinek és a nemzetközi tapasztalatoknak
a figyelembevételével – rendszeresen felül kell vizsgálni, és korszerűsíteni kell {Atomtörvény
5. §}.
A sugárvédelem felügyelete 2016. január 1-től szintén az OAH hatáskörébe tartozik. A
környezet védelme, ezen belül a kibocsátások szabályozása a földművelésügyi miniszter10
hatásköre. Az OAH által jóváhagyott Üzemeltetési Feltételek és Korlátok tartalmazzák az
atomerőművi származtatott kibocsátási határértékeket. A talaj és a növényzet
radioaktivitásával kapcsolatos kérdések szintén a földművelésügyi miniszterhez tartoznak.
Az Atomtörvény felhatalmazása alapján a környezetvédelemért felelős miniszter által
kiadott, az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és a vízbe történő radioaktív
kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet szabályozza az
atomenergia alkalmazása során a légkörbe és a vizekbe kibocsátható radioaktív anyag
mennyiségét, valamint e kibocsátott mennyiségek és a környezet ellenőrzését. A rendelet
szerint a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók engedélyeseinek meg kell
határozniuk a tervezett kibocsátási szinteket, valamint a külön jogszabály szerint
meghatározott dózismegszorításokból kiindulva az éves kibocsátási korlátokat. A kibocsátási
korlátokat és a tervezett kibocsátásokat jóváhagyásra be kell terjeszteni a területileg
illetékes környezetvédelmi hatósághoz. Az engedélyeseknek a rendelet előírásai szerint kell
mérniük és meghatározniuk a kibocsátásokat, és az eredményről rendszeresen jelentést kell
készíteniük a környezetvédelmi hatóságnak. Az engedélyeseknek biztosítaniuk kell a
környezetvédelmi hatóság számára minták gyűjtését és helyszíni mérések végzését,
valamint annak kérésére mintákkal kell ellátniuk a környezetvédelmi hatóságot.
Az Atomtörvény nem nevesít az Irányelv által definiált "szabályozó hatóságot", hanem a
minisztereket és a Kormányt hatalmazza fel állami szabályozásra, ugyanakkor előírja az OAH
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számára, hogy kísérje figyelemmel a hatáskörébe tartozó jogszabályok érvényesülését és az
ezzel kapcsolatos megállapításai alapján intézkedéseket kezdeményezzen, tegyen javaslatot
a jogszabályok szükség szerinti módosítására, illetve megalkotására, valamint vegyen részt
ezen előterjesztések tervezetének közigazgatási egyeztetésében {Atomtörvény. 8.§ (4)
bekezdés}.
Magyarország jogrendszerének alapját Magyarország Alaptörvénye határozza meg. Az
Alaptörvény jelenti a jogalkotás alappillérét, mivel meghatározza a jogalkotó hatáskörrel
rendelkező szerveket és definiálja a jogszabályokat. Az Alaptörvény T) cikke és a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rögzíti a jogalkotás alapvető követelményeit,
folyamatát. A további részletszabályokat az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) és a Kormány ügyrendjéről
szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: a Kormány ügyrendje)
tartalmazza, és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételt a 2010. évi CXXXI.
tv. szabályozza.
Ezek alapján összefoglalóan a következők mondhatók el:
Az Atomtörvény alapján, ha az OAH úgy ítéli meg, hogy jogszabály módosítására, vagy új –
esetlegesen Atomtörvényi szintű – követelmény megalkotására van szükség, akkor erre
vonatkozóan javaslatot terjeszt elő az OAH felügyeletét ellátó miniszternél. A miniszter a
Kormány tagjaként előterjesztést nyújthat be a Kormányhoz. Az előterjesztést a
Kormányülést megelőzően – a Kormány ügyrendje és az említett társadalmi egyeztetésre
vonatkozó törvény szerint – szakmai, közigazgatási és társadalmi egyeztetésre kell
bocsátani. A Kormány – attól függően, hogy a jogszabály módosítására, vagy új,
Atomtörvényszintű szabály megalkotására van szükség – rendeletalkotási jogkörében vagy
módosítja a kormányrendeletet, vagy törvénymódosítási javaslatot nyújt be az
Országgyűléshez. Az Országgyűlési törvényhozási eljárás a Házszabály szerint zajlik. Eljárási
szempontból viszont nincs különbség új szabály megalkotására vagy meglévő módosítására
irányuló eljárások között.
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E.4. (5. cikk (1) bekezdés c) pont)
5. cikk (1) c)
engedélyezési rendszer kialakítása a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére
szolgáló tevékenységek vagy létesítmények, vagy mindkettő vonatkozásában, beleértve a
kiégett fűtőelemek vagy radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló, nem engedélyezett
tevékenységeknek, vagy a kiégett fűtőelemek vagy radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló,
engedéllyel nem rendelkező létesítmények üzemeltetésének, vagy mindkettőnek a tilalmát,
továbbá a tevékenység vagy a létesítmény, vagy mindkettő további irányítására vonatkozó
feltételek megállapítását is;
A nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók engedélyezési eljárásának alapelveit,
az engedélyezési eljárásban részt vevő hatóságok körét az Atomtörvény szabályozza {III.
fejezet, Hatósági felügyelet}.
Ezen alapul a 118/2011 Korm. rend., amely további jogszabályi követelményeket rögzít az
engedélyezésre és jóváhagyásra vonatkozóan {III. fejezet, Hatósági felügyelet}. A különböző
engedély típusok az NBSZ 1. kötetében vannak meghatározva {Nukleáris létesítmények
nukleáris biztonsági hatósági eljárásai}.
A radioaktívhulladék-tárolók esetében a 155/2014. Korm. rend. rögzíti az engedélyezésre és
jóváhagyásra vonatkozó követelményeket {IV. fejezet, Hatósági Felügyelet}. E
kormányrendelet V. fejezete rendelkezik a tárolólétesítményekre vonatkozó engedélyekről.
A nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók fizikai védelmi engedélyezését a
190/2011. Korm. rend. szabályozza, amely az Atomtörvény alapján szintén az OAH
hatáskörébe tartozik.
Új nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítését előkészítő tevékenység
megkezdéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.
A nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló élettartamának minden szakaszához
az OAH engedélye szükséges, továbbá minden létesítményszintű, vagy biztonságot érintő
berendezésszintű átalakítás is csak engedéllyel végezhető. Az engedélyezési eljárásokban a
szakterületi szempontokat a jogszabályokban kijelölt szakhatóságok állásfoglalásokban
érvényesítik, amelyek figyelembevétele a hatóság számára kötelező.
Új nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló létesítésekor az engedélyezési eljárás
megkezdésének előfeltétele a környezetvédelmi engedély megléte.
Az OAH által kiadott engedélyek meghatározott időre érvényesek, a követelmények
teljesülése esetén kérelemre meghosszabbíthatók. A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény11 (a továbbiakban: Ket.)
alapján az OAH határozatai és végzései csak bírósági úton támadhatók meg.
Az OAH engedélye szükséges a nukleáris létesítmény (118/2011. Korm. rend.17. §):
a) telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez (telephelyvizsgálati és -értékelési engedély),
b) telephelye jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához (telephelyengedély),
c) létesítéséhez, bővítéséhez (létesítési engedély),
d) üzembe helyezéséhez (üzembehelyezési engedély),
e) üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez (üzemeltetési engedély),
f) átalakításához (átalakítási engedély),
g) végleges üzemen kívül helyezéséhez (végleges üzemen kívül helyezési engedély),
h) leszereléshez (leszerelési engedély),
11

2018.01.01-től hatályon kívül helyezte az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 2018.01.01-től
ezt a rendelkezést az Atomtörvény 8. § (1) bekezdése tartalmazza.
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i) atomerőmű-blokk esetében a főjavítását követő újraindításához (indítási engedély) és
j) építményeinek és épületszerkezeteinek, valamint az építmények felvonóinak építéséhez,
bontásához, használatbavételéhez.
(1a) A nukleáris létesítmények létesítési életciklus-szakasza során az OAH 1. melléklet
1.3.1.0200., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5. pont szerinti engedélye, vagy az 1. melléklet
1.3.1.0300. pont szerinti esetben típusengedélye szükséges a nukleáris rendszer,
rendszerelem
a) gyártásához (gyártási engedély),
b) beszerzéséhez (beszerzési engedély),
c) szereléséhez (szerelési engedély) és
d) üzemeltetéséhez (üzemeltetési engedély).
(2) A nukleáris biztonsági hatóság a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervet első
alkalommal a létesítési engedélyezési eljárás keretében, annak módosítását pedig átalakítási
engedélyezési eljárás keretében engedélyezi.
(2a) A nukleáris biztonsági hatóság a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatot első
alkalommal az üzembe helyezés engedélyezési eljárása keretében, annak módosítását pedig
átalakítási engedélyezési eljárása keretében az 1. melléklet 1.4. pontja szerint hagyja jóvá.
(2b) Az engedélyes a lakossági dózismegszorítás értékére a telephely engedélyezési eljárás
megkezdése előtt tesz javaslatot a nukleáris biztonsági hatóságnak.
(3) A nukleáris létesítmény, annak a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszere,
rendszereleme, építménye, épületszerkezete, szervezeti felépítése, irányítási rendszere,
dokumentuma átalakításának végrehajtásához az OAH engedélye szükséges.
Az OAH engedélye szükséges a radioaktívhulladék-tároló létesítmények (155/2014. Korm.
rend. V. fejezet)
a) telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez,
b) telepítéséhez,
c) létesítéséhez,
d) üzemeltetéséhez,
e) átalakításához,
f) lezárásához és
g) az aktív és passzív intézményes ellenőrzésére történő áttéréshez.
Az OAH engedélye szükséges még (155/2014. Korm. rend. VI. fejezet) a radioaktívhulladéktároló létesítmények
a) építményeinek és épületszerkezeteinek építéséhez, használatbavételéhez és bontásához;
b) építményében a felvonó létesítéséhez, az építménybe való állandó jellegű beépítéséhez,
áthelyezéséhez, a főbb műszaki adatai megváltoztatásával járó átalakításához,
használatbavételéhez, valamint lebontásához is.
A 155/2014 Korm. rend. VII. fejezete további engedélyezési eljárásokról rendelkezik:
A radioaktívhulladék-tároló létesítmények biztonság szempontjából fontos rendszereinek és
rendszerelemeinek engedélyezése a tárolólétesítmények létesítési életciklus-szakaszában a
tárolólétesítményekre vagy a tárolólétesítmények építményeire vonatkozó engedélyezési
eljárások részeként valósul meg.
A radioaktívhulladék-tároló létesítmények üzemeltetési életciklus-szakaszától kezdődően a
tárolólétesítmények biztonság szempontjából fontos rendszereinek és rendszerelemeinek
a) átalakításához,
b) leszereléséhez, valamint
c) lezárásához
önálló rendszerszintű engedély szükséges.
Az OAH felügyelete alá tartoznak azok a nyomástartó berendezések, ideértve a kapcsolódó
csővezetékeket is, amelyek radioaktív anyagot tartalmaznak, vagy azzal szennyeződhetnek. A
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nyomástartó berendezésre a tároló létesítmények rendszerelemeire, rendszereire vonatkozó
engedélyezési szabályokat, valamint műszaki követelményeket kell alkalmazni.
A fentieken kívül az OAH engedélye szükséges a 155/2014 Korm. rend. 2. melléklete
2.3.3.13.0800. pontjában meghatározottak szerint 1. és 2. kategóriába sorolt átalakítások
végrehajtásához. Az átalakítási engedélyben az OAH jóváhagyja az átalakítás kategóriába
sorolását.
A 190/2011 Korm. rend. alapján az OAH engedélye szükséges a nukleáris létesítmény és a
radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója
a) fizikai védelmi rendszerének – fizikai védelmi terv szerinti – megvalósításához,
b) fizikai védelmi rendszere engedélyének meghosszabbításához,
c) nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállításához,
d) valamint az engedélyezett fizikai védelmi rendszer átalakításához, amennyiben az
átalakításhoz szükséges a fizikai védelmi terv módosítása.
Az atomenergia alkalmazása Magyarországon engedélyhez kötött {Atomtörvény 33. §}. Az
engedély határozott vagy határozatlan időre, valamint bizonyos feltételekhez kötötten
adható. A határozott időre adott engedély kérelemre meghosszabbítható.
Az engedély hatályát veszti, ha
a) az abban meghatározott időtartam lejár, vagy az engedélyben meghatározott
feltételek nem teljesültek;
b) a nukleáris berendezés, illetve a nukleáris létesítmény az engedélyezett időtartamon
belül, az engedélyben meghatározott időtartamon belül, az engedélyben
meghatározottnál hosszabb ideig folyamatosan üzemen kívül áll.
OAH felügyeleti szerv az engedélyt visszavonhatja, vagy az engedély időbeli hatályát
korlátozhatja, ha az engedély megadása alapjául szolgáló biztonsági körülményeknek, illetve
a kockázat mértékének a megváltozását állapította meg.
Az engedély, a jogszabályok, a nukleáris biztonsági szabályzatok és a radioaktívhulladéktárolóra vonatkozó biztonsági szabályzatok előírásainak megtartását, és az atomenergia
alkalmazásának biztonságosságát az OAH köteles rendszeresen ellenőrizni, és az észlelt
rendellenességek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni, vagy intézkedést
kezdeményezni {Atomtörvény 15. §}. Az Atomtörvény e rendelkezése és a 9. §-a alapján az
OAH érvényesítési eljárást folytathat le. Emellett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.) tényállásai közül számos az atomenergia alkalmazásával
függ össze. Az Irányelv végrehajtása szempontjából a legfontosabbak a „nukleáris
létesítmény üzemeltetésével visszaélés” {Btk. 251. §} és az „atomenergia alkalmazásával
visszaélés” {Btk. 252. §}. Ez azt jelenti, hogy aki jogszabályban meghatározott engedély
nélkül vagy az engedélytől eltérően nukleáris létesítményt üzemeltet vagy az atomenergia
felhasználásához a jogszabály által meghatározott engedély megszerzése érdekében a
döntésre jogosult szervet vagy személyt megtéveszti, bűntettet követ el. 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 dönt – ha szükséges – az alkalmazandó intézkedésről a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben (a továbbiakban: Be.) meghatározottak
szerint.
E.5. (5. cikk (1) bekezdés d) pont)
5. cikk (1) d)
a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésére szolgáló tevékenységek vagy
létesítmények, vagy mindkettő vonatkozásában megfelelő ellenőrzési rendszer, irányítási
rendszer, hatósági vizsgálatok, valamint dokumentációs és jelentéstételi rendszer, beleértve
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a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmények lezárását követő időszakra vonatkozó
megfelelő intézkedéseket is;
Az Atomtörvény alapján az OAH köteles felügyelni az atomenergia alkalmazásának
biztonságát és az összes törvényes előírás teljesítését.
A 155/2014 Korm. rend. meghatározza, hogy az OAH a biztonság fenntartásának
megállapítása érdekében a létesítmények életciklusának valamennyi szakaszában
rendszeresen és tervszerűen mely előírások teljesülésének ellenőrzését végzi. Többek között
hogy:
a) a létesítmény és annak rendszerei, rendszerelemei, építményei megfelelnek-e az
engedélyben és jogszabályokban előírt követelményeknek,
b) a létesítmény minden életciklus-szakasza megfelel-e a biztonsági követelményeknek, a
hatósági engedélyek alapjául szolgáló feltételeknek és körülményeknek, valamint az
engedélyekben előírtaknak, továbbá
c) az engedélyes irányítási rendszere megfelel-e az e rendeletben előírt követelményeknek.
A fentieken kívül az OAH a biztonságot befolyásoló tényezők szempontjából jogosult
megvizsgálni az engedélyes szervezetének működését is.
Az OAH a nukleáris biztonsággal összefüggő hatósági felügyeleti tevékenysége során átfogó,
cél-, rendszeres és eseti ellenőrzéseket végez, de joga van ellenőrzést végezni előzetes
értesítés mellett és előzetes értesítés nélkül is.
Az OAH éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a honlapján közzétesz, és a közzétételről
tájékoztatja az érintett engedélyeseket és hatóságokat.
Az OAH az egyes ellenőrzésekhez is ellenőrzési tervet készít, és az átfogó, valamint feltáró
ellenőrzések helyszíni végrehajtását követően értékeli az ellenőrzéseken tapasztaltakat,
megalapozva a következő hatósági akciókat.
Az OAH 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 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.
Elsősorban az engedélyes feladata az üzemeltetés közben bekövetkezett, biztonságot érintő
események kivizsgálása és értékelése, azok okainak meghatározása és a javítóintézkedések
megtétele, hogy ezeknek az eseményeknek az ismétlődését megakadályozzák.
A nukleáris biztonságot érintő eseményt az engedélyes az érvényes előírásoknak megfelelően
jelenti az OAH-nak. A bejelentés, valamint az engedélyes által lefolytatott vizsgálatról készült
jelentés alapján (vagy - az esemény súlyától függően - az engedélyestől függetlenül) az OAH
az eseményt elemzi és értékeli, szükség esetén további intézkedéseket kezdeményez.
Az OAH felülvizsgálati és értékelési programot készít a vizsgálat alá vont létesítményekre és
tevékenységekre. A hatósági felülvizsgálat és értékelés a létesítmény életciklusának
valamennyi szakaszára kiterjed.
A vizsgálati lehetőségek szélesítése érdekében az OAH a KKÁT-ra, a bátaapáti NRHT-ra
valamint a püspökszilágyi RHFT-re 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:
a) az egyenletes üzemeltetés jellemzőire,
b) az alacsony kockázat melletti üzemeltetés jellemzőire, és
c) a biztonságtudatos üzemeltetés jellemzőire vonatkozó mutatók.
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Az OAH évente értékeli a nukleáris és radioaktívhulladék-tároló létesítmények
engedélyeseinek üzemeltetésbiztonsági teljesítményét a biztonságimutató-rendszer
eredményeire támaszkodva. 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.
A nukleáris és radioaktívhulladék-tároló létesítmények nukleáris biztonságának időszakos
újraértékelését tízévenként végzik el egy előre meghatározott átfogó program szerint
(figyelembe véve a mindenkori nemzetközi gyakorlatot). Ez az Időszakos Biztonsági
Felülvizsgálat, amelyet a törvény kötelezően előír. Az OAH e program keretében dönt az
üzemeltetési engedély további hatályosságáról, és - szükség szerint - a további üzemeltetés
feltételeként biztonságnövelő intézkedéseket ír elő.
A tárolólétesítmények lezárásával, illetve a lezárást követő intézményes ellenőrzés biztonsági
és dokumentációs, valamint jelentéstételi követelményeiről a 155/2014 Korm. rend.
részletesen rendelkezik.
A radioaktív hulladékok hatósági felügyeletének további eszköze az Atomtörvény hatálya alá
tartozó radioaktív hulladékok központi nyilvántartása, amely az Atomtörvény alapján az OAH
hatáskörébe tartozik.
E.6. (5. cikk (1) bekezdés e) pont)
5. cikk (1) e)
végrehajtási intézkedések, beleértve a tevékenységek felfüggesztését és az engedély
módosítását, visszavonását vagy érvénytelenítését is, adott esetben a biztonságosabb
körülményeket eredményező alternatív megoldásokra vonatkozó követelményekkel együtt;
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos érvényesítési eljárások általános jogi alapját a
Ket., az Atomtörvény és a Btk. biztosítja.
Az OAH érvényesítési gyakorlata
Az Atomtörvény 9. § (2) bekezdés d) pontja szerint az OAH 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) engedélyek visszavonása, engedélyek időbeli hatályának korlátozása {14. § (3)
bekezdés},
b) átalakítási engedélyek visszavonása, illetve módosítása (feltételek megállapítása)
{14. § (4a) bekezdés},
c) bírság kiszabása (15. § (2) bekezdés).
Ezen kívül tartalmazza az atomenergia alkalmazás körében foglalkoztatott személlyel
szemben, a rendőrség által érvényesíthető engedélyvisszavonási lehetőséget is.
A nukleáris létesítmények vonatkozásában az Atomtörvény rendelkezései további
részletszabályokkal egészülnek ki. A 118/2011. Korm. rend. az OAH érvényesítési eljárásait a
megsértett előírások biztonsági jelentősége szempontjából részletezi. A fokozatos
megközelítés elvével összhangban írja le az érvényesítés eszközeit (118/2011. Korm. rend.
24. §):
a) írásos figyelmeztetés, valamint határidőre elvégzendő javítóintézkedés,
b) kiegészítő feltételek előírása,
c) tevékenység korlátozása, leállítása, illetve engedély visszavonása és a
d) bírságolás.
E kormányrendelet megköveteli az engedélyestől az azonosított eltérések kivizsgálását,
szükséges intézkedések megtételét, és ismételt előfordulásuk megakadályozását (24. §).
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2014. július 1-től az OAH látja el a radioaktívhulladék-tárolók hatósági felügyeletét is, melyet
a 155/2014. Korm. rend. rögzít. E Kormányrendelet a 118/2011. Korm. rend. érvényesítésre
vonatkozó szabályait gyakorlatilag megismétli, így az OAH a radioaktív hulladékok átmeneti
tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tárolólétesítményekkel összefüggésben
lefolytatott érvényesítési eljárásai során is alkalmazza a fokozatos megközelítés elvét és a
már említett érvényesítési eszközöket.
Az OAH-nak lehetősége van bírság kiszabásra is, amelyre egyrészt az Atomtörvény, másrészt
a Ket. (94/A. §) ad lehetőséget. A törvények rendelkezései kiegészülnek az OAH
feladatköréről szóló 112/2011. Korm. rend. szabályaival, a kiszabható minimum és maximum
összegekkel és azzal, hogy a bírság kiszabása során milyen szempontokat kell figyelembe
vennie az OAH-nak. A fokozatos megközelítés elve a szabályozás minden szintjén érvényesül
(Atomtörvény 4. §).
A bírság összegének megállapításánál az eset összes körülményére figyelemmel kell lenni, de
különösen arra, hogy
a) bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,
b) milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,
c) ismételt szabályszegés történt-e,
d) felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,
e) a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot
megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.
A bírság mint szankcionálási eszköz bármikor, önállóan és ismételten is kiszabható, de
párosulhat más szankciókkal is.
A Btk-ban meghatározott bűncselekmény megvalósulása esetén, a Be. alapján, az OAH-nak
mérlegelési jogköre nincs, feljelentési kötelezettség terheli. Ezt követően a nyomozóhatóság
dönt a vádemelésről és vádemelés esetén a bíróság dönt – ha szükséges – az alkalmazandó
intézkedésről (Be. 171. §).
E.7. (5. cikk (1) bekezdés f) pont)
5. cikk (1) f)
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének különböző lépéseiben
közreműködő szervek felelősségi köreinek meghatározása. A nemzeti rendszerben a kiégett
fűtőelemekre és a radioaktív hulladékokra vonatkozóan az elsődleges felelősség azt terheli,
akinél azok keletkeznek, vagy meghatározott körülmények esetén az engedményest, akire a
hatáskörrel rendelkező szervek ezt a felelősséget átruházták;
Az Atomtörvény 4/A. §-a az atomenergia alkalmazásával összefüggő felelősségi körökre
(beleértve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének különböző lépéseiben
közreműködő szervek felelősségi köreit) a következő alapelvek érvényesülését írja elő:
„Alapvető biztonsági célkitűzés az ember és a környezet védelme az ionizáló sugárzás káros
hatásaival szemben, ennek elérése érdekében
a) a kormányzat hatékony jogi szabályozást készít elő, valamint független, az
atomenergia békés célú felhasználását felügyelő szervet vagy szerveket hoz létre és
tart fenn;
b) 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;
c) a biztonságért való elsődleges felelősség azt a személyt vagy szervezetet terheli, aki,
vagy amely a sugárzásból eredő kockázat növekedését okozó létesítmény vagy
tevékenység engedélyese;”.

30

Az Atomtörvény 6. §-a rögzíti, hogy az atomenergia biztonságos alkalmazásának irányítása
és felügyelete a Kormány feladata, és kimondja, hogy a kormányzati feladatok
végrehajtásáról a Kormány az OAH, valamint az illetékes miniszterek útján gondoskodik.
Az OAH hatáskörét az Atomtörvény 17. § (1) bekezdése határozza meg. Az Atomtörvény
megállapítja az egészségügyért felelős miniszter hatáskörét és más közigazgatási szervek
hatósági jogkörét és feladatát is az atomenergia alkalmazása körében (lásd B. 2. Nemzeti
rendszer 5. cikk), és megadja a felhatalmazást a Kormány és a miniszterek számára a
részletes jogi szabályozásra. Az Atomtörvény 10. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az
atomenergia biztonságos alkalmazásáért, a biztonsági követelmények betartásáért az
atomenergia alkalmazója felelős. Az Atomtörvény részletesen meghatározza {14. § (5)
bekezdése} az engedélyeseknek, azaz az atomenergia alkalmazói közül azoknak a
felelősségét, akik engedélyköteles tevékenységet folytatnak:
„Az engedélyes mindaddig felelős a nukleáris létesítmény nukleáris biztonságáért, amíg ez a
felelősség okafogyottá nem vált vagy más engedélyesre át nem szállt. A felelősség a
létesítmény telephelye jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához, létesítéséhez,
bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli
üzemeltetéséhez,
átalakításához,
végleges
üzemen
kívül
helyezéséhez
vagy
megszüntetéséhez megszerzett engedélyek hatályának megszűnése esetén is fennáll.
(5a) Az engedélyes felelőssége az (5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül
a) a nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, telephelye
jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához, létesítéséhez, bővítéséhez,
üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez,
átalakításához, végleges üzemen kívül helyezéséhez és megszüntetéséhez,
b) a radioaktívhulladék-tároló telephely vizsgálatához és értékeléséhez, telepítéséhez,
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, átalakításához, lezárásához és aktív intézményes
ellenőrzéséhez
megadott engedélyek hatályának megszűnése esetén is fennáll.”
A 118/2011. Korm. rend., valamint a 155/2014. Korm. rend. nemcsak a hatósági feladatokat
részletezi, hanem az engedélyesek feladatait is, a radioaktívhulladék-tárolók esetében
egészen a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérésig.
Az Atomtörvény külön fejezetben foglalkozik a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag
tárolásával és elhelyezésével. Ebben előírja, hogy
„40. § (1) A Kormány által kijelölt szerv tesz javaslatot a radioaktív hulladék és a kiégett
üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti politikára és nemzeti programra, valamint azok
felülvizsgálatára, továbbá gondoskodik a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, a
kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával, a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, és a
nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő feladatok elvégzéséről.”
Összefoglalva a fentieket megállapítható, hogy az Atomtörvény és végrehajtási rendeletei
meghatározzák a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének különböző
lépéseiben közreműködő szervek felelősségi köreit. Az elsődleges felelősség a kiégett
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok tekintetében az engedélyeseké.
E.8. (5. cikk (1) bekezdés g) pont)
5. cikk (1) g)
a lakosság tájékoztatására és részvételére vonatkozó nemzeti követelmények;
A Kormány által kijelölt szerv az RHK Kft., amely a radioaktívhulladék-tárolók és a nukleáris
létesítménynek minősülő KKÁT engedélyese.
Az engedélyes számára a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban az Atomtörvény 4. § (4) és
a 10. § (2) bekezdései a következőket írják elő:
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„Nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló engedélyese minden rendkívüli
eseményről köteles tájékoztatni a lakosságot.”, továbbá
„Az engedélyes - tevékenységi körében - köteles az atomenergia biztonságos
alkalmazásához, a biztonság fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges műszakitechnológiai, anyagi és személyi feltételeket biztosítani, továbbá a 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.”
Az RHK Kft. balesetelhárítási és intézkedési tervei szabályozzák a rendkívüli eseményekről
adandó tájékoztatást, a környezeti sugárzási viszonyok pedig az RHK Kft. honlapján
tekinthetők meg.
Az Atomtörvény {10/A. § (1)-(2) bekezdései} további lehetőséget is adnak a tájékoztatási
feladatok ellátására, a radioaktívhulladék-tárolók engedélyesének, így
a) a tárolónak helyt adó település vagy települések, és az azzal területileg határos
települések lakosságát; valamint
b) a tároló létesítését szolgáló engedélyezett telephely-kiválasztási helyszíni kutatófúrások
által érintett települések lakosságát a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének ott
meghatározott módon történő ellátása mellett az ellenőrzési és információs célú
önkormányzati társulások (a továbbiakban: Társulás) útján is rendszeresen tájékoztathatja.
Az Atomtörvény előírásának figyelembevételével az RHK Kft. az alábbi négy Társulással
működik együtt:
 Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (a továbbiakban:
TEIT);
(KKÁT, Paks)
 Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (a továbbiakban: TETT);
(NRHT, Bátaapáti)
 Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (a továbbiakban: ITET);
(RHFT, Püspökszilágy-Kisnémedi)
 Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: NYMTIT)
(Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely-kiválasztása, Boda).
A Társuláshoz való csatlakozás, a társulás és a tagsági jogviszony megszűnésének szabálya:
a Társulás nyílt, hozzá csatlakozni csak az Atomtörvény 10/A. § (1) bekezdésében
érintetteknek lehet, a Társulás elnökéhez intézett írásos csatlakozási kérelem benyújtásával.
A csatlakozás elfogadásáról a Társulás dönt.
A Társulások, illetve az azokhoz csatlakozott települések önkormányzatai folyamatosan
ellátják a tájékoztatási feladatokat (a Társulásokhoz nem csatlakozott települések
vonatkozásában is), részt vesznek a tárolók üzemeltetésének, illetve létesítésének társadalmi
ellenőrzésében, környezeti méréseket végeznek, közzé teszik ezek tapasztalatait,
figyelemmel kísérik a lakosság tájékoztatási igényét, problémáit, lakossági fórumokat
kezdeményeznek és ehhez létesítményeiket rendelkezésre bocsátják.
Az Atomtörvény 10/A. § (2) bekezdése értelmében Társulásoknak a tárolóhoz vagy a
tervezett tárolóhoz kötötten a KNPA-ból támogatás adható. Támogatás tárolónként, vagy
tervezett tárolónként csak Társulásnak adható. A támogatás kizárólag tájékoztatási,
ellenőrzési, működési és településfejlesztési célokra használható fel.
A támogatás a Társulásnak csak akkor adható, ha:

a tárolónak helyt adó összes település, és az azzal területileg határos település
legalább felének és ezek között a tárolónak helyt adó település vagy települések
képviselőtestülete a társulási megállapodást jóváhagyja,
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a tároló létesítését szolgáló engedélyezett telephely-kiválasztási helyszíni
kutatófúrások által érintett települések esetében az ott meghatározott települések
legalább felének képviselőtestülete a társulási megállapodást jóváhagyja, és

a társulás a tag helyi önkormányzatok önként vállalt tájékoztatási és ellenőrzési
feladatainak ellátását szolgálja.
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott
szabályok szerint jön létre.
Az Atomtörvény 67. § o) pontja pedig felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy rendeletben
szabályozza a társulásokkal kötött támogatási szerződés tartalmát, a támogatás elosztását,
folyósítását, valamint a társulások tájékoztatási és ellenőrzési feladatait és a tároló
engedélyesének ezt elősegítő kötelezettségeit. A felhatalmazás alapján kiadta a Kormány a
KNPA-ból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott
támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendeletet, amely 2014. január 1jén hatályba lépett, és rendelkezéseit már a 2014. évre szóló támogatási szerződésekben is
alkalmazni kellett. 2014-től a támogatási szerződések megkötésében és végrehajtásában a
KNPA kezelője, mint Támogató, az egyes Társulások, mint Támogatottak, az RHK Kft., mint
Közreműködő vesz részt. Az éves támogatási szerződés fogalmazza meg azon tájékoztatási
feladatokat, amelyek elengedhetetlenek a társulás megfelelő szintű kommunikációs
tevékenységének ellátásához (honlap-üzemeltetés, kiadványok, videóhírlevelek gyártása,
rendezvények és fórumok szervezése, stb.).
A Paksi Atomerőmű a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésének
folyamatában az alábbiak szerint érintett:
- a radioaktív hulladékok szabályozott, szelektív gyűjtése az atomerőmű üzemi
területén,
- az összegyűjtött radioaktív hulladékok minősítése, válogatása, tömörítése,
csomagolása és nyilvántartása,
- a kiégett fűtőelemek ellenőrzött tárolása a reaktorok melletti pihentetőmedencékben
4-5 éves időtartamra,
- a pihentetett kiégett fűtőelemek átszállítása a KKÁT-ba.
A fentiekhez kapcsolódva a következő lakossági kapcsolatok működnek:
- A Paksi Atomerőmű körüli környezeti ellenőrző rendszer adatainak átadása havi
gyakorisággal a lakosságot képviselő „nukleáris” településszövetségnek, a TEIT-nek.
- A TEIT Ellenőrző Bizottsága jogosult a helyszínen informálódni, látogatást tenni az
atomerőműben és a KKÁT-ban, ahol minden kérdésére, így a radioaktív anyagok
kezelésének vonatkozásában is választ kap.
- Az RHK Kft. negyedéves rendszerességgel tájékoztató fórumra hívja a TEITtagtelepülések polgármestereit, melynek keretében az aktuális eseményekről
informálódhatnak a településvezetők.
- 3 környező település (Paks, Kalocsa, Uszód) forgalmas pontjain a Paksi Atomerőmű
24 órán keresztül működő információs monitorokat épített ki, amelyek jól
értelmezhető formában közlik az aktuális háttérsugárzás értékét.
- A radioaktív hulladékokat és a kiégett fűtőelemeket érintő, nem tervezett, akár
üzemzavar-jellegű eseményekről a lakosság és a sajtó gyors tájékoztatást kap az
Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Tervben (a továbbiakban: ÁVIT) és a
Válságkommunikációs Szabályzatban szereplő előírások szerint.
- Sajtótájékoztatókon a Paksi Atomerőmű rendszeres tájékoztatást ad az engedélyezett
kibocsátási korlátok kihasználásának mértékéről.
Az MTA EK is eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, honlapján lehet olvasni az MTA EK
és a BKR tevékenységéről, működéséről. Lakossági tájékoztató szórólap készült a reaktorról.
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Az MTA EK rendszeresen fogad látogatókat, ahol a lakosságot tájékoztatja az MTA EK és a
BKR működéséről.
A nyilvánosság és az átláthatóság alapelvein nyugvó, a szakmai kérdéseket is megvilágító
tájékoztatáspolitika megvalósítása mellett gondoskodni kell arról is, hogy a közvélemény a
döntéshozatalba is bekapcsolódhasson.
Jelentős környezetterhelést okozó vagy jelentős környezetszennyezést okozható
tevékenységek engedélyeztetése (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálati eljárás,
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálat) során
az illetékes környezetvédelmi felügyelőség közmeghallgatást tart az érintett nyilvánosság
tájékoztatása és az érintett nyilvánosság észrevételeinek meghallgatása érdekében. A
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet meghatározza a közmeghallgatás tartásának szabályait
is (8-10. §-ok).
Az OAH által kötelezően tartandó közmeghallgatás intézményét a B.7.2. pontban {10. cikk
(2)} részletezzük. A radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésének nemzeti
rendszerében tehát alapvető követelmény a lakosság tájékoztatása és a döntési
folyamatokba való bevonása, aminek teljesülése biztosítja a lakosság támogatását ezeknek a
projekteknek a megvalósításához.
E.9. (5. cikk (1) bekezdés h) pont)
5. cikk (1) h)
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló, 9. cikk szerinti
finanszírozási rendszer(ek).
Az Atomtörvény a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének
finanszírozásával kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza:
„41. § A radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag
átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris
létesítmény leszerelésének költsége az engedélyest, a Magyar Tudományos Akadémia által
alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény, vagy a központi
költségvetésből finanszírozott más szerv által működtetett nukleáris létesítmény esetén a
központi költségvetést terheli.”
A finanszírozás rendjével az Atomtörvény VI. Fejezete foglalkozik {62. § (1) bekezdés},
amely előírja a KNPA létrehozását és szabályozza működését.
Az KNPA kezelő szerve az OAH-t felügyelő miniszter által vezetett minisztérium, a
felülvizsgálat tárgyát képező időszakban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium12. A KNPA terhére
kizárólag az Atomtörvényben meghatározott feladatokat lehet finanszírozni.
Az Atomtörvény előírja, hogy az atomerőmű a radioaktív hulladék végleges elhelyezésének,
valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásának (beleértve a tároló leszerelését is) és a
nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá az atomerőmű leszerelésének, valamint az
ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatásának költségeit a KNPAba történő befizetés útján köteles biztosítani.
A KNPA létrejöttét megelőzően létesített RHFT-ben a beszállítók befizetési kötelezettségéből
származó bevételből nem fedezett, a véglegesen elhelyezett radioaktív hulladék tárolásával,
a tároló biztonságnövelésével és üzemeltetésével járó költségeket ugyancsak a Paksi
Atomerőmű fedezi. Az eseti beszállítóknak a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével
kapcsolatos befizetési kötelezettségét az Atomtörvény 1. melléklete határozza meg, amelyet
a tárolóba történő beszállításkor kell teljesíteni.

12

2018. május 22-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium
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A Paksi Atomerőmű befizetésének éves mértékét minden évben a központi költségvetésről
szóló törvény írja elő.
A költségvetési szervek által üzemeltetett nukleáris létesítmények esetén ezeket a
költségeket felmerülésükkor kell befizetni a KNPA-ba. A KNPA javára történő befizetés
forrását a központi költségvetés biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében.
Az Atomtörvény {64. § (1) bekezdése} a KNPA gazdálkodásával és értékállóságával
kapcsolatban előírja, hogy a KNPA gazdálkodására az államháztartásról szóló törvény
elkülönített állami pénzalapokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az Atomtörvényben
foglalt eltérésekkel, és a KNPA az értékállóságának biztosítása érdekében az előző évi átlagos
pénzállományra vetített, a jegybanki alapkamat előző évi átlagával számított összegű
központi költségvetési támogatásban részesül.
A KNPA működésének szabályait, amelyek a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek
biztonságos kezeléséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását biztosítják, az
Irányelv 9. cikkével kapcsolatban ismerteti a jelentés.
E.10. (5. cikk (2) bekezdés)
5. cikk (2)
A tagállamok – az üzemeltetési tapasztalatok, a 4. cikk (3) bekezdésének f) pontjában
említett döntéshozatali eljárásból levont tanulságok, valamint a technológiai fejlődés és a
kutatási eredmények figyelembevételével – biztosítják a nemzeti rendszer szükség szerinti
továbbfejlesztését.
A kiégettüzemanyag-tároló tapasztalatainak gyűjtése
A KKÁT engedélyese a nukleáris létesítmény üzemeltetési adatainak, tapasztalatainak és az
üzemi eseményeknek a rendszeres és folyamatos gyűjtésére, szűrésére, elemzésére és
dokumentálására szisztematikus programot dolgoz ki és működtet a nukleáris létesítmény
üzembe helyezési, üzemeltetési, leszerelési ciklusaiban. A más üzemeltetőktől származó
üzemeltetési tapasztalatokat folyamatosan gyűjti, feldolgozza és hasznosítja.
A kiégettüzemanyag-tároló saját üzemviteli tapasztalatai
A KKÁT 10 évenként elvégzi az Időszakos Biztonsági felülvizsgálatot, amelyet az OAH
felülvizsgál.
A KKÁT rendszeres jelentéseiben félévente beszámol az üzemeltetés és karbantartás
eredményeiről, azokat értékeli, a feltárt eltérésekre intézkedéseket hoz és azok
magvalósításának előrehaladásáról rendszeres tájékoztatást ad. Beszámol a bővítés
tapasztalatairól összevetve a korábbi tapasztalatokkal, és az ez alapján levonható
következtetésekről. A tapasztalatok hasznosítása kiterjed az üzemi események vizsgálatára,
felszámolására, az ismétlődések elkerülésére tett intézkedésekre, a tapasztalatok oktatására.
Más létesítmények tapasztalatainak hasznosítása
A más létesítményektől, nemzetközi információs forrásokból származó üzemeltetési és egyéb
tapasztalatok megismerése, hasznosítása alapvető érdeke a KKÁT-t üzemeltető RHK Kft-nek,
ezért például 2017. évben a magyar szakemberek a Höfer & Bechtel GmbH vállalatnál
szakmai egyeztetést tartottak az inhermetikus fűtőelemek kezelésének témájában. Ez a cég
foglalkozik a németországi inhermetikus kazetták komplex kezelésével. Az RHK Kft. képviselői
rendszeresen részt vesznek nemzetközi munkacsoportokban, például a Bécsben, 2017
októberében, öregedéskezelés témában megtartott konzultáción, ami átfogó képet adott a
NAÜ-tagállamokban alkalmazott öregedéskezelési rendszerekről.
A kiégettüzemanyag-tároló üzemeltetési tapasztalatainak hasznosítása
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A létesítménynek rendszeres és eseti jelentési kötelezettsége van az OAH felé. A 118/2011.
Korm. rend. rendelkezik az üzemeltetési adatok és tapasztalatok hasznosításáról. Az erre
vonatkozó NBSZ-előírások teljesüléséről az engedélyes jelentésekben tájékoztatja az OAH-t.
Az OAH az időszakos jelentések alapján és az átfogó ellenőrzések során rendszeresen
ellenőrzi a tapasztalatvisszacsatolási folyamatokat, benne a külső és belső tapasztalatok
felhasználását és az intézkedéseket.
Az OAH biztonsági mutatókat vezetett be, amelyek segítségével – többek között – a
tapasztalatok visszacsatolását is tudja értékelni. Az események kivizsgálásának része a
korábbi hasonló események vizsgálata is, amit az OAH ellenőriz.
Az OAH rendszeresen, előre meghatározott, mérhető célokból és kritériumokból álló
mutatórendszer alapján, felülvizsgálati és értékelési programot működtet.
A radioaktívhulladék-tárolók tapasztalatainak gyűjtése
A radioaktívhulladék-kezelés munkamódszereinek és létesítményeinek folyamatos fejlesztése,
valamint a tapasztalatok hasznosítása szükséges a radioaktívhulladék-tárolók a következő
évek és a távolabbi jövő feladatainak megoldásához.
A RHFT kizárólag nem atomerőműből származó radioaktív hulladékot fogad. A felszínközeli
tároló befogadóképessége több mint 5000 köbméter. 2014-ben jelentős fejlesztések
történtek az RHFT-ben, melyek során a diszpécserközpont korszerűsítése és a laborépület
átalakítása valósult meg. Ezen kívül biztonságnövelő beruházások is zajlanak.
A NRHT felszín alatti létesítményében 2017 végéig 4833 db, atomerőműből származó, kis és
közepes aktivitású hulladékot tartalmazó hordó került betonkonténerekben a végleges
helyére, amelyekkel az első I-K1 tárolókamra megtelt. A több éve folyó fejlesztési programok
eredményeként 2014-ben engedélyt kapott az RHK Kft. egy olyan, új hulladékelhelyezési
rendszer bevezetésére, amely a tárolókamrák kihasználtságát közel a duplájára növeli. A
2017-ben kiadott, immár két tárolókamrára (I-K1, I-K2) érvényes új üzemeltetési engedély
alapján a közeljövőben megkezdődik a Paksi Atomerőműben elkészítendő ún. kompakt
hulladékcsomagok betárolása a I-K2 kamrába.
A világszínvonalú tárolóra továbbra is sokan kíváncsiak, külföldről főleg szakemberek
érkeznek tapasztalatcserére.
A radioaktívhulladék-tárolók saját üzemviteli tapasztalatai
A létesítménynek rendszeres és eseti jelentési kötelezettsége van az OAH felé. A 155/2014.
Korm rend. mellékleteit képező TBSZ-ek rendelkeznek az üzemeltetési adatok (átvétel,
tárolás, üzemeltetés, karbantartás stb.) gyűjtéséről, értékeléséről és tapasztalatok
hasznosításáról. Az erre vonatkozó TBSZ-előírások teljesüléséről az engedélyes jelentésekben
tájékoztatja az OAH-t.
Az OAH az időszakos jelentések alapján és az ellenőrzések során vizsgálja a
tapasztalatvisszacsatolási folyamatot.
Más radioaktívhulladék-tárolók tapasztalatainak hasznosítása
Az OAH nemzetközi munkacsoportokban vesz részt (pl. WENRA WGWD, OECD-NEA RWMCRF, WASSC, ENSREG-WG2).
Továbbá az OAH részt vesz a NAÜ által szervezett több programban, pl. HIDRA, GEOSAF,
PRISMA. A programok során lehetőség van más radioaktívhulladék-tárolók üzemeltetési
tapasztalatainak, a tárolók felügyeletét végző hatóságok tapasztalatainak megismerésére,
valamint a hulladéktárolókhoz kapcsolódó tipikus problémák kezelésének közös
kidolgozásában való részvételre. A tárolólétesítmények engedélyese a biztonsági
jelentésében mutatja be a hasonló létesítményekben szerzett tapasztalatokat, továbbá az
atomenergia alkalmazásában érdekelt hazai és nemzetközi szakmai szervezetektől származó
információkat.
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A radioaktívhulladék-tárolók üzemeltetési tapasztalatainak hasznosítása
A két radioaktívhulladék-tároló létesítmény 2014-ben került az OAH hatósági felügyelete alá.
Az események jelentési kötelezettségi kritériumait útmutató foglalja össze. A biztonságos
üzemeltetés értékelését segítő mutatórendszer bevezetése folyamatban van.
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F. Hatáskörrel rendelkező hatóság (6. cikk)
F.1. (6. cikk (1) bekezdés)
6. cikk (1)
Minden egyes tagállam a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésében
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságot hoz létre és tart fenn
Az Atomtörvény már az alapelvei között rögzíti , hogy alapvető biztonsági célkitűzés az
ember és a környezet védelme az ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben, és ennek
elérése érdekében a kormányzat hatékony jogi szabályozást készít elő (lásd a B.2.3
fejezetet), valamint független, az atomenergia békés célú felhasználást felügyelő szervet hoz
létre és tart fenn {Atomtörvény 4/A. §}.
Az Atomtörvény 6. § (2) bekezdésében rögzíti, hogy az atomenergia biztonságos
alkalmazásával összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásáról a Kormány az OAH,
valamint a törvény szerinti feladatkörökért felelős miniszterek – így többek között az
egészségügyért felelős miniszter – útján gondoskodik.
Az Atomtörvény a 17. §-ában foglaltak szerint a nukleáris létesítményekre, a
radioaktívhulladék-tároló létesítményekre és a nukleáris és más radioaktív anyagokra,
továbbá az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezésekre vonatkozó nukleáris biztonsággal és
fizikai védelemmel, illetve a nukleáris fegyverek elterjedése elleni tevékenységgel és a
nukleáris veszélyhelyzet-kezeléssel összefüggő felügyeleti, közigazgatási hatósági feladat- és
hatáskörrel az OAH rendelkezik. Az Atomtörvény 20. §-a rendelkezik az egészségügyért
felelős miniszter engedélyezési és ellenőrzési feladatköreiről.
Az Országos Atomenergia Hivatal
Az OAH hatáskörét az Atomtörvény 17. § (2) bekezdése rögzíti (lásd A.2 fejezet).
Az előírások lehetővé teszik, hogy minden olyan esetben, amikor az OAH nem rendelkezik a
szükséges
szakértelemmel,
szakértőket
(intézményeket,
cégeket,
vagy
akár
magánszemélyeket) vonjon be a munkába. Az Atomtörvény 17. § (3) lehetőséget biztosít az
OAH számára, hogy a hatósági munka tudományos hátterének biztosítása érdekében
együttműködési megállapodást kössön tudományos intézettel és szakértő céggel. Ilyen
megállapodások rögzítik az együttműködést – többek között – az MTA EK-val, a BME NTI-vel,
a Nukleáris Biztonsági Kutató Intézettel, az Országos Közegészségügyi Intézet

Közegészségügyi Igazgatóság Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztályával (a
továbbiakban: OKI KI SSFO) és a SOM System Kft-vel.
Az OAH-t a főigazgató vezeti, akit a felügyeletet ellátó miniszter javaslatára a miniszterelnök
nevez ki, határozatlan időre. Helyettesét – a főigazgató javaslatára – a felügyeletet ellátó
miniszter nevezi ki. Az OAH szervezeti és működési szabályzatát a főigazgató határozza meg,
és a Miniszterelnökséget vezető miniszter jóváhagyását követően a felügyeletet ellátó
miniszter adja ki utasításban. A jelenlegi szervezeti és működési szabályzatot 2017
szeptemberében adta ki a miniszter, felváltva a korábbi, 2000-ben kiadott szabályzatot.
Ennek alapján az OAH szervezeti felépítése is átalakult, melyet az 1. ábra mutat be.
Eszerint a főigazgató közvetlenül irányítja és felügyeli a főigazgató-helyettes, a hivatal
alaptevékenységét támogató – jogi, szervezési, kapcsolattartási, gazdasági, humánpolitikai,
stb. – szervezeti egységek, valamint szervezeti egységen kívüli feladatkörök és munkakörök
tevékenységét. Az OAH atomenergiafelügyeleti, – engedélyezési, ellenőrzési, értékelési és
érvényesítési – alapfeladatait a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása és felügyelete alá
tartozó következő szervezeti egységek látják el:
 a Reaktorlétesítmény Felügyeleti Főosztály, amely az atomerőművek és
kutatóreaktorok létesítményszintű hatósági felügyeleti tevékenységének ellátásáért
felelős;
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a Berendezés Felügyeleti Főosztály, amely az atomerőművek és kutatóreaktorok,
valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolását biztosító létesítmények és a
radioaktívhulladék-tárolók
rendszereivel,
rendszerelemeivel,
épületeivel
és
épületszerkezeteivel kapcsolatos hatósági felügyeleti tevékenység ellátásáért felelős;
a Tárolólétesítmény Felügyeleti Főosztály felel a kiégett üzemanyag átmeneti
tárolását biztosító létesítményekkel, valamint a radioaktívhulladék-tárolókkal
kapcsolatos hatósági felügyeleti tevékenység ellátásáért;
a Sugárforrás Felügyeleti Főosztály felelős a nukleáris anyagok, a radioaktív anyagok,
a radioaktív anyagot nem tartalmazó ionizáló berendezések alkalmazásának,
tárolásának, csomagolásának és szállításának nukleáris létesítményektől és
radioaktívhulladék-tárolóktól független hatósági felügyeletéért, valamint az általános
sugárvédelmi hatósági felügyeleti tevékenység ellátásáért; valamint
a Helyszíni Felügyeleti Főosztály az atomerőművel, a kiégett üzemanyag átmeneti
tárolására szolgáló nukleáris létesítményekkel, valamint a radioaktívhulladéktárolókkal kapcsolatos hatósági felügyeleti tevékenységek ellátásában vesz részt,
továbbá támogatást nyújt a Sugárforrás Felügyeleti Főosztály számára a helyszíni
felügyeleti tevékenységek ellátásában. A főosztály alapvető feladata az operatív
hatósági felügyeleti tevékenységek helyszíni ellátása, mind az engedélyezési, mind az
ellenőrzési tevékenységekre kiterjedően.

A közvetlenül a főigazgató irányítása és felügylete alá tartozó szervezeti egységek közül:
 a Külső Kapcsolatok Főosztály feladata az OAH hazai és nemzetközi szervezetekkel
(pl. NAÜ, OECD NEA, Euratom) való együttműködésének és kapcsolattartásának
koordinálása, illetve biztosítása, a jogszabályokból levezethető jelentési és
tájékoztatási kötelezettségek ellátása.
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1. ábra - Az OAH szervezeti felépítése
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OAH eljárásaiban közreműködő szakhatóságok
Az OAH engedélyezési és egyéb eljárásaiban szakhatóságként más közigazgatási szervek is
részt vehetnek. A közreműködő szakhatóságok megnevezését, a bevonásuk esetköreit, a
vizsgálandó szakkérdést és az érintett eljárások tárgyát az Atomtörvény 2. melléklete
határozza meg. A szakhatóságok által vizsgált fő szakterületek: környezet- és
természetvédelem, katasztrófavédelem, bányászat, tűzvédelem, sugáregészségügy,
rendészet,
élelmiszerbiztonság
és
állategészségügy,
forgalomtechnika
és
közlekedésbiztonság, termőföldvédelem, kulturális örökség védelem.
F.2 (6. cikk (2) bekezdés)
6. cikk (2)
A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság – annak
érdekében, hogy szabályozói feladatkörének ellátása során biztosított legyen az indokolatlan
befolyástól mentes, tényleges függetlensége – funkcionálisan elkülönüljön az atomenergia
vagy a radioaktív anyagok előmozdítása vagy felhasználása terén – ideértve a
villamosenergia- termelést és a radioizotópok alkalmazását is –, illetve a kiégett fűtőelemek
és a radioaktív hulladékok kezelése területén érdekelt bármely más szervtől vagy
szervezettől.
A hatósági funkciók alatt az engedélyezést, ellenőrzést, érvényesítést és az értékelést
értjük, a feladatok közé tartozik a tájékoztatási és a nemzeti/nemzetközi koordinációs
tevékenység is. Az alapvető funkció teljesítéséhez annak jogszabályi rögzítése szükséges,
hogy atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és
hatósági felügyelet mellett történhet {Atomtörvény 5. § (2)}.
Az Atomtörvény 5. § (3) bekezdése rögzíti a fentieket követően azt is, hogy a hatáskörrel
rendelkező hatóságok függetlenek az atomenergia alkalmazása és fejlesztése terén érdekelt
bármely más szervtől vagy szervezettől. A szerv és szervezet megkülönböztetés felöleli
mind a közigazgatás és önkormányzati igazgatás szervezetrendszerét, mind pedig a
gazdasági szereplőket és a civil szféra szervezeteit.
A funkciók és kötelességek hatékony teljesítéséhez szükséges, hogy a hatáskörrel
rendelkező hatóságok önállósággal, intézményi szabadsággal rendelkezzenek a kormányzati
szervezetrendszerben.
Az Országos Atomenergia Hivatal
Az OAH kormányhivatal, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 2010. évi
XLIII. törvény) által létrehozott, a Kormány irányítása alatt működő központi
államigazgatási szerv {Atomtörvény 8. §}. Az irányítás tartalmi elemei az alapítás,
átalakítás, megszüntetés, évenkénti jelentés-készítési kötelezettség a Kormány részére. Az
OAH felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el, aki e hatáskörében
különösen törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján jogszabályt alkot az OAH
feladatkörébe tartozó kérdésekben, illetve előterjesztést tesz törvény vagy kormányrendelet
alkotására, képviseli a kormányhivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt. A felügyelet
tartalmi elemei a törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági, pénzügyi ellenőrzés, a
szervezeti és munkaügyi szabályzat jóváhagyása, ugyanakkor törvényben meghatározott
feladatkörében nem utasítható.
Az OAH-nak nem feladata a nukleáris és más kapcsolódó technológiák népszerűsítése. Az
Atomtörvény alapján az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával,
különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával és a nukleárisbalesetelhárítással kapcsolatos hatósági feladatok összehangolása, illetve ellátása. Az OAH
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elsődleges szempontja a biztonsági követelmények érvényesítése. Nincs érdekeltsége az
energiatermelésben, az energiaellátás biztonságában, ezen tevékenységek ellátása a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium13 és a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal
feladata. Nincs érdekeltsége az ipari, technológiai fejlesztésekben és az ipari termelésben
sem. Ezek biztosítják a gazdasági hatásoktól mentes döntéshozást.
Az OAH döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.
{Atomtörvény. 8. § (1) bekezdés}. Az OAH belső szervezeti felépítése arányosan került
kialakításra a felügyelete alá tartozó létesítményekkel, valamint nukleáris vagy más
radioaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő, törvényben rögzített
hatáskörökkel és feladatokkal {Atomtörvény. 17. § (2) bekezdés}. Az arányosság egyfelől
az OAH hatásköréből és feladataiból következő méretére (létszám, infrastruktúra, pénzügyi
erőforrások), másfelől a szervezeti felépítés hatáskörök és feladatok szerinti tagoltságára
utal.
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 közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter (jelenleg a Miniszterelnökséget vezető miniszter) a
javaslat megküldésétől számított tizenöt napon belül kifogással élhet, és a javaslatot
visszaküldheti a kormányhivatalt felügyelő miniszternek, vagy továbbítja azt a
miniszterelnöknek (2010. évi XLIII. törvény).
A vezető helyettesét az OAH vezetőjének javaslatára a kormányhivatalt felügyelő miniszter
nevezi ki és menti fel. Az OAH vezetője a vezető-helyettesnek javasolt személyről – a
kormányhivatalt felügyelő miniszternek tett javaslattétellel egyidejűleg – tájékoztatja a
közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást
követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki a
kormányhivatal vezetője helyettesének.
Az intézményi szabadság további garanciája, hogy az OAH munkatársaival szemben az OAH
főigazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az Atomtörvény előírásainak megfelelően az OAH évente beszámol tevékenységéről és
benyújtja az atomenergia magyarországi alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolóját
a Kormány és az Országgyűlés elé, valamint tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörében
érintett bizottságát (2010. évi XLIII. törvény). Az éves jelentést az OAH nyilvánosságra
hozza. Az OAH ezen kívül minden évben elkészíti az éves költségvetési beszámolót, melyet
a felügyelő minisztérium nyújt be az Nemzetgazdasági Minisztérium14 felé, melyet az
Országgyűlés a Zárszámadási törvény keretében tárgyal.
Sugáregészségügyi hatósági rendszer
A sugáregészségügyi hatóságok az Atomtörvényben foglaltaknak megfelelően szintén
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.
F.3 (6. cikk (3) bekezdés)
6. cikk (3)
A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság rendelkezzen az
5. cikk (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában említett nemzeti rendszerrel kapcsolatos
kötelezettségeinek a teljesítéséhez szükséges hatáskörökkel, valamint emberi és pénzügyi
erőforrásokkal.
13
14

2018. május 22-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium
2018. májusától Pénzügyminisztérium
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Az Atomtörvény {6.§ (1)-(2) bekezdései} alapján az OAH és a sugáregészségügyi
hatóságok számára, a hatásköreik ellátásához szükséges emberi és pénzügyi források
biztosítása a Kormányzat feladata és a központi költségvetés részét képezi.
Az Országos Atomenergia Hivatal
Az OAH alkalmazásában álló személyek száma a jelentéstételi időszak során megkezdett (és
a Jelentés készítésének időpontjában is folyamatban lévő) szervezetfejlesztésnek
köszönhetően 2017 végére 167 főre emelkedett, közülük 120 fő a felügyeleti
tevékenységeket ellátó felügyelők száma.
Az OAH alapfeladatainak ellátása biztosítására az Atomtörvény két pénzügyi forrást jelöl
meg:
 az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló
műszaki megalapozó tevékenység ellátását a központi költségvetésből kell
biztosítani {Atomtörvény 4. § (10)};
 a létesülő és üzemelő nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló
engedélyesei az Atomtörvényben meghatározott módon és mértékben kötelesek
az OAH-nak felügyeleti díjat fizetni (Atomtörvény 19. §).
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G. Engedélyesek (7. cikk )
G.1. (7. cikk (1) bekezdés)
7. cikk (1)
A tagállamok biztosítják, hogy a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére
szolgáló létesítmények és/vagy tevékenységek biztonsága tekintetében az engedélyes
rendelkezzen az elsődleges felelősséggel. Ez a felelősség nem ruházható át.
Az Atomtörvény 10. § (1) bekezdése kimondja, hogy az atomenergia biztonságos
alkalmazásáért, a biztonsági követelmények betartásáért az atomenergia alkalmazója,
amelyben engedélyköteles tevékenységet végez, az engedélyes a felelős.
A 155/2014. Korm. rend. {8. § (1) bekezdés} a hulladéktárolók engedélyeseinek biztonságért
való felelőssége vonatkozásában előírja, hogy a tárolólétesítmények biztonságos
telepítéséért, létesítéséért, üzemeltetéséért, átalakításáért, lezárásáért, a lezárást követő
biztonságos állapot eléréséért, valamint aktív intézményes ellenőrzéséért, az e
tevékenységekkel kapcsolatos követelmények betartásáért a felelősséget az engedélyes
viseli. Az engedélyes, ideértve azt is, ha az engedély bármely okból hatályát vesztette,
kizárólag a tárolólétesítmények passzív intézményes ellenőrzése tárgyában kiadott engedély
jogerőre emelkedésével mentesül a tárolólétesítmények biztonságáért viselt felelőssége alól.
A fentieken kívül azt is rögzíti a 155/2014 Korm. rend. {8. § (2) bekezdés}, hogy az OAH
tevékenysége, vagy annak hiánya semmilyen formában és mértékben nem mentesíti az
engedélyest a biztonságért viselt felelőssége alól. Az engedélyes a 155/2014. Korm. rend.ben foglaltak szerint bizonyítja az OAH számára, hogy a felelősségéből származó valamennyi
kötelezettségének eleget tesz.
A kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti tárolásának vonatkozásában, a 118/2011. Korm.
rend. 27. § (1) és (2) bekezdései szerint az OAH tevékenysége, vagy annak hiánya
semmilyen formában és mértékben nem mentesíti az engedélyest a nukleáris biztonságért
viselt, a jogszabályi előírások, valamint a hatályban lévő engedélyek által megszabott
feltételek folyamatos teljesítésének felelőssége alól.
G.2 (7. cikk (2) - (3) bekezdés)
7. cikk (2)
A tagállamok biztosítják, hogy a hatályos nemzeti rendszer írja elő a hatáskörrel rendelkező
szabályozó hatóság szabályozási ellenőrzése alatt álló engedélyesek számára, hogy
szisztematikus és ellenőrizhető módon rendszeresen igazolják, valamint ésszerű mértékben
folyamatosan javítsák a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésére szolgáló
létesítmény, illetve tevékenység biztonságát. Erre megfelelő biztonsági értékelés, valamint
egyéb indokok és bizonyítékok alapján kerül sor.
7. cikk (3)
A létesítmény, illetve tevékenység engedélyezésének részeként a biztonság igazolásának ki
kell terjednie a tevékenység kialakítására és működtetésére, valamint a létesítmény
kialakítására, üzemeltetésére és leszerelésére, illetve a végleges elhelyezésre szolgáló
létesítmény lezárására, valamint a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmény lezárását
követő időszakra. A biztonság igazolásának arányosnak kell lennie egyrészt a művelet
összetettségével, másrészt pedig a radioaktív hulladékokkal és a kiégett fűtőelemekkel,
valamint a létesítménnyel vagy tevékenységgel összefüggő veszélyek nagyságrendjével. Az
engedélyezési eljárásnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a létesítmény vagy tevékenység a
normál üzemelési körülmények között, valamint a várható üzemi tranziensek és a tervezési
üzemzavarok esetén is biztonságos legyen. Kellő bizonyosságot kell nyújtania a létesítmény,
illetve a tevékenység biztonságára vonatkozóan. Intézkedéseket kell életbe léptetni a
balesetek megelőzése és azok következményeinek enyhítése érdekében, ideértve azon fizikai
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védelmi gátaknak és az engedélyes által alkalmazott azon adminisztratív védelmi
eljárásoknak az ellenőrzését is, amelyek működésképtelensége esetén a munkavállalókat és
a lakosságot jelentős mértékű ionizáló sugárzás érné. Ennek a megközelítésnek azonosítania
és csökkentenie kell a bizonytalanságokat.
Biztonsági politika
A 155/2014. Korm. rend. 5. §-a megköveteli, hogy az engedélyes a biztonsági célok
teljesítését szolgáló biztonsági politikát készítsen. A biztonsági politikának olyan
követelményeket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy a tárolólétesítmények passzív
intézményes ellenőrzésre való áttéréséig a biztonság fenntartása minden más szempontot
megelőzzön a tárolólétesítménnyel összefüggésben végrehajtott valamennyi tevékenység
során. A biztonsági politikát a létesítésiengedély-kérelemmel egyidejűleg kell az OAH-hoz
benyújtani. A biztonsági politikát az OAH a létesítési engedély kiadásával egyidejűleg hagyja
jóvá. Az engedélyes, figyelembe véve a működés során megszerzett tapasztalatokat és a
tárolólétesítmények biztonságával kapcsolatos új tudományos és technológiai ismereteket, a
tárolólétesítmények biztonsági színvonalát folyamatosan fenn kell tartania, indokolt esetben a
biztonság növelése érdekében intézkedéseket kell végrehajtania.
A kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti tárolásának vonatkozásában, a biztonsági politika
készítését a 118/2011. Korm. rend. 8.§-a írja elő.
Biztonsági jelentés, értékelés
A 155/2014. Korm. rend. 98. §-a szerint az engedélyes a tárolólétesítmények
üzemeltetésével és biztonságával kapcsolatos tevékenységéről, valamint a létesítmény
lezárását követő fázis biztonságáról biztonsági jelentést készít és azt a rendeletben
meghatározott esetekben benyújtja az OAH-hoz. A létesítményszintű engedély iránti
kérelemhez az engedélyesnek az adott életciklus-szakaszhoz tartozó, aktualizált,
engedélyezési eljárást megalapozó biztonsági jelentést kell mellékelni. A biztonsági
jelentésben a biztonságra vonatkozó követelmények teljesítését biztonsági értékeléssel kell
igazolni, amelynek részeként igazolni kell a tervezés, a létesítés, az üzemelés, a leszerelés, a
lezárás és a lezárás utáni tevékenységek műszaki megvalósíthatóságát is. A radioaktív
hulladék által jelentett veszélyeknek megfelelően differenciált megközelítést kell alkalmazni
mind a normál állapot fenntartását, mind az üzemzavar és baleset kezelését biztosító
rendszerekkel és intézkedésekkel szemben támasztott követelmények meghatározásánál.
Az OAH az engedélyezési tapasztalatai, ellenőrzési eredményei, a rendelkezésére álló egyéb
információk, valamint az engedélyes biztonsági jelentése alapján végzi a tárolólétesítmények
biztonságának (hatósági) értékelését.
A biztonsági jelentést három hónapon belül aktualizálni kell és meg kell küldeni az OAH-nak:
a) a jogszabályi követelmények változása esetén,
b) az elemzésekben figyelembe vett hulladékmennyiséget vagy aktivitásszintet meghaladó
növekedés esetén,
c) a monitoring és ellenőrzési programok, valamint a biztonsági elemzésekben addig
figyelembe nem vett, új eredmények felmerülése esetén, és
d) az időszakos biztonsági felülvizsgálat eredményei alapján.
Az OAH bármilyen ellenőrzés, jelentés, esemény alapján vagy más indokolt esetben,
határozatban, biztonsági értékelés elkészítésére kötelezheti az engedélyest.
A kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti tárolásának vonatkozásában a biztonsági értékelések
készítésének szabályait a 118/2011. Korm. rend. határozza meg.

45

Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat
Az Atomtörvény 9. §-ának (3) bekezdése írja elő az engedélyesek és az OAH számára azt,
hogy a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságát, a nukleáris biztonsági követelmények
teljesítését, a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeinek teljesülését, és
mindezen létesítmények jelentette kockázat mértékét az üzemeltetési engedélyük hatályba
lépését követően a teljes üzemidő alatt Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat keretében
rendszeres időközönként, teljeskörűen elemezzék és értékeljék, -figyelembe véve az üzemi
tapasztalatokat és a biztonsággal kapcsolatos új ismereteket.
Az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálattal kapcsolatos részletes szabályozást a nukleáris
létesítmények esetében a 118/2011 Korm. rend. (34. §, valamint 1. mellékletének 1.7.3.
fejezete), a radioaktívhulladék-tárolók esetében a 155/2014. Korm. rend. 102-104. §-ai
tartalmazzák. Mindkét létesítménytípus esetében tízévenként kerül sor a felülvizsgálat
elvégzésére. Az OAH a felülvizsgálatot határozattal zárja le, amelyet az első felülvizsgálat
esetén az üzemeltetési engedély jogerőre emelkedésétől számított 10. évben, majd azt
követően mindig a megelőző felülvizsgálatot lezáró határozat jogerőre emelkedésétől
számított 10. évben kell meghoznia.
Az engedélyes az OAH felülvizsgálatának elvégzésére megállapított határidőt megelőzően
köteles az általa üzemeltetett létesítményre saját felülvizsgálatot elvégezni, majd annak
eredményeit, a létesítmény biztonságát befolyásoló tényezőket, valamint az ezek
vonatkozásában kidolgozott biztonságnövelő intézkedések programját Időszakos Biztonsági
Jelentés formájában az OAH-hoz benyújtani. A felülvizsgálat során az engedélyesnek
elemeznie kell a létesítmény üzemeltetésének és az engedélyezés alapjának összhangját, és
minden, az engedély tartalmát érintően azonosított eltérést meg kell szüntetnie, vagy annak
fennmaradásához az OAH jóváhagyását kell kérnie. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatnak
ki kell terjednie az alábbiakra:
a) a létesítményekre vonatkozó biztonsági szabályzatoktól és a nemzetközileg elismert
jógyakorlattól való eltérések azonosítására, és az eltérések biztonsági jelentőségének
értékelésére,
b) a létesítmény, annak rendszerei és rendszerelemei állapotában bekövetkező változások
azonosítására és értékelésére,
c) a nukleáris létesítmény telephelye, illetve a radioaktívhulladék-tároló hulladékelhelyezést
biztosító rendszere vonatkozásában a tudomány eredményeiből és a műszaki fejlődésből,
továbbá a paraméterek monitorozásából következő új ismeretek, tények azonosítására és
értékelésére,
d) az új elemzési módszerekkel és eszközökkel megismételt elemzések korábbi
eredményektől
való
eltéréseinek
azonosítására
és
értékelésére,
továbbá
radioaktívhulladék-tároló létesítmények esetében
e) a hulladékátvételi követelményrendszerre,
f) és a lezárást követő időszak biztonságát befolyásoló tényezőkre vonatkozó tapasztalatokra,
elemezve az elhelyezési rendszer viselkedésének időbeli változásait.
Az OAH az engedélyes Időszakos Biztonsági Jelentése és annak hatósági felülvizsgálatának
megállapításai alapján hozza meg a határozatát, melyben az üzemeltetési engedélyt, továbbá
a kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti tárolója esetében a létesítési engedélyt,
radioaktívhulladék-tároló esetében pedig az aktív intézményes ellenőrzésre vonatkozó
engedélyt módosíthatja, ha az azok megadásához alapul szolgáló körülmények
megváltozását, vagy a kockázat mértékének növekedését állapította meg. Szükség esetén az
OAH a határozatában – határidő kitűzésével és a jogkövetkezményekre történő
figyelmeztetéssel – a tevékenység további folytatásához új feltételeket határozhat meg, az
engedélyes számára kötelezettséget írhat elő.
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Az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat elvégzésekor a nukleáris létesítmény és a
radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 246/2011. Korm. rend.) szerint az üzemeltetési engedéllyel rendelkező
nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági övezetét is felül kell
vizsgálni, és amennyiben a létesítmény biztonságos üzemeltethetőségének, leállított
állapotban tartásának vagy a leszerelése elvégezhetőségének megalapozásakor figyelembe
vett körülmények megváltoztak, a biztonsági övezet határa, valamint a korábban elrendelt
tilalmak és korlátozások megváltoztatásra kerülhetnek. A biztonsági övezet felülvizsgálatát az
Időszakos Biztonsági Felülvizsgálaton kívül is kezdeményezheti az OAH, a létesítmény
engedélyese, valamint a létesítési engedélyezési, vagy korábbi biztonsági övezeti
felülvizsgálati eljárásban részt vevő ügyfél, a hivatkozott körülmények megváltozása –
például más ipari létesítmény engedélyezése a nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladéktároló környezetében – esetén (246/2011. Korm. rend. 6. §).

Példa az Irányelv 7. cikk (2) és 7. cikk (3) bekezdés szerinti biztonsági
értékelésre
Az alábbiakban az 1997-ben üzemeltetetési engedélyt kapott KKÁT-hoz kapcsolódó példán
illusztráljuk az Irányelv 7. cikk (2) és 7. cikk (3) bekezdései szerinti követelmények
teljesülését.
2017-ben lezajlott a KKÁT második időszakos biztonsági felülvizsgálata (a továbbiakban:
IBF), melynek eredménye alapján megállapításra került, hogy a KKÁT nukleáris biztonsága
az IBF referencia-időpontjára igazolt, a hosszú távú üzemeltetés nukleáris biztonságának
garanciái adottak, a biztonsághoz szükséges feltételek teljesülnek, illetve teljesíthetők. A
feltárt (a biztonság szempontjából jelentőséggel bíró) hiányosságok, az előírt
biztonságnövelő intézkedések mellett, a létesítmény nukleáris biztonságát nem
veszélyeztetik, a létesítmény üzemeltetésében korlátozások bevezetését nem indokolják.
Az IBF során vizsgált területek:
a létesítmény tervei, tényleges műszaki állapota, leszerelési terve,
a rendszerelemek minősítése,
az öregedés kezelése,
biztonsági elemzések terjedelme, tartalma és korszerűsége
a biztonságos üzemeltetés jellemzői és a saját üzemeltetési tapasztalatok
hasznosítása,
a más létesítményekből származó tapasztalatok és a K+F eredmények hasznosítása,
eljárások,
szervezeti és adminisztratív tényezők,
emberi tényezők,
a balesetelhárítási felkészültség,
a környezet sugárterhelése és a lakosság sugárvédelme,
a személyzet sugárvédelme.
A felülvizsgálat végrehajtását, eredményét a tároló engedélyese (az RHK Kft.) vizsgálati
jelentésekben dokumentálta, a létesítményi nukleáris hiányosságok feltárását, értékelését
követően a biztonságos állapot helyreállításához, fenntartásához biztonságnövelő
intézkedéseket határozott meg. Ezek után a (szükséges intézkedések programját is
tartalmazó) időszakos biztonsági jelentést 2017. év végén benyújtotta az OAH-nak.
A feltárt hiányosságokra egy példa a következő:
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A biztonsági elemzések és veszélyeztető tényezők elemzése témakör felülvizsgálatakor az
engedélyes megállapította, hogy a KKÁT-ra vonatkozóan a tervezési alapot meghaladó
erősségű földrengések hatását nem vizsgálták. Az NBSZ 6. kötet 6.2.1.3600. pontja alapján a
biztonsági földrengést meghaladó méretű földrengések és hatásaik a súlyos balesetek
kategóriájába tartoznak. A súlyos balesetek értékelése a biztonsági elemzés tárgya.
Megállapították továbbá, hogy a biztonsági földrengést meghaladó mértékű földrengés mint
súlyos baleset hatásainak elemzése nincs bemutatva a Végleges Biztonsági Jelentésben (a
továbbiakban: VBJ). A hiányosság lehetséges hatását pedig a következő megjegyzés
fogalmazta meg: „Az elemzés bemutatásának elmaradása a szeizmikus események
kezelésére való felkészülést csak részlegesen teszi lehetővé.”
A megállapított hiányosság felszámolására az engedélyes biztonságnövelő intézkedést
határozott meg az elemzés vonatkozásában. 2017. év végére az elemzési alapdokumentum
elkészült és külön eljárásban megküldésre került a hatóság részére. Következő feladatként az
elemzés eredményeinek figyelembevételével aktualizálni kell a VBJ-t.
G.3 (7. cikk (4) bekezdés)
7. cikk (4)
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti rendszer írja elő az engedélyesek számára, hogy
olyan – minőségbiztosítást is magában foglaló – integrált irányítási rendszereket hozzanak
létre és tartsanak fenn, amelyek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének
egész folyamata során kiemelt kérdésként kezelik a biztonságot, és amelyeket a hatáskörrel
rendelkező szabályozó hatóság rendszeresen ellenőriz.
Az Atomtörvény 4/A. §-a a minőségbiztosítást is magában foglaló integrált irányítási
rendszerek létrehozásával kapcsolatban előírja, hogy az alapvető biztonsági célkitűzés az
ember és a környezet védelme az ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben, ennek elérése
érdekében 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 OAH 2002-ben vezette be az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványt. A hivatal azóta is
eredményesen működteti a minőségirányítási rendszerét, amelynek külső tanúsító szervezet
általi tanúsítására évente felügyeleti és háromévente megújító audit keretében kerül sor.
Az Atomtörvény11. §. (2) bekezdése azt is előírja, hogy a nukleáris létesítményekkel, azok
nukleáris rendszereivel és rendszerelemeivel, valamint a radioaktívhulladék-tárolókkal 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 Atomtörvény két végrehajtási rendelete, a 118/2011. Korm. rend., valamint a 155/2014.
Korm. rend. nem csak a hatósági feladatokat részletezi, hanem előírja az engedélyesek
számára hatékony irányítási rendszer létrehozását és működtetését, és annak hatósági
ellenőrzését.
A részletes előírásokat a nukleáris létesítményekre vonatkozóan a 118/2011. Korm. rend.
mellékletét képező NBSZ-ek 2. kötete, a nukleáris létesítmények irányítási rendszerei, a
radioaktívhulladék-tárolókra vonatkozóan pedig a 155/2014. Korm. rend. mellékletét képező
TBSZ-ek 1. kötete, a tárolólétesítmények irányítási rendszerei tartalmazzák.
Az RHK Kft. feladatait a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos
egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról
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szóló 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 215/2013. Korm. rend.) határozza
meg.
A jogszabályi követelményeknek eleget téve az RHK Kft. 2000 óta integrált irányítási
rendszert dolgozott ki és működtet. Az integrált irányítási rendszer alapkövetelményeit a
hivatkozott jogszabályok, valamint az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 szabványok
határozzák meg. Az RHK Kft. ennek megfelelően alakította ki szabályozó dokumentumainak
hierarchikus rendszerét az alábbiak szerint:
1. szint: minőség- és környezetirányítási kézikönyv, amely magába foglalja a minőségés környezetirányítási rendszer általános leírását,
2. szint: a szabványokban és az előírásokban megkövetelt, továbbá a folyamatok
irányításához szükségesnek tartott dokumentált eljárások,
3. szint: jogszabályok által meghatározott, normatív követelményeket tartalmazó
szabályzatok (több esetben hatóságiengedély-köteles szabályozások),
4. szint: utasítások és minőségtervek, amelyek a munka végrehajtását szabályozó
dokumentumok.
Az irányítási rendszer tartalmazza az RHK Kft. biztonságpolitikáját, mely többek között előírja
a vezetőség elkötelezettségét a biztonság fenntartásáért és fejlesztéséért, a biztonsági
kultúra kialakításáért. A biztonságpolitika lefekteti a biztonság egységes kezelésének alapjait,
megfogalmazza a nukleáris biztonság, sugárvédelem, környezetvédelem, műszaki biztonság,
munkavédelem, tűzvédelem és az irányítási rendszer fontosságát.
A biztonság felügyeletére az RHK Kft. az operatív feladatoktól független külön szervezeti
egységet hozott létre (Műszaki Biztonsági Önálló Osztály), melynek feladata egyben az
irányítási rendszer működtetése is.
Az RHK Kft. az irányítási rendszerét független akkreditált tanúsító szervezettel tanúsíttatta. A
rendszer működését a tanúsító szervezet évenként, az OAH rendszeresen ellenőrzi.
Az RHK Kft. vezetősége évenként értékeli saját tevékenységét, és az értékelés
eredményeként intézkedéseket kezdeményez az irányítási rendszer fejlesztésére.
Az RHK Kft. integrált irányítási rendszere megköveteli, hogy a beszállítók saját irányítási
rendszert hozzanak létre és működtessenek, melyet az RHK Kft. felügyel. A beszállítók
irányítási rendszerével szemben támasztott követelményeit az engedélyes szerződésben
rögzíti, a követelmények teljesülését ellenőrzi. A beszállítók tevékenységeikre minőségügyi
tervet készítenek, melynek végrehajtását az RHK Kft. ellenőrzi.
Az RHK Kft.-ben kiépített integrált irányítási rendszer lehetővé teszi a tevékenységek teljes
folyamatában azok biztonságos és szabályozott végrehajtását.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a jogszabályi követelmények teljesítésére integrált
irányítási rendszert működtet.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a tevékenységéből fakadó, szűkebb és tágabb környezetére
gyakorolt környezeti hatások maga által vállalt, de a vonatkozó előírásokat nagy biztonsággal
kielégítő szinten tartása érdekében az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően
környezetközpontú irányítási rendszert működtet és rendszeresen tanúsíttatja azt.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. energiateljesítménye (beleértve az energiahatékonyságot, felhasználást és -fogyasztást) fokozása érdekében az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványnak
megfelelően energiairányítási rendszert működtet és rendszeresen tanúsíttatja azt.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerinti
üzemalkalmassági tanúsítvány alapján végezteti a hegesztésiszerviz-tevékenységet.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egyes tevékenységeivel összefüggésben az MSZ EN ISO/IEC
17025:2005 szabvány követelményei szerint kialakított irányítási rendszert működtető
laboratóriumok rendelkeznek akkreditációval.
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a 40/2006. (VI.26.) GKM rendelet alapján kialakított vasúti
biztonságirányítási rendszert működtet a saját célú vasúti pályán a vasútüzemi
tevékenységhez kapcsolódó valamennyi tevékenységi területen.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a tevékenysége során figyelembe veszi és
alkalmazza a NAÜ által kiadott biztonsági normatívákat, illetve stratégiai céljai
megvalósításában, a működésfejlesztés területén több támogató programot valósít meg a
NAÜ-vel szorosan együttműködve.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége és munkavállalói elkötelezettek a kiépített
integrált irányítási rendszer és alrendszerek működtetése, fejlesztése iránt, azokat
folyamatosan a nukleáris ipar sajátosságait figyelembe vevő NAÜ GS-R-3 jelű
követelménydokumentum szerint, az ISO 9001, valamint az ISO 9004 szabványokban
megfogalmazott ajánlások alapján fejleszti.
Az integrált irányítási rendszer alapkövetelményeit a hivatkozott kormányrendeletek,
valamint az ISO 14001:2005 szabványok határozzák meg. Az ennek megfelelően kialakított
szabályozó dokumentumok rendszere a következő:
•
1. szint: Stratégiai dokumentumok, amelyek magukba foglalják a szervezet irányítási,
minőség- és környezeti politikáját,
•
2. szint: Magas szintű szabályozók, amelyeknek része az Irányítási Rendszer
Kézikönyv és függelékei (pl. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Biztonsági Szabályzata,
Környezet Központú Irányítási Rendszer dokumentumai, jogszabályok által
meghatározott, normatív követelményeket tartalmazó szabályzatok),
•
3. szint: Folyamatdokumentumok, amelyek a társaság működési folyamatait leíró
eljárásrendekből és csatolmányaikból állnak (pl. Radioaktív hulladékok kezelése
eljárásrend)
•
4. szint: Végrehajtási utasítások, amelyek a tevékenységek végrehajtását részletesen
szabályozó dokumentumok (pl. Radioaktív hulladékok kezelése eljárásrendhez
kapcsolódó végrehajtási utasítások).
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2. ábra - Irányítási rendszer dokumentálási struktúrája

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése folyamatosan nyomon követi, értékeli a működést. A
felügyeleti alrendszer az ellenőrzés, a sugárvédelem, a nukleáris biztonság felügyelete, és az
ipari biztonság fő folyamatokból tevődik össze. Az ellenőrzési folyamat része a folyamatok
ellenőrzése és mérése, javító és megelőző intézkedések meghatározása a nemmegfelelőségekkel szemben, javítás, önértékelés, független értékelés, valamint az irányítási
rendszer felülvizsgálata. Az ellenőrzés irányulhat az egyes tevékenységek vég- vagy
közbenső eredményei megfelelőségének minősítésére (pl. minőség-ellenőrzés), vagy a
tevékenység egészének értékelésére az előírásokban és szabályzatokban foglaltaknak
tükrében (szállítói minősítés, audit). Az ellenőrzés lehet tételes vagy mintavételes.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetői és szervezetei további szinteken is önértékelést
végeznek saját munkájuk és biztonsági kultúrájuk értékelése és fejlesztése érdekében.
A társaság vezetése alkalomszerű és rendszeres, független felülvizsgálatokat végez. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. független értékeléseit egyrészt:
 valamely folyamathoz, tevékenységhez kötődő célellenőrzés, célvizsgálat, vagy
 belső auditok,
 szállítói minősítő auditok,
 külső szervezetek által végzett auditok, ellenőrzések jelentik.
Független értékelést végezhetnek külföldi szakmai szervezetek (NAÜ, WANO)
szakértőcsoportjai, illetve az OAH képviselői.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése minden nem tervezett eseményt kivizsgáltat, a
tapasztalatokat körültekintően elemzi, és olyan intézkedéseket határoz meg, amelyekkel
csökkenti a hasonló okból bekövetkező események valószínűségét. A társaság vezetése
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kezeli a szóban forgó események kivizsgálását és a szükséges intézkedések meghatározását,
valamint azok teljesülésének nyomon követését.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése részére hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt
biztosítékok alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint a nemzetközi
tapasztalatok hasznosítása is szabályozásra került.
Az üzemviteli és nukleáris biztonság ellenőrzésének folyamata biztosítja a Paksi Atomerőmű
biztonságát érintő tevékenységekre vonatkozó előírások és az előírások alkalmazási
gyakorlatának szoros összhangját.
A MTA EK működteti a BKR-t. A szervezet Minőségbiztosítási Szabályzata az MSZ EN ISO
9001:2009 szabvány, továbbá a vonatkozó jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények,
közülük is elsősorban az NBSZ-ekben megfogalmazott követelmények alapján készült. Az
MTA EK-ban szabályzatok és eljárásrendek foglalkoznak a kiégett fűtőkötegek és a radioaktív
hulladékok kezelésével, osztályozásával, ideiglenes tárolásával, nyilvántartásával. A
tevékenység során kiemelt fontossága van a biztonságnak és a védettségnek.
G.4. (7. cikk (5) bekezdés)
7. cikk (5)
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti rendszer írja elő az engedélyesek számára, hogy
gondoskodjanak a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének a biztonságával
kapcsolatos, az (1)–(4) bekezdésben megállapított kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges
megfelelő pénzügyi és emberi erőforrások meglétéről.
A RHK. Kft. látja el az Atomtörvényben felsorolt, a Kormány által kijelölt szerv által
elvégzendő közfeladatokat, továbbá azokat a feladatokat, amelyeket a 215/2013. Korm.
rend. határoz meg tartós feladatkörként számára. E kormányrendelet 1. §-ának (2)
bekezdése kimondja, hogy az RHK Kft. tevékenységének pénzügyi forrása a KNPA.
A KNPA felhasználására – mint ezt az Irányelv 9. cikkével kapcsolatban bemutatja a jelentés
– az RHK Kft. évente felülvizsgált közép- és hosszútávú (egészen a nukleáris létesítmények
leszereléséig és a radioaktívhulladék-tárolók bezárásáig terjedő) tervet, és éves
munkaprogramot készít, amelyeket a KNPA-val rendelkező miniszter hagy jóvá. Az
Atomtörvényben lefektetett alapelvnek megfelelően az RHK Kft. a tervezés és végrehajtás
során elsődlegességet biztosít a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésére
szolgáló létesítmény, illetve tevékenység biztonságának, az ehhez szükséges pénzügyi és
emberi erőforrások megteremtésének.
Az aktualizált közép- és hosszútávú terv ennek megfelelően tartalmazza az RHK Kft.-nek a
KNPA következő évi költségvetésére vonatkozó javaslatát, amelyet az OAH-t felügyelő, a
KNPA-val rendelkező miniszter terjeszt a Kormány elé. A Magyarország következő évi
központi költségvetéséről szóló törvény tartalmazza ennek alapján a KNPA költségvetését is.
A KNPA költségvetése külön sorokon tartalmazza az alábbi tételeket:
 a kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
 a bátaapáti NRHT beruházása;
 a püspökszilágyi RHFT beruházási munkái és biztonságnövelő programja;
 a nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephelyének kiválasztása;
 a KKÁT bővítése, felújítása;
 nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése;
 az RHK Kft. működése, a radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési
kiadásai;
 a nemzeti politika és a nemzeti program készítése;
 ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása;
 a KNPA-t kezelő működése.
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A biztonsági követelmények teljesülését (az ehhez szükséges pénzügyi és emberi erőforrások
rendelkezésre állását) az OAH a 118/2011. Korm. rend., valamint a 155/2014. Korm. rend.
alapján ellenőrzi és érvényesíti. Ez vonatkozik a Paksi Atomerőmű, a BKR és az Oktatóreaktor
engedélyeseire is.
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H. Szaktudás és szakmai képességek (8. cikk)
8. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti rendszer írja elő, hogy valamennyi fél
hozzon a személyzetére vonatkozóan oktatási és képzési intézkedéseket, valamint szervezzen
kutatási és fejlesztési tevékenységeket a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok
kezelésére vonatkozó nemzeti programokban megfogalmazott szükségletek kielégítésére a
szaktudás és a szakmai képességek elsajátítása, fenntartása és fejlesztése érdekében.
Az Atomtörvény az alapelvek között (4. §) említi a következőket:
 Az atomenergia alkalmazása során a tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a
nemzetközi elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban biztosítani kell a
keletkező radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag biztonságos elhelyezését oly
módon, hogy ne háruljon az elfogadhatónál súlyosabb teher a jövő generációkra.
 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 atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági felügyeletét szolgáló
műszaki megalapozó tevékenységek költségét a központi költségvetésből kell
biztosítani.
 Az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és
egyéb ismereteket - a kockázatokra is kiterjedően - oktatni, valamint a
közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen
ismertetni kell.
 Az atomenergia alkalmazása körében szervezett munkavégzés, valamint bármely
egyéb jogviszony alapján munkatevékenységet végzők jogszabály szerint
képzésben és továbbképzésben (a továbbiakban együtt: képzés) vesznek részt.
Országos Atomenergia Hivatal
Az OAH munkatársainak több mint 90%-a felsőfokú képzettséggel (egyetem vagy főiskola)
rendelkező szakértő, nagy részüknek két diplomája van (a második diploma rendszerint
valamilyen nukleáris területről). Többen rendelkeznek tudományos fokozattal. A munkatársak
75%-ának van egy vagy több idegen nyelvből állami nyelvvizsgája.
Az OAH szisztematikus képzési tervet dolgozott ki és hajt végre a felügyelők képzése és
továbbképzése érdekében. A terv egyéni képzési profilokon alapul és három alapképzéstípust
tartalmaz:
•
betanítóképzés,
•
szintentartó képzés és
•
továbbképzés.
Önálló hatósági tevékenységet - a közigazgatás általános szabályai szerinti engedélyezést,
ellenőrzést és értékelést - a hatóságnál foglalkoztatottak csak nukleáris biztonsági, illetve
nukleárisanyag-felügyelői vizsga letétele után végezhetnek.
Az OAH Szervezeti és Működési Szabályzata a munkafeladatok ellátásának alapelvei között
említi, hogy a hatósági munka fejlesztése a munkatársak állandó képzésével,
továbbképzésével és a munka szervezésének javításával valósul meg.
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, tervezők, képzési felelős, humánpolitikai
szakreferens, finanszírozást és adminisztratív támogatást biztosítók, a szervezeten belüli
oktatók és a képzésben részt vevők) felelősségét. A szisztematikus képzés módszerének
alkalmazása a következők szerint történik:
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a.
az intézményi ismeretprofil alakulásának, valamint a képzési igények elemzése,
b.
a hosszabb és rövidebb távú képzési célok és programok megtervezése,
c.
a képzési rendszer fejlesztése (kidolgozása),
d.
az elhatározott képzési programok végrehajtása, és
e.
a végrehajtott képzési programok értékelése.
Az egyes szervezeti egységeknél szükséges tudás szakmai összetételét és szintjét az illetékes
főosztályvezetők határozzák meg, főként a képzési eljárásrendben szabályozott Ismeretprofil
adatbázis egyik moduljának alkalmazásával.
Az OAH személyzetének a létesítmények és az egyéb alkalmazások gyakorlatát is meg kell
ismernie, az ilyen irányú képzés legnagyobb részben az atomerőműben és az atomerőmű
képzési rendszerébe illeszkedő formában (tanfolyamokon) történik, lévén az atomerőmű a
legfőbb engedélyes. Továbbá szerepet kapnak ebben a folyamatban a nemzetközi
tanfolyamok, valamint a munka közbeni gyakorlatok (on-the-job training) is, mely a fent
említett szervezett keretek között zajló képzési formához szervesen kapcsolódik.
A képzések szerves része a hazai és nemzetközi üzemeltetési és más tapasztalatok
figyelemmel kísérése is. Ennek részét képezi más országok hatóságaival történő
kapcsolattartás, nemzetközi szervezetek és csoportok (pl. NAÜ, WENRA, OECD NEA, VVERhatósági fórum) keretében folytatott együttműködés, beleértve a rendezvényeken való
részvételt és a külföldön lebonyolított látogatásokat, valamint szakértők fogadását
tapasztalatcsere és képzés céljából Magyarországon. Része az erre irányuló tevékenységnek
az OAH-szakértők részvétele nemzetközi felülvizsgáló missziókban és tanácsadási
projektekben is.
A betanítóképzés az igényekre épül. Az OAH Ismeretprofil-adatbázisa tartalmazza azokat a
szakismereti területeket, amelyek terén az OAH-nak ismeretekkel rendelkező munkatársakra
van szüksége. Az adatbázisban ellenőrzött módon megjelenik a munkatárs ismereti szintje
témakörönként a hozzárendelt skálán. Az adatbázis lehetővé teszi az adott ismeret
fontosságának rangsorolását is. Ezek képezik az egyénre szabott képzési program
bemeneteit, amit minden munkatárs külön-külön kap meg, és amit az adott igazgatási
egység vezetője hagy jóvá. A képzési programba teljesítési határidők és számonkérési
módok tartoznak. A betanítóképzést a felügyelői vizsga zárja.
Az OAH képzési rendszerében a tudásmegtartás és a tudásátadás is fontos szerepet játszik,
ezt különféle eszközök segítik. Ilyenek a számítógépi háttéren működő adatbázisok, valamint
a tapasztalt kollégák tudásának átadását elősegítő folyamat.
A saját munkatársak képzésére kiterjedő képzési tevékenységnek összhangban kell lennie a
kormánytisztviselők jogszabályokban meghatározott általános képzési rendszerével is. A
betanítás része így a közigazgatási ismeretek elsajátítása, valamint a szakterületi
továbbképzés.
Engedélyesek
Az Atomtörvény, valamint két végrehajtási rendelete, a 118/2011. Korm. rend. és a
155/2014. Korm. rend. kötelezik az engedélyeseket a munkavállalók képzésére, képzési
politika kidolgozására.
További részletes előírások találhatók nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók
speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő
tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendeletben, és
a 155/2014. Korm. rend. mellékletét képező TBSZ 2. kötetében (A tárolólétesítmények
tervezése, létesítése, üzemeltetése, lezárása és intézményes ellenőrzése).
A 487/2015. Korm. rend. III. fejezete (Sugárvédelmi képzés és továbbképzés) és 4.
melléklete írja elő a sugárvédelmi oktatás és képzés rendjét, valamint követelményeit.
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RHK Kft.
A jogszabályi követelmények teljesítésére az RHK Kft. megalkotta képzési politikáját,
melyben a vezetőség kinyilvánította az elkötelezettségét a munkavégzéshez szükséges
képzettség és felkészültség biztosítása iránt.
Az RHK Kft. vezetése a jogszabályoknak, a szabványoknak, saját minőségi, környezeti,
biztonsági politikájának megfelelően szükségesnek tartja, hogy a saját és a vállalkozók
munkavállalói feladataik elvégzéséhez magas színvonalú képzettséggel rendelkezzenek,
illetve gondoskodjanak annak szinten tartásáról és fejlesztéséről.
A képzéseket a munkaköröknek megfelelően a szervezeti egységek tervezik, amit az RHK Kft.
képzési megbízottja tart nyilván, illetve a megvalósulást felügyeli.
Az RHK Kft. elvárásainak, valamint a jogszabályoknak való megfelelés céljából a
munkakörökhöz képzettségi követelményeket határoznak meg.
A képzési megbízott évente képzésiprogram-tervet készít, amit az RHK Kft. ügyvezető
igazgatója hagy jóvá.
A képzési megbízott nyilvántartja, valamint esetenként szervezi, illetve felügyeli a képzési
program végrehajtását.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Az előzőekben már felsorolt jogszabályi követelményeknek megfelelően az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. rendelkezik képzési politikával, melyben a vezetőség kinyilvánította az
elkötelezettségét a munkavégzéshez szükséges képzettség és felkészültség biztosítása,
valamint a képzéshez szükséges feltételek biztosítása iránt.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a jogszabályoknak, a szabványoknak, saját
minőségi, környezeti, biztonsági politikájának megfelelően szükségesnek tartja, hogy a saját
és a beszállítók munkavállalói feladataik elvégzéséhez magas színvonalú felkészültséggel
rendelkezzenek, illetve gondoskodjanak annak szinten tartásáról és fejlesztéséről.
A fenti elvárások teljesítése érdekében valamennyi munkakörre képzettségi és
vizsgakövetelményeket határoztak meg, melyeket kétévente felülvizsgálnak.
A képzéseket a szervezeti egységek igényei alapján, a képzettségi és vizsgakövetelmények,
valamint a jogszabályi változások figyelembevételével a társaság oktatási szervezete tervezi
éves szinten. A végrehajtott képzések naprakész nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történik.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felnőttképzési intézményként saját oktatási infrastruktúrával,
minősített oktatókkal, a magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő képzésszervezői
jogosultságokkal rendelkezik.
A megszerzett tudás védelmét és gyarapítását, a tudás generációkon keresztül történő
megtartását az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a tudásmenedzsment eszközeivel biztosítja és
stratégiai fontosságúnak tartja.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. oktatási tevékenységét az OAH felügyeli.
A kiégett üzemanyag kezelését végző munkavállalókkal szemben támasztott követelmények
az alábbiak:
•
belépőképzés: A, B modul tanfolyam és vizsga,
•
atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga,
•
erőművi gépek üzemeltetése tanfolyam és nukleáris szakmai vizsga,
•
primerköri rendszerek üzemeltetése tanfolyam és nukleáris szakmai vizsga,
•
atomerőművi átrakógép üzemeltetése tanfolyam és nukleáris szakmai vizsga,
•
biztonságtechnikai képzések (emelőgép-kezelő, teherkötöző stb. tanfolyamok),
•
átrakógép operátor tematikus gyakorlati betanítóképzés,
•
ADR/RID tanfolyam és vizsga,
•
átrakógép-operátor kiemelt társasági jogosító vizsga (5 évente ismétlő vizsga),
•
évenkénti szintentartó-képzéseken (központi és osztályszintű) való részvétel,
•
félévente e-learninges kiemelt társasági vizsga az átrakógép-operátorok részére.
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A radioaktív hulladékok kezelését végző munkavállalókkal szemben támasztott
követelmények az alábbiak:
•
belépőképzés: A, B modul tanfolyam és vizsga,
•
atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam és vizsga,
•
atomerőművi radioaktívhulladék-feldolgozó gépész tanfolyam és nukleáris szakmai
vizsga,
•
folyékonyradioaktívhulladék-kezelő gépész tematikus gyakorlati betanítóképzés,
•
folyékonyradioaktívhulladék-kezelő gépész társasági jogosító vizsga (3 évente),
•
biztonságtechnikai képzések (emelőgép kezelő, teherkötöző stb. tanfolyamok),
•
évenkénti főosztályi szintentartó-képzéseken való részvétel.
A BME NTI
A kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kérdése kiemelten szerepel azon oktatási
programokban, melyek szervezője és végrehajtója a – magyarországi nukleáris képzések
központjaként elismert – BME NTI.
Az intézet tevékenysége többrétű. Egyrészt maga is üzemeltet egy 100 kW-os oktatóreaktort,
melynek személyzetét a BME NTI saját képzési keretei között, az OAH-s és a belső
szabályzatoknak megfelelően oktatja. A jogszabályi és belső szabályozási követelmények
szerint minden újonnan belépő munkatárs megfelelően alapos és minden résztevékenységre
kiterjedő elméleti és gyakorlati képzésen vesz részt. A személyzet periodikus
továbbképzésben részesül. Ennek része a sugárvédelmi vizsgák megújítása is (bővített és
átfogó szinten tartó, ismétlő tanfolyamok, vizsgák).
A BME NTI másik fő tevékenysége az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók
oktatása. Ennek során mind az energetikaimérnök-, mind a fizikus hallgatók tanulják a
Sugárvédelem I, Sugárvédelem II, Radioaktívhulladék-kezelés, Szennyeződésterjedés a
környezetben és Nukleáris üzemanyagciklus c. tárgyakat. E tárgyak ismeretanyaga, valamint
a nemzetközileg elismert, több évtizedes kutatási és oktatási tapasztalattal rendelkező
minősített oktatók biztosítják, hogy a képzéseket elvégzők tisztában legyenek a kiégett
fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésének, tárolásának feltételeivel, elméleti és
gyakorlati problémáival, megvalósítási módszereivel, a nukleáris üzemanyagciklus zárásának
lehetőségeivel, távlati és jelenlegi koncepcióival. Mind az alapképzés, mind a mesterképzés
során a hallgatók projektfeladatok, illetve diploma- és szakdolgozati munkák kapcsán
lehetőséget kapnak, hogy bekapcsolódjanak a magyarországi radioaktívhulladék-kezelés és elhelyezés kérdésköréhez kapcsolódó műszaki-fizikai kutatási feladatokba.
A hallgatókat a gyakorlati ismeretek elmélyítése érdekében a BME NTI szakmai látogatásra
viszi a püspökszilágyi RHFT-be és bátaapáti NRHT-ba, valamint a Paksi Atomerőműbe is. A
fent említett képzéseken túlmenően a BME vegyészmérnök, illetve környezetmérnök hallgatói
is számos elméleti és gyakorlati képzési órán vesznek részt az intézet által szervezett tárgyak
keretében.
A magyar szakemberek tudásbázisának bővítését célzó, harmadik képzési forma a
szakmérnöki tanfolyamok szervezése, tartása. E graduális képzések keretében már végzett,
diplomával rendelkező mérnököket, fizikusokat képeznek nukleáris szakirányú ismeretekre. A
szakmérnöki képzés keretében nagy hangsúly van a hulladékkezelés és a nukleáris
üzemanyagciklus zárásával kapcsolatos kérdéseken. A szakmérnöki képzés résztvevőit a BME
NTI szintén elviszi gyakorlat keretében a fent említett hulladéktárolókba és a Paksi
Atomerőműbe is.
A magyarországi szakemberképzésbe a kutatási centrumok is bekapcsolódnak. Ilyen az MTA
EK, az MTA Atommagkutató Intézet és az OKI KI SSFO is, akik graduális és posztgraduális
hallgatók gyakorlati képzésében, nyári gyakorlatok lebonyolításában vállalnak nagy szerepet.
Szintén jelentős a Veszprémi Egyetem szerepe, ahol a Radiokémiai és Radioökológiai Intézet
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komoly részt vállal – többek között – a vegyész- és környezetmérnök hallgatók oktatásában.
Az intézetnek kutatási szempontból is jelentős kapcsolatai vannak a magyarországi radioaktív
hulladékok elhelyezésével, tárolásával foglalkozó ipari és akadémiai szereplőkkel. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) – a Magyar Földtani Geofizikai Intézettel
karöltve – jelentős szerepet vállal a nemzeti radioaktívhulladék-tároló kutatási, előkészítő
munkái szervezésében, kivitelezésében. Az ELTE hallgatói diplomamunkák, szakdolgozatok
keretében e tevékenységekbe is bekapcsolódhatnak.
K+F tevékenységek:
Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform (a továbbiakban: FAETP) 2010-ben, az
európai Sustainable Nuclear Energy Technology Platform mintájára létrejött egy, a magyar
atomenergetikával foglalkozó kutatóhelyeket is tömörítő szakmai fórum. A FAETP résztvevői
az atomenergiával kapcsolatos kutatás-fejlesztés-innováció hazai szereplői (kutatóintézetek,
egyetemek, tervező és tanácsadó cégek, valamint figyelemmel kíséri a munkáját az OAH és
az RHK Kft. is). A FAETP megalakulását követően kidolgozta és elfogadta Stratégiai Kutatási
Tervét (a továbbiakban: SKT) amely meghatározza a FAETP kompetenciájába tartozó
feladatok szakmai tartalmát, időtávját és erőforrásigényét.
A hazai nukleáris energetikai kutatási programok céljait rövid és középtávon a meglévő paksi
blokkok biztonságos üzemeltetésének műszaki-tudományos hátterének biztosítása, illetve az
új blokkok létesítésére való felkészülés határozzák meg.
A FAETP kutatási oldalon működő résztvevőiből álló konzorcium a 2015-2018 közötti
időszakra elnyerte a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pályázatát az SKT-ben
foglalt feladatok támogatására. A végrehajtandó feladatok a következő négy nagy
feladatkörbe csoportosíthatók:
1. Reaktoranyagokkal kapcsolatos kutatások
2. Atomerőművi és környezeti folyamatok korszerű modellezése
3. Kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése
4. Újgenerációs atomerőművek kutatása.
European Joint Programme
Az Európai Bizottság az EURATOM 2018-as Munkaprogramja alapján vezette be a European
Joint Research Programme in the management and disposal of radioactive waste (a
továbbiakban: EJP) elnevezésű társfinanszírozási mechanizmust. Az EJP keretében olyan
kutatás-fejlesztési programok kaphatnak finanszírozási támogatást, amik a radioaktív
hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésére vonatkozó nemzeti programok végrehajtását
szolgálják. Az EJP-ben való részvétel lehetőségeit és módját előzetesen a Joint Programming
on Radioactive Waste Disposal (JOPRAD) projekt keretében vizsgálták meg és dolgozták ki. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium15 mint programme owner 2017 végén kijelölte a
programban résztvevő magyar intézményeket, programme managereket.
Az MTA EK
Az MTA EK vezetése elvárja munkavállalóitól, hogy feladataiknak megfelelő képzettséggel
rendelkezzenek és továbbképzéseken vegyenek részt, valamint megfeleljenek a
jogszabályokban foglalt követelményeknek.
A fentieknek megfelelően a BKR-nél hatósági (operátor, másodoperátor), illetve intézményi
jogosító vizsgát (dozimetrikus, elektrikus, mechanikus) kell tenniük a szolgálatot adóknak.
Minden munkavállalónak meg kell szereznie a 487/2015.
Korm. rend.-ben előírt
sugárvédelmi szakképzettséget.
15
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A fűtőkötegek, radioaktív források és hulladékok szállításában közreműködő munkatársaknak
ADR-képzésen és -vizsgán kell részt venniük.
Az MTA EK vezetése minden évben elkészíti az adott évre vonatkozó továbbképzési tervet,
ami részben általános, részben szakcsoportspecifikus témákkal foglalkozik. Az éves oktatási
terv átfogja a(z):
 általános üzemeltetés
 általános sugárvédelmi kérdések
 tűz- és balesetvédelem
 BEIT
 szállítással összefüggő kérdések
 szakcsoportspecifikus oktatás
témaköreit. Az oktatás, továbbképzés folyamán a megváltozott jogszabályokat is ismertetik.
Az atomenergia békés célú alkalmazásában szerepet játszó hatóságok és intézmények
támogatják a magasabb iskolai fokozat megszerzését, valamint a munkatársak hazai és
nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken való részvételét.
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I. Pénzügyi források (9. cikk)
9. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti rendszer – azok felelősségének kellő
figyelembevételével, akiknél a kiégett fűtőelem és a radioaktív hulladék keletkezik – írja elő,
hogy szükség esetén rendelkezésre álljanak a megfelelő pénzügyi források a 11. cikkben
említett nemzeti programok végrehajtásához, különösen a kiégett fűtőelemek és a radioaktív
hulladékok kezeléséhez.
Az 5. cikk (1) bekezdés h) pontjával kapcsolatban már bemutatta a jelentés a kiégett
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló finanszírozási rendszert. A KNPA
felhasználására az RHK Kft. közép- és hosszútávú (egészen a nukleáris létesítmények
leszereléséig terjedő) tervet és éves munkaprogramot készít, amelyeket a KNPA-val
rendelkező miniszter hagy jóvá. A közép- és hosszútávú terveket évente felül kell vizsgálni,
és szükség szerint aktualizálni kell. Ennek célja, hogy a távoli jövőben (a KNPA-ba befizető
Paksi Atomerőmű leállítása után) esedékes kiadásokra reális fedezetet biztosítson a KNPA.
Így valósul meg az az alapelv, hogy az atomenergiát felhasználó generáció fizesse meg a
felhasználásból fakadó, jövőben esedékes tevékenységek költségeit, és ne hagyjon
indokolatlan terheket a következő generációkra.
A számítások az Országos Atomenergia Bizottság Szakbizottságának 2000. január 18-i ülésén
elfogadott „A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenységek hosszú
távú terveinek és a vonatkozó költségbecslés kialakításának szabályai”-ban leírt számítási
algoritmus szerint készülnek. Ennek lényege, hogy számba veszi a KNPA-ból teljesítendő
kifizetéseket, figyelembe véve azok időbeli ütemezését. A kifizetések utolsó éve a
radioaktívhulladék-tárolók bezárásának éve, és ebben az évben veszik figyelembe a tárolók
intézményes felügyeletének további várható költségét is. A kifizetések ismeretében a
számítás úgy határozza meg a befizetéseket és azok időbeli ütemezését, hogy a kifizetések
és befizetések megfelelő diszkonttényezővel számolt jelenértéke azonos legyen (a
diszkonttényező a jegybanki alapkamat reálkamat-tartalmát veszi figyelembe).
Az RHFT-ben hulladékot elhelyező intézményeket az Atomtörvény melléklete szerinti – a
KNPA-ba való – befizetési kötelezettség terheli. A KNPA-ba történő befizetéseket az
előzőekben bemutatott tervekkel összhangban állapítják meg.
A KNPA fő befizetője – a hulladékok keletkezési forrása okán – a Paksi Atomerőmű,
amelynek éves befizetési kötelezettségére az OAH-t felügyelő, nemzeti fejlesztési miniszter16
tesz javaslatot. A javaslat alapja az RHK Kft. előterjesztése, amelyet előzőleg szakmailag
értékel az OAH, és amellyel kapcsolatban előzetes állásfoglalást alakít ki a miniszter munkáját
támogató KNPA Szakbizottság is.
A Paksi Atomerőmű befizetéseinek pénzügyi fedezetét az atomerőművet is tulajdonló MVM
Csoport biztosítja oly módon, hogy a társaságcsoporton belüli kereskedő fél a megkötött
hosszú távú adásvételi megállapodás keretében az atomerőműtől 100%-ban megvásárlásra
kerülő villamos energia átvételi árában megtéríti a KNPA-ba való befizetések teljes összegét.
Ily módon a villamos energia piaci értékesítési ára mindenkor tartalmazza a KNPA-ból
finanszírozott tevékenységeket, azaz finanszírozza a radioaktív hulladékok és kiégett
fűtőelemek kezelésének, az atomerőmű leszerelésének költségeit, egészen az atomerőmű
üzemidejének végéig. A KNPA-ba történő befizetéseket az éves nemzeti költségvetési
törvényben rögzítettek alapján az atomerőmű évi 12 egyenlő részben teljesíti az elkülönített
számlára.
Az Atomtörvény 40. § (1) szerint „A Kormány által kijelölt szerv gondoskodik a radioaktív
hulladék végleges elhelyezésével, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával, a
nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, és a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő
16
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feladatok elvégzéséről.” Továbbá az Atomtörvény 5/A. §-a rögzíti azt is, hogy a végső
felelősség a magyar államot terheli a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek
kezeléséért. A központi költségvetésből finanszírozott nukleáris létesítmények (a BKR és az
Oktatóreaktor) részére a központi költségvetés fedezi a befizetéseket, amikor a költségek
felmerülnek.
A 490/2015. Korm. rendelet szerint az MTA EK gondoskodik a lefoglalt nukleáris vagy más
radioaktív anyagnak a lefoglalás helyszínéről az MTA EK telephelyén lévő átmeneti tárolóba
történő elszállításáról, intézkedik a hasznosítható anyagok felhasználásáról, nem
hasznosítható anyag esetén intézkedik az anyag RHK Kft. részére történő átadásáról.
A KNPA-ba befizetett pénzösszeget a Magyar Államkincstár elkülönített számlán vezeti. Az
Állami Számvevőszék évente ellenőrzi a KNPA költségvetésének tervezését, a költségvetés
végrehajtását és a feladatok teljesülését.
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J Átláthatóság (10. cikk)
J.1 (10. cikk (1) bekezdés)
10. cikk (1)
A tagállamok biztosítják, hogy a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével
kapcsolatos szükséges információk a munkavállalók és a nyilvánosság rendelkezésére
álljanak. Ez a kötelezettség magában foglalja annak biztosítását, hogy a hatáskörrel
rendelkező szabályozó hatóság a hatáskörébe tartozó területekről tájékoztassa a
nyilvánosságot. Az információkat a nemzeti jogszabályoknak és a nemzetközi
kötelezettségeknek megfelelően a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani, amennyiben
ez
nem
veszélyeztet
a
nemzeti
jogszabályokban
vagy
a
nemzetközi
kötelezettségvállalásokban elismert egyéb érdekeket, többek között a védettséget.
Jogi keretek
Az Atomtörvény az alapelvek között rögzíti az átláthatóságot: a nukleáris létesítmény és
radioaktívhulladék-tároló engedélyese minden rendkívüli eseményről köteles tájékoztatni a
lakosságot. Rögzíti továbbá, hogy az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető,
tudományos, technikai és egyéb ismereteket - a kockázatokra is kiterjedően - oktatni,
valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen
ismertetni kell.
Az OAH hatáskörébe tartozik 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 atomenergia alkalmazóinak kötelező feladata körében került szabályozásra, 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. A környezeti sugárzási viszonyok ellenőrzésének eredményeiről
rendszeresen – legalább havonta – tájékoztatni kell a lakosságot.
Az Atomtörvény szerint az OAH a létesítményi szintű engedélyezési eljárásainál a döntése
meghozatala előtt – a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében –
közmeghallgatást tart. A törvény a közmeghallgatások előkészítésére és szervezésére
vonatkozóan is tartalmaz követelményeket.

Az Országos Atomenergia Hivatal
Az OAH tájékoztatási tevékenységének célja, hogy a feladatkörébe tartozó ügyekben
elősegítse és biztosítsa a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, az általa kezelt
közérdekű adatok hozzáférhetőségét az alaptörvény előírásainak, jogszabályoknak és
nemzetközi egyezményeknek megfelelően. Az OAH-nak alapvető érdeke, hogy tevékenységét
minél szélesebb körben megismerjék és elismerjék, ezért arra törekszik, hogy nyílt, őszinte,
szakszerű, közérthető és időben történő tájékoztatást adjon politikájáról, céljairól,
feladatairól, azok végrehajtásáról, döntéseiről, továbbá minden tevékenységi körébe és
illetékességébe tartozó, közérdeklődésre számot tartó eseményről.
Az OAH tájékoztatási tevékenységének egyik alappillére a honlap (www.oah.hu). Az OAH
honlapján megjelennek a szervezetet érintő legfontosabb hírek, közlemények, az OAH-ra
vonatkozó jogszabályok, az atomenergia alkalmazásának területére vonatkozó jogi
szabályozás, az útmutatók és egyéb szabályzatok, ajánlások, az OAH hivatalos hirdetményei,
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így a közmeghallgatások meghívói és feljegyzései is. Az átláthatóság és transzparencia
követelményeinek,
valamint
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve a
szervezet működésére vonatkozó belső szabályozás és a gazdálkodási adatok, szervezeti,
személyzeti információk is elérhetők a honlapon.
A tájékoztatási tevékenység másik fontos pillére a Kormány és az Országgyűlés elé évente
benyújtandó, az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés, amelynek
előkészítése az OAH feladata.
Az OAH rendszeresen tart sajtótájékoztatókat. Az évindító sajtótájékoztatón az OAH vezetői
beszámolnak az előző év eredményeiről, illetve bemutatják az újságíróknak az új év
fontosabb feladatait, továbbá minden fontos esemény kapcsán külön is összehívja a sajtó
munkatársait a hivatal. Az OAH minden közérdeklődésre számot tartó esemény kapcsán
sajtóközleményt ad ki. (Jelenleg is érvényes megállapodása van a Magyar Távirati Irodával,
amely Országos Sajtószolgálatot tart fent. Ezen keresztül az OAH közvetlenül, a teljes
országot lefedve tudja eljuttatni közleményeit a szerkesztőségekhez, újságírókhoz.)
Az OAH rendszeresen tart ismeretterjesztő konferenciákat „Atomenergiáról – mindenkinek”
címmel (pl. a sugárzásról, az atomerőművek működéséről, biztonságáról, a radioaktív
hulladékokról, az atomenergia hasznosításáról a XXI. században), ahol a résztvevők nemcsak
tájékoztatást kapnak, hanem közvetlenül kérdéseket tehetnek fel az előadóknak.
Az OAH esetenként tájékoztató beszélgetésre hívja az atomerőmű környéki települések
polgármestereit, kiemelten kezelve Paks város önkormányzati vezetőit, továbbá erre irányuló
kérés esetén párbeszédet folytat civil szervezetekkel is.
Az OAH félévente az atomenergia biztonságos alkalmazásának híreiről összeállítást készít
magyar és angol nyelven, amit elektronikusan terjeszt, illetve feltölt a honlapjára.
Az OAH-nak az atomenergiához kapcsolódó hírek teljes spektrumáról képe van a naponta
érkező „sajtófigyelés” segítségével. Tájékoztatási tevékenységének egyik kiemelt célja, hogy
a megjelenő információk helytállók legyenek, az OAH pedig tájékozódási pontot jelentsen az
újságírók számára.
2015 januárjában az OAH elindította Facebook oldalát, ahol a honlapon közzétett híreket
osztja meg, így bárki folyamatosan nyomon követheti a szervezet munkáját.
Az OAH tájékoztatási politikája és stratégiája
ALAPELVEK
Nyitottság és átláthatóság
Az OAH tevékenységével kapcsolatos, az atomenergia alkalmazására vonatkozó jogszabályok
és útmutatók, továbbá egyéb információk és adatok, szakmai kiadványok közzététele, illetve
hozzáférhetővé tétele, a közérdekű adatokra vonatkozó megkeresések megválaszolása a
hatályos jogszabályoknak megfelelően.
Hitelesség
A tájékoztatásnak pontosnak és szakmailag megalapozottnak kell lennie, ellenőrzött
tényeken és mért értékeken kell alapulnia, amelyeket szükség esetén össze kell hasonlítani
más országok adataival, vagy a hazai és nemzetközi előírásokkal és elvárásokkal.
Pártatlanság
A tájékoztatási tevékenységnek pártatlannak kell lennie, tükröznie kell, hogy a hatóság
független az atomenergia alkalmazásában érdekelt és ellenérdekelt szervektől, szervezetektől
és nézetektől.
Közérthetőség
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Az atomenergia alkalmazásával, illetve a nukleáris biztonsággal kapcsolatos tájékoztatásnak
szakmailag igényesnek, ugyanakkor a célcsoportok számára érthetőnek kell lennie.
Gyorsaság
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos, a közvélemény figyelmét kiváltó eseményekről a
lehető leggyorsabban tájékoztatást kell adni, figyelembe véve a vonatkozó hatályos
jogszabályokat és nemzetközi szerződéseket.
Függetlenség
Az OAH tájékoztatási tevékenységét meghatározza, hogy a hivatal független hatóság.
STRATÉGIA
1. Erősíteni kell a független hatósági tevékenység ismertségét és elismertségét a lakosság,
az Országgyűlés, a Kormány, valamint más hatóságok és szervezetek körében. El kell érni,
hogy hazánkban az atomenergia alkalmazásának biztonságával kapcsolatos kérdések
megítélésénél az OAH-t tekintsék a hiteles és elsődleges forrásnak.
2. Alkalmazni kell az előremutató, előrejelző, felkészítő jellegű tájékoztatás eszközeit.
3. Partneri kapcsolatot kell ápolni az atomenergia alkalmazása területén működő
minisztériumok, hatóságok és a nukleáris létesítmények tájékoztatással foglalkozó
szervezeti egységeivel.
4. Elő kell segíteni a lakosság – hatályos jogszabályoknak megfelelő – részvételét a döntési
folyamatokban.
5. Törekedni kell az olyan tájékoztatási formák alkalmazására, ahol lehetőség van
párbeszédre, kérdések feltevésére és a felvetett kérdések közvetlen megválaszolására.
6. Erősíteni kell az OAH tevékenységének hazai és nemzetközi ismertségét és elismertségét.
7. A tájékoztatási tevékenység értékelésére eljárásokat és módszereket kell kifejleszteni.
8. Figyelmet kell szentelni a nukleáris létesítmények
környezetében élő lakosság tájékoztatásának.

és

radioaktívhulladék-tárolók

9. A közvélemény tájékoztatásának legfontosabb eszközei a média, valamint az OAH
honlapja. Törekedni kell arra, hogy minél nagyobb számban tegyünk közzé hírt a
honlapon az OAH tevékenységéről és eseményeiről. Szintén törekedni kell a média aktív
tájékoztatására.
10.Időszakos, illetve szükség szerinti kommunikációs elemzéssekkel kell segíteni az OAH
tájékoztatási tevékenységét.
11.Részletes tervezéssel elő kell segíteni az átgondolt, proaktív, célcsoportok szerinti
kommunikációt.
12.Törekedni kell a kiadványok elektronikus úton történő terjesztésére, a nyomtatott anyagok
mennyiségének csökkentésére.

Az engedélyesek
Az atomenergia alkalmazásának kulcskérdése a lakosság bizalmának és támogatásának
elnyerése és folyamatos fenntartása. A nemzeti politika ezért, az Irányelvvel összhangban, az
alapelvek között írja elő a nyilvánosság és az átláthatóság biztosítását, továbbá a lakosság
bevonását a döntéshozatalba.
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Az Irányelv 5. cikk (1) bekezdés g) pontjának (a lakosság tájékoztatására és részvételére
vonatkozó nemzeti követelmények) teljesítéséről szóló rész bemutatja az Atomtörvény
vonatkozó rendelkezéseit, az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
tevékenységét és a lakosságnak a döntéshozatali folyamatban való részvételére vonatkozó
jogszabályi előírásokat.
A fentieken túl, a 118/2011. Korm. rend., illetve a 155/2014. rend. rendelkezési
gondoskodnak arról, hogy a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével
kapcsolatos tények, információk mind a nyilvánosság, mind a munkavállalók rendelkezésére
álljanak.
A magyarországi radioaktívhulladék-tárolókat (RHFT, NRHT) és a kiégett nukleáris
üzemanyagok átmeneti tárolóját (KKÁT) üzemeltető RHK Kft. a nyilvánosság tájékoztatására
megfelelő kommunikációs politikával rendelkezik, amely a nyitottság, a hitelesség, az
átláthatóság és az őszinteség értékeinek vállalására épül. A tájékoztatási feladatok
végrehajtása a kommunikációs politikára épülő (kommunikációs) stratégia alapján történik,
amely lényegében az alábbi célkitűzések köré szerveződik:



a nyilvánosság megfelelő tájékoztatás kapjon a kiégett fűtőelem és a radioaktív
hulladék kezeléséről, annak biztonságáról;
a társadalom, a lakosság körében kedvező vélemény alakuljon ki a kiégett fűtőelem
és a radioaktív hulladék kezeléséről.

A fenti célok megvalósulását szolgálják az RHK Kft. által rendszeresen szervezett lakossági
fórumok, rendezvények. Ezen felül az RHK Kft. információs központokat és
látogatóközpontokat is üzemeltet, illetve rendszeresen jelentet meg publikációkat és
folyamatosan honlapot működtet.
A munkavállalók vonatkozásában, a korábban említett jogszabályi kötelezettségek alapján az
RHK Kft.-nek biztosítania kell, hogy a létesítményekben csak a tevékenység ellátására
alkalmas, felkészült és a szükséges jogosítványokkal rendelkező, jól informált munkavállaló
végezzen munkát. E kötelezettségek munkavállalók felé történő teljesítését szolgálják az RHK
Kft. biztonságpolitikája, Szervezeti és Működési Szabályzata, egyéb minőség- és
környezetvédelmi eljárásai, szabályzatai, szakterületi belső rendelkezései. Ezek
érvényesítését, végrehajtásuk ellenőrzését szolgálja a Műszaki Biztonsági Önálló Osztály.
J.2 (10. cikk (2) bekezdés)
10. cikk (2)
A tagállamok a nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban
biztosítják, hogy a lakosság megkapja a megfelelő lehetőségeket a kiégett fűtőelemek és a
radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatban való tényleges
részvételre.
Az Atomtörvény 11/A §-a előírja, hogy az OAH köteles minden, a törvényben leírt
engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan, így a nukleáris létesítményekre (pl.: KKÁT) és
radioaktívhulladék-tárolókra vonatkozó engedélyezési eljárásaiban is, a döntése meghozatala
előtt – a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében – közmeghallgatást tartani. Ez
a transzparencia követelményeinek felel meg, lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy
az OAH-t, valamint az engedélykérelmet benyújtókat közvetlenül kérdezzék egy-egy adott
ügy részleteiről, valamint elmondhassák véleményüket, észrevételeiket.
Az OAH a közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a közmeghallgatást megelőzően
kormányrendeletben meghatározott határidőben
a) hirdetményi úton, valamint a honlapján történő közzététel útján értesíti az érintetteket,
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b) értesíti az eljárásban közreműködő szakhatóságot.
Ezen kívül az OAH minden beérkezett (írásos és szóbeli) megkeresésre válaszol.
A radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésének nemzeti rendszerében tehát
alapvető követelmény a lakosság tájékoztatása és a döntési folyamatokba való bevonása,
aminek teljesülése biztosítja a lakosság támogatását ezeknek a projekteknek a
megvalósításához.
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K. Nemzeti program végrehajtása (11.-12. cikk)
11. cikk – Nemzeti programok
Nemzeti programok
(1) Minden tagállam biztosítja a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére
vonatkozó programjának (a továbbiakban: nemzeti program) végrehajtását, mely program a
tagállam joghatósága alá tartozó összes típusú kiégett fűtőelemre és radioaktív hulladékra,
valamint a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének a keletkezéstől a
végleges elhelyezésig tartó valamennyi szakaszára kiterjed.
(2) Minden tagállam rendszeresen felülvizsgálja és naprakésszé teszi nemzeti programját
adott esetben a műszaki és tudományos fejlődés, valamint a szakértői értékelések során
megfogalmazott ajánlások, levont tanulságok és bevált gyakorlatok figyelembevételével.
Az Országgyűlés 2015-ben a 21/2015. (V. 4.) OGY határozattal fogadta el a Nemzeti
Politikát.
A nemzeti politika összefoglalja a kiégett nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladék
kezelésére alkalmazandó alapelveket. A Nemzeti Politikában fogalmazódnak meg az
üzemanyagciklus zárására, a radioaktív hulladékok kezelésére és a nukleáris létesítmények
leszerelésére vonatkozó politikák mint a nemzeti program peremfeltételei. Tartalmazza
továbbá a lakosságnak a döntések meghozatalába történő bevonására vonatkozó
követelményeket és módszereket, azaz a nyilvánosság és átláthatóság biztosításának
politikáját.
A nemzeti politika végrehajtását szolgáló nemzeti programot a Kormány 2016 augusztusában
fogadta el az 1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozattal.
A nemzeti programot Magyarország Kormánya 2015. augusztus 23-ig benyújtotta a Bizottság
részére.
A
nemzeti
program
elérhető
a
http://www.kormany.hu/download/a/c0/e0000/ki%C3%A9gett%20%C3%BCzemanyag%20
%C3%A9s%20a%20radioakt%C3%ADv%20hullad%C3%A9k%20.zip#!DocumentBrowse
címen.
A nemzeti program az Európai Parlament és a Tanács bizonyos tervek és programok
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelve, valamint az
országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26.
napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló,
Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 132/2010. (IV.21.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ebből következően 2015-2016-ban stratégiai környezeti
vizsgálati eljárást folytatott le a kidolgozásért felelő minisztérium.
A nemzeti program az Irányelv 12. cikkébe foglalt elvárások szerint került összeállításra.
A nemzeti program előrehaladásáról, az előző jelentés benyújtása óta eltelt változásokról a
„B” fejezet tartalmaz bővebb információt.
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12. cikk – A nemzeti programok tartalma
(1) A nemzeti programoknak ismertetniük kell, hogy a tagállamok miként kívánják
végrehajtani a 4. cikkben említett, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok
felelősségteljes és biztonságos kezelésére vonatkozó, az irányelv céljainak megvalósulását
szolgáló nemzeti politikájukat, és ki kell terjedniük az alábbiak mindegyikére:
a) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika
általános célkitűzései;
b) a kivitelezés szakaszának jelentős mérföldkövei és e mérföldkövek teljesítésének
egyértelmű időbeli ütemezése a nemzeti programok átfogó céljainak fényében;
c) valamennyi meglévő kiégett fűtőelemről és radioaktív hulladék leltára, továbbá a jövőben
keletkező mennyiségek becslése, ideértve a leszerelésből származó kiégett fűtőelemeket és
radioaktív hulladékokat is. A leltárban a radioaktív hulladékok megfelelő osztályozásával
összhangban egyértelműen fel kell tüntetni a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek
helyét és mennyiségét;
d) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó koncepciók vagy
tervek és műszaki megoldások, a keletkezéstől a végleges elhelyezésig;
e) a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmény fennállásának a lezárás utáni időszakára
vonatkozó koncepciók vagy tervek, ideértve azt az időtartamot is, amíg a megfelelő
ellenőrzéseket fenn kell tartani, illetve azokat az eszközöket, amelyek segítségével a
létesítménnyel kapcsolatos tudást hosszú távon meg lehet őrizni;
f) azon kutatási, fejlesztési és demonstrációs tevékenységek leírása, amelyek révén a kiégett
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos megoldások kivitelezhetők;
g) a nemzeti program végrehajtását illető felelősségi körök és az előrehaladás nyomon
követésére szolgáló fő teljesítménymutatók;
h) a nemzeti program költségeinek felmérése és a felmérés alapja és feltételezései, ideértve
a költségek időbeli alakulását is;
i) az érvényben lévő finanszírozási rendszer(ek);
j) a 10. cikkben említett, az átláthatóságot szolgáló politika vagy folyamat;
k) a tagállamokkal vagy harmadik országokkal kötött, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív
hulladékok kezeléséről, többek között a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmények
használatáról szóló esetleges megállapodás(ok).
A nemzeti program tartalmát tekintve az Atomtörvény {5/C. § (4)} meghatározza, hogy
annak ki kell terjednie
a) a nemzeti politika általános célkitűzéseire,
b) a kivitelezés jelentős szakaszaira és a szakaszok teljesítésének időbeli ütemezésére,
c) valamennyi meglévő kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék leltárára (e leltárban a
radioaktív hulladékok osztályozásával összhangban fel kell tüntetni a radioaktív hulladékok
és a kiégett üzemanyag helyét és mennyiségét),
d) a jövőben keletkező kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék mennyiségek becslésére,
ideértve a leszerelésből származó kiégett üzemanyagot és radioaktív hulladékot is,
e) a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére vonatkozó koncepciókra vagy
tervekre és műszaki megoldásokra, a keletkezéstől a végleges elhelyezésig,
f) a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmény fennállásának a lezárás utáni időszakára
vonatkozó koncepciókra vagy tervekre, ideértve azt az időtartamot is, amíg az
ellenőrzéseket fenn kell tartani, valamint azokat az eszközöket, amelyek segítségével a
létesítménnyel kapcsolatos tudást hosszú távon meg lehet őrizni,
g) azon kutatási, fejlesztési és demonstrációs tevékenységek leírására, amelyek révén a
kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos megoldások
kivitelezhetők,
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h) a nemzeti program végrehajtását illető felelősségi körökre és az előrehaladás nyomon
követésére szolgáló fő teljesítménymutatókra,
i) a nemzeti program költségeinek felmérésére, a felmérés alapjára és feltételezéseire,
ideértve a költségek időbeli alakulását is,
j) az érvényben lévő finanszírozási rendszerre,
k) az átláthatóságot, tájékoztatást szolgáló eszközökre, eljárásokra, valamint
l) más tagállammal vagy harmadik országgal kötött, a kiégett üzemanyag és a radioaktív
hulladék kezeléséről, többek között a végleges elhelyezésre szolgáló létesítmények
használatáról szóló megállapodásra.
(2) A nemzeti program és a nemzeti politika
dokumentumban vagy több dokumentumban is.

ismertetése

szerepelhet

egyetlen

E cikkel kapcsolatban lásd az E.2.fejezetben írtakat.
A 12. cikk (1) c) pontjával kapcsolatban Magyarország részletes leltárt közöl a nemzeti
program 3. Radioaktív hulladék osztályozása, keletkezése és leltára
c. fejezetében.
A 12. cikk (2) pontjával kapcsolatban megemlítendő, hogy Magyarország két külön
dokumentumot készített, egyrészt a nemzeti politikát, másrészt a nemzeti programot.
A nemzeti politikát az Országgyűlés 2015 áprilisában fogadta el országgyűlési határozatban,
míg a végleges nemzeti programot a Kormány hagyja jóvá kormányhatározatként.

L. Szakértői felülvizsgálat és önértékelés (14. cikk (3) bekezdés)
14. cikk 3. bekezdés
A tagállamok rendszeresen, de legalább tízévente megszervezik nemzeti rendszerük,
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságuk, valamint nemzeti programjuk és annak
végrehajtása önellenőrzését, továbbá nemzeti rendszerükre, hatóságukra és/vagy
programjukra vonatkozóan nemzetközi szakértői értékelést kérnek a kiégett fűtőelemek és a
radioaktív hulladékok magas színvonalú biztonságos kezelésének elérése érdekében. A
szakértői értékelés eredményéről jelentést kell tenni a Bizottság és a tagállamok számára, és
az eredmények a nyilvánosság számára is elérhetővé tehetők, amennyiben ez nem ütközik a
biztonsággal és a védett információkkal.
A 112/2011. Korm. rend. 1.§ (1) n) pontjának értelmében a Kormány elrendelte, hogy az
OAH - az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő miniszter egyidejű tájékoztatása mellett gondoskodjon a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék magas színvonalú biztonságos
kezelése érdekét szolgáló nemzetközi szakértői értékelés megkéréséről.
Az OAH munkáját a NAÜ 4 misszió – az International Physical Protection Advisory Service
(IPPAS, 2013 és 2017), Integrated Regulatory Review Service (IRRS, 2015) valamint
Emergency Preparedness Review (EPREV, 2016) missziói – keretében a közelmúltban már
vizsgálta. A Jelentés készítésének időpontjában zajlik az IRRS 2018 őszére tervezett followup missziójának előkészítése.
Kifejezetten az Irányelv által előírt, a nemzeti programra vonatkozó nemzetközi felülvizsgálat
lefolytatására Magyarország a NAÜ által létrehozott és az Európai Bizottság által is
támogatott ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel
Management, Decommissioning and Remediation Programmes) missziót választotta. Az OAH
főigazgatója által megküldött hivatalos felkérésre a NAÜ már reagált és a magyarországi
ARTEMIS misszió időpontjára a 2021 második negyedévét határozták meg.
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M. A kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelése biztonságának
növelésére irányuló jövőbeli tervek
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
A KKÁT első három kamráját 1997-ben üzembe helyezték, majd megkezdődött a kiégett
üzemanyaggal történő feltöltése. Azóta a KKÁT folyamatosan üzemel, és ezzel párhuzamosan
zajlik az új kamrák építése.
A KKÁT modulszerűen bővíthető, a tervezett bővítések figyelembe veszik a Paksi Atomerőmű
20 éves üzemidő-hosszabbításának tárolóhelyigényeit, valamint a kazettafejlesztések
kedvező hatásait is. 2017. évre elkészültek a 21-24. kamrák, és megkezdődött az üzembe
helyezésük.
Fejlesztési projekt eredményeként felmerült egy olyan megoldás, mely szerint az egy
kamrában lévő tárolócsövek számát tovább lehetne növelni a KKÁT 25. kamrájától
kezdődően. A tervezésénél a 3 éves pihentetésű kazettákkal szemben, a több mint 20 éves
pihentetésű kazetták lettek figyelembe véve, amelyek kisebb hőteljesítménnyel rendelkeznek.
Ez teszi lehetővé a kamrán belüli további kapacitásnövelést, vagyis ugyanazon befoglaló
geometriában 703 db tárolócső elhelyezését. A megnövelt kapacitású 25-33. kamrákat a már
régebben betárolt 1-15. kamrákból fogják feltölteni. A KKÁT kapacitásnövelésének
engedélyezése lezajlott, 2017-ben az OAH kiadta a kapacitásnövelésre vonatkozó létesítési
engedély módosítását, amely a létesítmény 25. kamrájától kezdődően 703 kiégett kazetta
betárolását teszi majd lehetővé kamránként.
A feladatok időütemezése:
2019-2023
A jelenlegi tervek alapján a KKÁT további bővítésének következő lépéseként
megtörténik a 25-28. kamrák kivitelezése.
2024-2029

A KKÁT tárolóépületének befejezéseként megtörténik a 29-33. kamrák
kivitelezése

Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló
Az RHFT üzemeltetési és engedélyezési feladatait az RHK Kft. jogelődje 1998-ban vette át az
akkori illetékes sugáregészségügyi hatóságtól. A püspökszilágyi tároló eddigi fejlesztései két
fő célkitűzés körül csoportosultak: a biztonság fenntartásához és fokozásához szükséges
műszaki-technológiai feltételek biztosítására, valamint a biztonságnövelő intézkedések
végrehajtására és ezzel párhuzamosan szabad hely létrehozására a további, intézményi
eredetű hulladékok elhelyezésére. A 2002-ben elvégzett biztonsági elemzések eredményei
alapján körvonalazódtak azok a teendők, melyeket a hosszabb időtávban elvárt biztonság
garantálása, illetve további tárolási kapacitás kialakítása érdekében el kell végezni. Ez
utóbbira azért van szükség, hogy a tervezett további több évtizedes üzemeltetés zavartalanul
folytatódhasson, figyelembe véve, hogy a létesítmény végleges elhelyezést biztosító szabad
kapacitása gyakorlatilag elfogyott. Ideiglenes megoldásként a biztonságnövelő program első
ütemében sor került a feldolgozóépület átalakítására és átmeneti tárolóként történő
engedélyeztetésére, melyet azóta a hulladékok átmeneti tárolására használnak. Jelenleg ez a
megoldás biztosítja, hogy a hulladéktermelők továbbra is igényeik szerint adhatják át
hulladékaikat.
A biztonságnövelő program második ütemében (2006-2010) egy demonstrációs programot
hajtottak végre 4 db medence hulladékainak visszatermelésével, feldolgozásával,
minősítésével és újra elhelyezésével. A demonstrációs fázis tapasztalatai alapján
megállapítható, hogy a végrehajtott beavatkozás során mindkét kitűzött cél – a hosszú távú
biztonság szempontjából kritikus hulladékcsomagok jelentős részének azonosítása, és külön
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választása, valamint szabad térfogat létrehozása további hulladék befogadása érdekében –
megvalósult, ezért a program végrehajtása sikeres volt.
A biztonsági elemzések és a hulladék-visszatermelés lehetőségeit elemző dokumentumok
alapján elkészült egy ütemterv, mely az RHFT hosszú távú, a biztonság növelését célzó
tevékenységeit tartalmazta. E szerint a biztonsági elemzésekben meghatározott feladatok
végrehajtása négy ütemben történik. A biztonságnövelő intézkedések következő üteme az I.
sz. medencesor medencéiben lévő hulladékok feldolgozásával folytatódik. A végrehajtás
megkezdéséhez szükséges engedélyeztetés, tervezés lezajlott. Jelenleg a biztonságnövelő
intézkedések végrehajtásához szükséges könnyűszerkezetes épület, a biztonságos
hulladékkitermelést lehetővé tevő belső konténmentépítmény, valamint a szükséges
infrastruktúra létesítése zajlik. Ezen rendszereket 2019-ben helyezik üzembe.
Az I. sz. medencesoron korábban elhelyezett hulladékok kitermelése, feldolgozása 2019-ben
kezdődik meg, és várhatóan 5 évet vesz majd igénybe.
A feladatok időütemezése:
2019-2023
A biztonságnövelés (kapacitás-felszabadítás) II. ütem 2. fázis
kivitelezési munkáinak az I. számú medencesor A01-A24 kamráira
vonatkozó végrehajtása (visszatermelés, feldolgozás, minősítés).
2024-2029

A biztonságnövelés (kapacitás-felszabadítás) folytatása a II. számú
medencesor tartalmának (A25-A48 kamrák) feldolgozása, ezt követően
a hulladékok újra elhelyezése. Az I-II. számú medencesor
környezetének helyreállítása.

2030-2037

A kapacitás-felszabadítás (biztonságnövelés) III. ütemének előkészítése
és kivitelezése (a III-as, és IV-es számú medencesorok tartalmának
kondicionálása,
térkitöltése,
valamint
a
sekély
mélységű
tárolómedencék felszámolása).

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
Az NRHT létesítése több ütemben valósult és valósul meg, az I. ütemben a felszíni telephely
létesítményei készültek el, melyek lehetővé tették a Paksi Atomerőműben tárolt 200 literes
hordóba csomagolt szilárd hulladékok egy részének átvételét. A létesítés II. üteme 2012-re
fejeződött be, melynek keretében elkészült az I-K1 kamra és kihajtásra került az I-K2 kamra,
valamint megépültek az ezeket kiszolgáló technológiai rendszerek.
Az RHK Kft. elkészítette az I-K1 kamra üzemeltetési engedélyét megalapozó biztonsági
jelentést, mely alapján az illetékes hatóság 2012 szeptemberében kiadta a kamrára
vonatkozó üzemeltetési engedélyt.
Az első tárolókamra üzembe vételével párhuzamosan elindult az NRHT továbbépítésének
megalapozása, mely egy új tárolókoncepció kidolgozását és létesítési engedélyeztetését
eredményezte. Az új elhelyezési koncepció a tárolótér hatékonyabb helykihasználását teszi
lehetővé a rendelkezésre álló térrészben, így a korábbi vasbeton konténeres elhelyezés
helyett új típusú, kompakt hulladékcsomagok (acélkonténer) betárolását irányozták elő. Az új
elhelyezési koncepció a kompakt hulladékcsomaghoz igazodó kamrageometria kialakítását
eredményezte az I-K3 kamrától kezdődően, így az I-K3 és az I-K4 kamrákat a hatékonyabb
térkihasználás érdekében nagyobb szelvénymérettel alakították ki. A jelenlegi tervek szerint a
nyugati oldal kamráit is a megnövelt szelvényméret szerint építik majd ki.
2014. évben elkészült, az új hulladékelhelyezési koncepcióra vonatkozó biztonsági jelentés,
amely alapján az illetékes hatóság módosította a tároló létesítési engedélyét, mely így már
kiterjed a kompakt hulladékcsomagok vasbeton medencében történő elhelyezésére, a
vasbeton medencék szakaszos lezárására, valamint a hordózott hulladék medencetetőn
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történő elhelyezésére. 2017-ben befejeződött az I-K2 tárolókamrában a vasbeton medence
kiépítése, valamint összeállították és a hatósághoz benyújtották az üzemeltetést megalapozó
biztonsági jelentést, mely alapján az illetékes hatóság módosította az NRHT üzemeltetési
engedélyét.
A feladatok időütemezése:
2019-2021
Vasbeton medence kivitelezésének befejezése az I-K3 kamrában.
Üzemeltetési engedélyt megalapozó biztonsági jelentés összeállítása az
I-K3 kamrára vonatkozóan (ÜMBJ4), engedélyezgetési eljárás
lefolytatása.
Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat végrehajtása.
2022-2024

Az I-N1, I-N2 kamrák kiépítése.

2025-2028

Vasbeton medencék kiépítése, technológiai rendszerek telepítése az IN1, I-N2 kamrákba, üzemeltetésiengedély-kérelem összeállítása,
kamrák üzembe vétele.

2029-2037

I-K4 kamrában vasbeton medence kivitelezése, üzemeltetési engedély
megalapozása, engedélykérelem összeállítása, kamra üzembe vétele.

Nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésének előkészítése
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése érdekében az ország területén stabil,
mélységi geológiai formációban kialakítandó tároló létesítésére kell felkészülni. Egységes
nemzetközi álláspont szerint egy ilyen tároló felhasználható a kiégett üzemanyag közvetlen
elhelyezésére, de alkalmas a kiégett üzemanyag reprocesszálási hulladékainak befogadására
is. A referenciaszcenárió az üzemanyagciklus lezárása, a kiégett üzemanyag-kazetták
közvetlen hazai elhelyezése.
Magyarországon a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló
kutatási program végrehajtása 1993 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal zajlik. 2000-ben
készült el az ország területén található, a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezése
szempontjából potenciálisan számba vehető földtani képződmények szisztematikus
szűrővizsgálata (screening), amely a nyugat-mecseki BAF-ot sorolta az első helyre. A BAF
kutatása 2004-ben – immár a felszínről – fúrásos kutatással folytatódott, de 2005-ben
forráshiány miatt le kellett állítani. Az ezt követő időszakban csak a kutatási környezet
földtani és vízföldtani monitorozása folyt. A kutatási tevékenység 2014-ben indult újra a
felszíni kutatás következő szakaszára vonatkozó földtani kutatási terv alapján.
A feladatok időütemezése:
2019-2032
Folytatni kell a BAF I. felszíni kutatási fázis (általános helyszínminősítés és
célterületek rangsorolása) terepi tevékenységeit. Felül kell vizsgálni az
elhelyezési koncepciót, pontosítani kell a hulladékleltárt.
El kell végezni a BAF II. felszíni kutatási fázis (telephely kijelölése és
értékelése) terepi tevékenységeit. A biztonsági értékelés támogatásához el
kell végezni a műszaki gátak viselkedésére és a hulladékleltár
pontosítására irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységeket.
El kell végezni a BAF III. felszíni kutatási fázis (felszín alatti
kutatólaboratórium előkészítése) terepi tevékenységeit. El kell készíteni a
komplex kutatási zárójelentést és a telepítést megalapozó biztonsági
jelentést.
A földalatti laboratórium kiviteli terveinek elkészítése.
2033-2038
A földalatti laboratórium megépítése. A földalatti laboratórium kutatási
programjának megtervezése, valamint a kutatási program hatósági
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engedélyeztetése.
Leszerelés
A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. előírásainak megfelelően el kell végezni a Paksi
Atomerőmű és a KKÁT Leszerelési Tervének felülvizsgálatát.
Annak érdekében, hogy a világban végbemenő műszaki fejlesztések és a szerzett
tapasztalatok beépüljenek a hazai gyakorlatba, 5 évente felül kell vizsgálni az előzetes
leszerelési terveket.
A Paksi Atomerőmű leszerelésére rövid, „felügyelet melletti elzárási” időtartam figyelembe
vételével kell felkészülni. A ma érvényes referenciaszcenárió szerint a felügyelet melletti
elzárás időtartama minden blokkra 20 év. A KKÁT leszerelése illeszkedik a Paksi Atomerőmű
leszereléséhez.
Az atomerőmű leszereléséből jelentős mennyiségű különböző aktivitású radioaktív hulladék
származik, így a különféle tárolók kapacitásának tervezésekor ezt figyelembe kell venni,
ugyanakkor a tárolók zárásának időzítését szintén a leszereléshez kell igazítani.
A leszerelési tevékenységek eredményeként elérendő végső cél a telephely felhasználhatóvá
tétele bizonyos korlátozások fenntartása mellett.
A feladatok időütemezése:
2019-2040
A Paksi Atomerőmű Előzetes Leszerelési Tervének és a KKÁT Előzetes
Leszerelési Tervének rendszeres felülvizsgálata, majd a Végleges
Leszerelési Tervek elkészítése és engedélyeztetése.
A blokkok szakaszos leállítása, a kiégett fűtőelemek hűtése.
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1. Melléklet: Rövidítésjegyzék és fogalommagyarázat
KNPA
BAF
BKR
BME NTI
EJP
FAETP
Irányelv
ITET
JOPRAD
KKÁT
MTA EK
NAÜ
NRHT
NyMTIT
OAH
Oktatóreaktor
OKI KI SSFO
RHFT
RHK Kft.
TEIT
TETT
VBJ

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Bodai Agyagkő Formáció
A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
által üzemeltetett Budapesti Kutatóreaktor.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris
Technikai Intézete, az oktatóreaktor engedélyese.
European Joint Programme
Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és
biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló,
2011. július 19-i 2011/70/EURATOM irányelv
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás, az RHFT környezetében
működő önkormányzati társulás
Joint Programming on Radioactive Waste Disposal
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi
Kutatóközpontja, a Budapesti Kutatóreaktor engedélyese.
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítmény Bátaapátiban
Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás, a mélységi geológiai tároló telephely
kutatásának térségében működő önkormányzati társulás
Országos Atomenergia Hivatal, az atomenergiafelügyeleti szerv
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris
Technikai Intézete által üzemeltetett oktatóreaktor.
Országos Közegészségügyi Intézet Közegészségügyi Igazgatóság
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló létesítmény
Püspökszilágyban
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás, a
KKÁT környezetében működő önkormányzati társulás
Társadalmi Ellenőrzési Tájékoztatási Társulás, az NRHT
környezetében működő önkormányzati társulás
Végleges Biztonsági Jelentés
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2. Melléklet: A jogszabályok Jegyzéke
I. Törvények
1995. évi III. törvény
1996. évi CXVI. törvény
1997. évi I. törvény
1998. évi XIX. törvény
2001. évi LXXVI. törvény

2004. évi CXL. törvény
2006. évi LXXXII. törvény

2007. évi XX. törvény
2008. évi LXII. törvény

2010. évi XLIII. törvény
2010. évi CXXX. törvény
2010. évi CXXXI. törvény
2011. évi CXXVIII. törvény
Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)
2011. évi CLXXXIX. törvény
2012. évi C. törvény
2014. évi II. törvény

II. Törvényerejű rendeletek
1987. évi 8. tvr.
1970. évi 12. tvr.

a környezet védelmének általános szabályairól
az atomenergiáról
a nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án
létrejött Egyezmény kihirdetéséről
a büntetőeljárásról
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a
kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a
radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról
létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
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
diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án
aláírt módosítása kihirdetéséről
a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
a jogalkotásról
a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól
a Büntető Törvénykönyvről
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció
Kormánya közötti nukleáris energia békés célú
felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló
Egyezmény kihirdetéséről
a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény
kihirdetéséről
az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII.
ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris
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1972. évi 28. tvr.

III. Kormányrendeletek
314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet
112/2011. (VII. 4.) Korm.
rendelet

118/2011. (VII. 11.) Korm.
rendelet
190/2011. (IX. 19.) Korm.
rendelet
215/2013. (VI. 21.) Korm.
rendelet
214/2013. (VI. 21.) Korm.
rendelet
155/2014. (VI. 30.) Korm.
rendelet
246/2011. (XI.24.) Korm.
rendelet
132/2010. (IV.21.) Korm.
rendelet

IV. Miniszteri rendeletek
11/2010. (III.4.) KHEM
rendelet
55/2012. (IX. 17.) NFM
rendelet

fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről
a nukleáris és más tömegpusztító fegyverek
tengerfenéken és óceánfenéken, valamint ezek
altalajában való elhelyezésének tilalmáról, az Egyesült
Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXV. ülésszakán
1970.
december
7-én
elfogadott
szerződés
kihirdetéséről1987. évi 8. tvr. a nukleáris anyagok fizikai
védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
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 radioaktív hulladékokkal és kiégett üzemanyaggal
kapcsolatos egyes feladatokat ellátó kijelöléséről,
tevékenységről és annak pénzügyi forrásáról
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból és ellenőrzési és
információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott
támogatások szabályairól
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy
végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények
biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő
hatósági tevékenységről
a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló
biztonsági övezetről
az országhatáron átterjedő környezeti hatások
vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján
elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai
környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről
a radioaktív anyagok nyilvántartásának és
ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó
adatszolgáltatásról
a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók
speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az
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atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek
folytatására jogosultak köréről
V. Országgyűlési és Kormányhatározatok
1144/2010. (VII. 7.) Korm.
a Kormány ügyrendje
határozat
10/2014. (II. 24.) OGY
egyes házszabályi rendelkezésekről
határozat
21/2015. (V. 4.) OGY
a kiégett üzemanyag és a radioaktív
határozat
kezelésének nemzeti politikájáról

hulladék
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