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érvényesítendő követelmények 
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ÜH = Üzemidő-hosszabbítás 



ÜH jogszabályi háttér (1/6) 

• ÜH engedélyezésének teljes folyamata  
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Környezetvédelmi engedélyezés 

Nukleáris biztonsági  engedélyezés 

Termelői működési engedély módosítás 

Vízjogi engedélyezés 



ÜH jogszabályi háttér (2/6) 

• ÜH-t szabályozó legfontosabb jogszabályok 

• 1996. évi CXVI. tv. (Atomtörvény /Atv./)  

• 118/2011. Korm. rendelet (Nukleáris 
létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 
tevékenységről szóló kormányrendelet) 

• 112/2011. Korm. rendelet (OAH eljárásaiban 
részvevő szakhatóságokról  szóló kormányrendelet) 

• 2004. évi CXL. tv. (Közigazgatási hatósági eljárás  
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
/Ket./) 
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ÜH jogszabályi háttér (3/6) 

• atomenergia alkalmazása kizárólag a 
jogszabályokban meghatározott engedélyek 
birtokában és rendszeres hatósági 
ellenőrzés mellett történhet 

• biztonság elsődlegessége 

• atomerőmű létesítésének, üzemeltetésének 
engedélyezése az OAH feladata 

• engedélyezési eljárásban szakhatóságként 
más hatóságok is részt vesznek 

• az engedélyek határozott időre érvényesek  
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ÜH jogszabályi háttér (4/6) 

• engedélyes köteles végezni a biztonságot 
meghatározó berendezéseknél, 
szerkezeteknél, elemeknél a  műszaki állapot 
fenntartását biztosító tevékenységeket 

• az engedélyezésben résztvevő hatóságok  
rendszeresen önálló ellenőrzéseket végeznek   

• időszakos biztonsági felülvizsgálat (IBF) során 
a hatóságok a létesítményt átfogó 
ellenőrzésnek vetik alá 

• az IBF-et az OAH határozattal zárja le 
• biztonságnövelő intézkedést írhat elő 
• korlátozhatja az üzemeltetési engedélyt 
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ÜH jogszabályi háttér (5/6) 

• ÜH-hoz programot kell készíteni, és azt végre 
kell hajtani 

• a programot az OAH értékeli és végrehajtását 
ellenőrzi 

• program elkészítése, hatósági értékelése és 
végrehajtásának ellenőrzése ad garanciát 
arra, hogy az ÜH feltételeinek 
megteremtéséhez szükséges sokrétű 
tevékenységet elvégezzék 

• a biztonsági elemzésekben figyelembe vett 
tartalékok elhasználása nem engedhető meg 
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ÜH jogszabályi háttér (6/6) 

• engedélyezés új üzemeltetési engedély 
kiadásával történik 

• kérelmet a tervezett üzemidő lejárta előtt 
egy évvel kell benyújtani 

• ügyintézési idő 6 hónap 

• szakhatóság: DDKTF 

• eljárásban közmeghallgatást kell tartani, az 
Atv. értelmében 

• Ügyfelek  
 

 
 

8 



1984. 
szept.  

PA Zrt. Közgyűlés dönt az ÜH-ról  

2002. 2004. 2006. 2010
. 

2012. 

ÜH program benyújtása az OAH-hoz 

2018. 2034. 
dec.  

Üzemidő-hosszabbítás  
(20 év) 

1. blokk ÜH engedélykérelem benyújtása 

1996. 

Tervezett 
üzemidő (30 év) 

2. blokk 
indítása 

2008. 

1. IBF  2. IBF 

2028. 

OAH dönt az ÜH programról 

Környezetvédelmi 
engedélyezés 

3. IBF 4. IBF 

Engedélyezési eljárás előzményei  

2000. 2014. 

OAH dönt az 1. blokki ÜH engedélyről 

2. blokk ÜH engedélykérelem benyújtása 

IBF = Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat 
ÜH nukleáris biztonsági 

szabályozás érvénybe lép 
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Követelmények (1/4) 

• OAH-nak vizsgálnia és értékelnie kell: 

• teljesülnek-e az engedélykiadás 
feltételeként jogszabályban előírt 
követelmények 

• követelmények teljesülésének ellenőrzése 

• dokumentumok (elemzések, vizsgálati 
eredmények, stb.) felülvizsgálata és 
értékelése 

• helyszíni ellenőrzések 
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Követelmények (2/4) 

• végrehajtották-e az ÜH programot 

• igazolt-e a 30 évre tervezett berendezések 
további üzemeltethetősége 

• a nem cserélhető berendezések, építészeti 
szerkezetek állapota lehetővé teszi-e az ÜH-t 

• biztosított-e az ÜH alatt keletkező radioaktív 
anyagok és kiégett fűtőelemek biztonságos 
elhelyezése 
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Követelmények (3/4) 

• végzik-e a biztonságot meghatározó 
berendezéseknél, szerkezeteknél, elemeknél 
a  műszaki állapot fenntartását biztosító 
tevékenységeket 

• romlási folyamatok kezelése 

• környezeti hatásokkal szembeni védettség 
fenntartása 

• a karbantartási tevékenység 
hatékonyságának rendszeres értékelése  
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Követelmények (4/4) 

• végrehajtották-e időarányosan az előírt, 
elhatározott biztonságnövelő intézkedéseket 

• rendelkezik-e az MVM PA Zrt. a hosszú távú 
biztonságos üzemeltetéshez szükséges anyagi 
és emberi erőforrásokkal, továbbá irányítási 
rendszerrel 

• elvégezték-e az üzemeltetés 
dokumentumaiban az ÜH miatt szükséges 
változásokat 
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Köszönöm a figyelmet! 
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Ügyfelek 

• atomerőmű blokkjainak üzemeltetési 
engedélyével rendelkező MVM PA Zrt. 

• atomerőmű biztonsági övezetben levő 
valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, 
akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték 

• környezetvédelmi törvény 98. § (1) 
bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi 
szervezetek 
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