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Részfeladatok/1

1. Koncepcióterv  (13 o.) 

2. Szakirodalmi áttekintés, megalapozás (119 o.) 

• Jogszabályok, nemzetközi ajánlások és gyakorlat

• A hazai radioaktívhulladék-tárolók 
hulladékátvételi követelményeinek értékelése

• Módosítási javaslatok

3. Útmutató (NAH és NKAH) (44 o.)  



Részfeladatok/2

3. Útmutató
(NAH – HÁK)

2. Értékelés
(NRHT, RHFT)

3. Útmutató
(NKAH – HÁK)



2. RHFT HÁK értékelése/1 



2. RHFT HÁK értékelése/2 



2. NRHT HÁK értékelése/1



2. NRHT HÁK értékelése/2 



3. Nagy aktivitású és nagyon kis aktivitású
radioaktívhulladék-tárolók hulladékátvételi

kritériumainak meghatározása/1

Tárgy
Ajánlások a RHT létesítmények engedélyesei 
számára a TBSZ és más jogszabályok radioaktív 
hulladékok átvételével kapcsolatos előírásainak 
teljesítésére
Cél
- A HÁK meghatározásához kapcsolódóan a hatósági 
elvárások egyértelműsítése, a biztonsági és 
sugárvédelmi előírások teljesülésének elősegítése;
- Általános és specifikus előírások (NAH és NKAH 
tárolása)



3. Nagy aktivitású és nagyon kis aktivitású
radioaktívhulladék-tárolók hulladékátvételi

kritériumainak meghatározása/2

1. Bevezetés

2. Meghatározások és rövidítések

3. Általános biztonsági és sugárvédelmi előírások

4. Hulladékátvételi követelmények

5. Minőségbiztosítás

6. Függelék 



3. Hulladékátvételi követelmények (HÁK)/1

• A tervezés korai fázisában kell meghatározni, a 
tervezés lezárásával, valamint a szükséges 
mértékben és időszakonként, felül kell vizsgálni és 
aktualizálni

• A HÁK a RH tároló létesítményben történő 
fogadását, lerakását megelőzően az üzemeltetésre 
és a lezárásra vonatkozó biztonsági jelentésben 
foglaltakkal összhangban határozandó meg



3. Hulladékátvételi követelmények (HÁK)/2

• HÁK állapítandók meg a feldolgozásra, átmeneti 
tárolásra vagy elhelyezésre kerülő hulladékcsomag 
vagy csomagolatlan hulladék radiológiai, 
mechanikai, fizikai, kémiai és biológiai jellemzőire 
(pl. a radionuklid összetételre, aktivitásra, 
hőtermelésre, hulladékformára és csomagolásra)

• Ellenőrizni kell, hogy az átvett radioaktív hulladék 
megfelel a HÁK-nek. Az ellenőrzés követelményeit 
írásban kell meghatározni. A követelményeknek ki 
kell terjednie az elvégzendő vizsgálatokra és 
elemzésekre, az ellenőrzés dokumentálására



3. Biztonság – HÁK

RAH 
biztonságos 
elhelyezése

Biztonsági 
elemzés -HÁK



3. Lakossági sugárterhelés – HÁK/1



3. Lakossági sugárterhelés – HÁK/2


