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8. kötet 

Nukleáris létesítmények megszüntetése 

8.1. BEVEZETÉS 

8.1.1. A szabályzat célja 

8.1.1.0100. A szabályzat célja a nukleáris létesítmény megszüntetésének 

tervezése és végrehajtása, valamint ehhez kapcsolódóan a nukleáris 

létesítmények nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereinek, 

rendszerelemeinek leszerelése és a nukleáris létesítmény építményeinek 

lebontása során - az üzemeltetési tevékenység felhagyása és a nukleáris 

létesítmény hatósági felügyeletének megszüntetése érdekében teljesítendő 

- nukleáris biztonsági követelmények meghatározása. 

8.1.1.0200. *  

8.2. A LESZERELÉSI STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS 

8.2.1. A leszerelés figyelembevétele a tervezési, létesítési és üzemeltetési fázisban 

8.2.1.0100. A nukleáris létesítmény tervezésekor, létesítésekor és 

üzemeltetésekor figyelembe kell venni a nukleáris létesítmény 

leszerelésének következő szempontjait, és a nukleáris létesítmény 

biztonsági dokumentációjában be kell mutatni, és igazolni kell, hogy 

a) a leszerelés a tervezés, létesítés, üzemeltetés időszakában 

rendelkezésre álló technológiai színvonalon is megvalósítható; 

b) *  a leszerelés végrehajtása során keletkező radioaktív hulladék az 

észszerűen lehetséges legkisebb mértékű lesz 

c) biztosított a nukleáris létesítmény területén tartózkodó személyek és a 

lakosság sugárterhelésének, valamint a radioaktív kibocsátásoknak az 

ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten tartása és a környezet radioaktív 

szennyeződésének elkerülése a leszerelés során is; 

d) olyan tervezési, létesítési, üzemeltetési megoldásokat alkalmaznak, 

amelyek megkönnyítik a leszerelés alatt fellépő sugárterhelések 

csökkentését; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2022iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2023iddaa4
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e) biztosított a nukleáris létesítmény tervezési és létesítési adatainak 

rendelkezésre állása, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos jellemző 

adatok, tapasztalatok és dokumentumok rendszeres és folyamatos gyűjtése, 

elemzése és értékelése a leszerelési tervek megalapozása érdekében; 

valamint 

f) biztosított a leszerelési terveket megalapozó tervezési, létesítési, 

üzemeltetési dokumentumoknak, a vonatkozó követelményeknek megfelelő 

gyűjtése, archiválása és megőrzése a nukleáris létesítmény leszerelésének 

befejezéséig. 

8.2.1.0200. A leszerelés utáni végállapotban történő összehasonlíthatóság 

érdekében az engedélyes alapállapot-felmérést végez, amely kiterjed a 

telephely létesítés előtti sugárzási állapotára. Ha a múltban ilyen alapállapot-

felmérés nem történt, hasonló jellemzőkkel bíró, zavartalanul hagyott terület 

adatait kell felhasználni az üzemeltetés előtti alapállapot-adatok helyett. 

8.2.2. Telephelyszintű leszerelési stratégia 

8.2.2.0100. Az engedélyes leszerelési stratégiát dolgoz ki az összes 

telephelyére vagy telephelycsoportjára vonatkozóan. Amennyiben egy 

telephelyen több, különböző engedéllyel rendelkező nukleáris létesítmény is 

van, akkor az összes nukleáris létesítmény-specifikus előzetes leszerelési 

tervben a nukleáris létesítmények közötti kölcsönhatást és kapcsolatokat is 

figyelembe kell venni. 

8.2.2.0200. A lehetséges leszerelési változatokat és időtávokat tartalmazó 

stratégiát el kell készíteni és dokumentálni kell. A figyelembe veendő 

tényezők között a nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi szempontokat, a 

telephely különböző nukleáris létesítményeinek kölcsönhatását, a jövő 

generációk lehetséges terheit, valamint a tudás és szakértelem esetleges 

elvesztését kell vizsgálni. A jelentésnek tartalmaznia kell az előnyben 

részesített változat indoklását. A halasztott leszerelést tartalmazó változatot 

részletes elemzéssel indokolni kell. 

8.2.2.0300. A stratégiának összhangban kell lennie a leszerelésre és a 

radioaktív hulladék kezelésére és elhelyezésére vonatkozó érvényes 
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nemzeti stratégiákkal, valamint más a leszerelési stratégiát befolyásoló 

nemzeti stratégiákkal és nemzetközi kötelezettségekkel. 

8.2.2.0400. Az első leszerelési stratégiát az új telephely tervezési 

fázisában kell kidolgozni. 

8.2.2.0500. Az engedélyes javaslatot tesz a leszerelési stratégiában a 

végállapotra, amelynek összhangban kell lennie a radioaktív hulladékok 

kezelésére vonatkozó nemzeti programmal. 

8.2.2.0600. A leszerelési stratégiát az engedélyes rendszeresen, legalább 

az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat során felülvizsgálja, és szükség 

esetén aktualizálja. A leszerelési stratégiát felül kell vizsgálni, ha a 

telephelyre új nukleáris létesítményt terveznek. 

8.2.2.0700. A leszerelési stratégia felülvizsgálatáról jelentést kell készíteni, 

és azt tájékoztatásul meg kell küldeni a nukleáris biztonsági hatóságnak. 

8.2.3. Létesítményszintű leszerelési tervek a tervezési, létesítési, és üzemeltetési fázisban 

8.2.3.0100. *  A leszerelési stratégiával összhangban az engedélyes 

létesítményszintű leszerelési terveket készít és aktualizál, amelyek a 

differenciált megközelítés alkalmazásával figyelembe veszik a nukleáris 

létesítmény típusát és állapotát. A jóváhagyott leszerelési tervek 

figyelembevételével hozzák biztonságos állapotba a nukleáris létesítményt a 

leszerelés megkezdését megelőzően, ha azt nem előre tervezetten 

üzemzavar vagy más ok miatt állították le. 

8.2.3.0200. Az előzetes leszerelési tervet a nukleáris létesítmény tervezési 

fázisában kell kidolgozni. 

8.2.3.0300. Az előzetes leszerelési tervnek a leszerelés egy vagy több 

alternatív koncepcióját kell tartalmaznia. 

Az egyes koncepciók vonatkozásában be kell mutatni: 

a) a leszerelés tevékenységeit, 

b) a leszerelés ütemtervét, 

c) a leszerelés munkaerőigényét, 

d) a leszerelés szempontjából fontos információk meghatározását, 

valamint 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2024iddaa4
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e) a telephely jellemzését a leszerelést követően. 

8.2.3.0400. Az előzetes leszerelési tervnek az egyes koncepciók 

vonatkozásában: 

a) figyelembe kell vennie az alapvető nukleáris biztonsági kérdéseket; 

b) *  alá kell támasztania azt a tényt, hogy a leszerelés biztonságosan 

végrehajtható bizonyított vagy fejlesztés alatt álló technológiák 

alkalmazásával; 

c) tartalmaznia kell a leszerelés megvalósíthatóságát bemutató általános 

tanulmányt; 

d) tartalmaznia kell a leszerelés környezeti szempontjaival kapcsolatos 

megfontolásokat, ezen belül a radioaktív hulladékok és a radioaktív 

kibocsátások kezelését; 

e) tartalmaznia kell a várható dózisok becslését, mind az érintett 

személyek, mind a lakosság vonatkozásában; 

f) foglalkoznia kell a leszerelési munkálatok költségeivel és a finanszírozás 

eszközeivel; és 

g) tartalmaznia kell mindazon intézkedéseket, amelyek az elvárható 

mértékben az üzemeltető személyzet kulcsfontosságú tagjainak 

megtartását, továbbá a nukleáris létesítményre vonatkozó információk 

megőrzését, rendszeres frissítését és elérhetővé tételét biztosítják. 

8.2.3.0500. *  A leszerelési terv tartalmára vonatkozó ajánlásokat útmutató 

tartalmazza. 

8.2.3.0600. A leszerelési tervet az engedélyes rendszeresen, 5 évenként 

felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja. A leszerelési terv 

felülvizsgálataikor figyelembe kell venni a nukleáris létesítmény, vagy a 

nukleáris biztonsági hatósági követelmények változását és a technológia 

fejlődését. 

8.2.3.0700. *  A nukleáris létesítmény leszerelési tervének elkészítésekor 

az üzemeltetési adatokat, a bekövetkezett üzemi eseményeket és tervezési 

üzemzavari események hatását figyelembe kell venni. A nukleáris 

létesítmény leszerelési tervének felülvizsgálatakor az üzemeltetési adatokat, 

a bekövetkezett üzemi és rendkívüli eseményeket figyelembe kell venni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2025iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2026iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2027iddaa4
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8.2.3.0800. A leszerelési tervet a leszerelési tevékenységekre vonatkozó, 

megfelelő biztonsági értékeléssel kell alátámasztani, amelynek részletei 

megfelelnek a nukleáris létesítmény típusának és állapotának a differenciált 

megközelítés figyelembevételével. 

8.2.3.0900. A leszerelési tervben, a szükséges rendelkezésre állás 

biztosítása érdekében azonosítani kell azon meglévő létesítményeket és 

berendezéseket, amelyeket a leszerelés során alkalmazni fognak. A 

leszerelési tervben azonosítani kell továbbá a meglévő, az üzemeltetés 

során alkalmazott biztonsági rendszerek szükséges átalakításait, valamint a 

leszerelési műveletek végrehajtásához szükséges cserélendő vagy új 

eszközöket. 

8.2.4. Végleges Leszerelési Terv 

8.2.4.0100. Amikor az engedélyes dönt a nukleáris létesítmény 

leállításáról, haladéktalanul értesíti a nukleáris biztonsági hatóságot. 

8.2.4.0200. *  A nukleáris létesítmény végleges üzemen kívül helyezését 

közvetlenül megelőzően az engedélyes véglegesíti a megszüntetés 

koncepcióját és végrehajtás módját, ami a Végleges Leszerelési Terv alapját 

képezi. 

8.2.4.0300. *  A Végleges Leszerelési Tervben be kell mutatni, hogy az a 

nukleáris létesítmény megelőző életciklus-szakaszainak mely 

dokumentumain alapszik, abból mit szükséges megőrizni, a leszerelés 

folyamán milyen adatokat, dokumentumokat kell elkészíteni és megőrizni, 

továbbá a nukleáris biztonsági hatósági felügyelet megszüntetése után 

milyen adatok és dokumentumok megőrzése szükséges. 

8.2.4.0400. *  

8.2.4.0500. *  A leszerelést előkészítő szakasz vagy a leszerelési szakasz 

magában foglalhat egy vagy több védett megőrzési időszakot. Több blokkal 

rendelkező atomerőmű, valamint a kiégett üzemanyag modulrendszerű, 

átmeneti tárolója esetén a megszüntetés különböző szakaszai egy időben is 

létezhetnek. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2028iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2029iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2030iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2031iddaa4
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8.2.4.0600. *  A végleges üzemen kívül helyezés szakaszában a nukleáris 

létesítményből el kell távolítani az összes nukleáris üzemanyagot és az ott 

üzemszerűen tárolt egyéb radioaktív anyagokat, figyelembe véve a Végleges 

Leszerelési Tervben rögzített, a leszerelésre vonatkozó kiindulási állapotot. 

8.2.5. A leszerelési terv naprakészen tartása a leszerelés során 

8.2.5.0100. *  A leszerelés időtartamának függvényében a végleges 

leszerelési tervet az engedélyes rendszeresen felülvizsgálja a leszerelési 

műveletek végzése során, és szükség esetén aktualizálja. A végleges 

leszerelési terv ezen felülvizsgálataiban különösen a leszerelési stratégia 

változásait, az ütemtervtől való eltéréseket, a nukleáris létesítményben 

bekövetkező változásokat, a hatósági követelmények változásait, valamint a 

technológia fejlődését kell figyelembe venni. 

8.2.5.0200. Az engedélyes a tervezett leszerelési tevékenységek 

átalakítását differenciált megközelítés alkalmazásával, a biztonsági 

osztályba sorolással összhangban ellenőrzi. 

8.2.5.0300. Az engedélyes igazolja, hogy a tervezett leszerelési 

tevékenységek módosítása semmiképpen nem veszélyezteti a leszerelés 

biztonságát. 

8.2.5.0400. *  A végleges leszerelési terv aktualizálásáról a nukleáris 

biztonsági hatóságot tájékoztatni kell. 

8.3. A LESZERELÉS VÉGREHAJTÁSA 

8.3.1. Biztonsági osztályba sorolás 

8.3.0.0100. *  A leszerelés végrehajtását akkor lehet megkezdeni, ha annak 

a leszerelési engedélyben meghatározott összes feltétele megvalósult. 

8.3.1.0100. *  A biztonsági osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek 

alacsonyabb biztonsági osztályba sorolhatók, vagy a biztonsági osztályba 

sorolásuk megszüntethető, ha biztonsági jelentőségüket elveszítik a 

leszerelési műveletek végzése során. Ezt az egyes rendszerek, 

rendszerelemek besorolásának alapját képező biztonsági jelentés 

felülvizsgálatával kell igazolni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2032iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2033iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2034iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2035iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2036iddaa4
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8.3.2. Telephelyi nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés *  

8.3.2.0100. *  A telephelyi nukleárisbaleset-elhárítási felkészülést a 

nukleáris létesítmények potenciális kockázatának megfelelő, arányos 

megközelítéssel kell megtervezni. A telephelyi Nukleárisbaleset-elhárítási 

Intézkedési Terv tartalmát ennek megfelelően kell kialakítani, alapulhat az 

üzemeltetés során alkalmazott terven, de azt a leszerelési műveletek során 

megváltozott kockázatoknak megfelelően felül kell vizsgálni. Teljes léptékű - 

külső szervezetek részvételét is előirányzó - tervnél kisebb terjedelmű 

nukleárisbaleset-elhárítási tervek megfelelőségét a biztonsági jelentésben 

igazolni kell. 

8.3.2.0200. *  Az engedélyes a teljes léptékű, telephelyi Nukleárisbaleset-

elhárítási Intézkedési Tervet a baleset-elhárításban felelősséggel 

rendelkező, egyéb szervezetekkel - beleértve a közigazgatási szerveket is - 

egyeztetve dolgozza ki. Meg kell határozni a szükséges szervezeti felépítést, 

és rendezni kell a nukleáris veszélyhelyzetek kezelésének felelősségi 

kérdéseit. 

8.3.2.0300. Az engedélyes teljes léptékű, telephelyi Nukleárisbaleset-

elhárítási Intézkedési Terve rögzíti a nukleáris létesítmény telephelyének, 

valamint a veszélyhelyzeti tervezési zónák határait, továbbá tartalmazza: *  

a) *  a telephelyi nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység irányításáért és a 

külső szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős munkavállaló kijelölését; 

b) a munkavállalók képzésére vonatkozó követelmények meghatározását; 

c) a valószínűsíthető balesetek felsorolását, szükség szerint beleértve a 

radiológiai és a konvencionális veszélyhelyzetek kombinációját; 

d) a nukleáris veszélyhelyzet kihirdetésének feltételeit és kritériumait, a 

nukleáris veszélyhelyzet kihirdetésére felhatalmazott munkakörök és 

funkciók felsorolását, és a munkavállalók, valamint a közigazgatási szervek 

értesítésére alkalmas eszközök bemutatását; 

e) a telephelyi és a telephelyen kívüli sugárzási helyzet értékelésének 

körülményeit, így különösen a víz-, növényzet-, talaj- és levegő-

mintavételezését; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2037iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2038iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2039iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2040iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2041iddaa4
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f) a munkavállalók sugárterhelésének minimalizálását szolgáló, valamint a 

sérültek orvosi kezelésének biztosítására vonatkozó intézkedéseket; 

g) a nukleáris létesítmény állapotának értékelését és a radioaktív 

kibocsátás, valamint a radioaktív szennyezés terjedésének korlátozására 

vonatkozó telephelyi intézkedéseket; 

h) az utasítás- és kommunikációs láncot, beleértve az ehhez szükséges 

eszközöket és utasításokat; 

i) *  a nukleárisbaleset-elhárítás céljából, a meghatározott helyen készenléti 

állapotban raktározott eszközök felsorolását; 

j) a terv végrehajtásában érintett személyek és szervezetek által 

végrehajtandó intézkedéseket; továbbá 

k) a nukleáris veszélyhelyzet megszűnése kihirdetésének feltételeit. 

8.3.2.0400. A veszélyhelyzeti teendőkről szóló információk - a telephelyen 

tartózkodó személyek részére történő - továbbítására alkalmas eszközöknek 

rendelkezésre kell állniuk. 

8.3.2.0500. *  A telephelyi Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet 

jóváhagyásra a nukleáris biztonsági hatósághoz be kell nyújtani, és 

alkalmazását gyakorlatban kell tesztelni a leszerelési tevékenységek 

megkezdése előtt. A leszerelési tevékenység megkezdését követően, 

megfelelő rendszerességgel nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokat kell 

rendezni a Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv és a 

nukleárisbaleset-elhárítási eszközök megfelelőségének ellenőrzésére. A 

gyakorlatok egy részén lehetőséget kell biztosítani a telephelyen kívüli 

nukleárisbaleset-elhárítási feladatokért felelős szervezetek részvételére. 

8.3.2.0600. *  A leszerelés során az engedélyes rendszeresen, a nukleáris 

biztonsági hatóság által előírt gyakorisággal, felülvizsgálja a 

Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet, és szükség szerint a 

változtatásokat végrehajtja. 

8.3.3. Leszerelési tapasztalatok visszacsatolása 

8.3.3.0100. Az engedélyes eljárást dolgoz ki és hajt végre a tapasztalatok 

visszacsatolására, a nukleáris létesítményben felmerülő problémák és 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2042iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2043iddaa4
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bekövetkező események szisztematikus gyűjtésére, szűrésére, elemzésére 

és dokumentálására a biztonságos leszerelés elősegítése érdekében. 

8.3.3.0200. *  Az engedélyes biztosítja, hogy ha az események 

kivizsgálásának eredményei megszületnek, a következtetéseket levonják, a 

jó gyakorlatot figyelembe veszik, és időben meghozott, megfelelő javító 

intézkedéseket hajtanak végre az események ismétlődésének megelőzése, 

valamint a nukleáris biztonság szintjét negatívan befolyásoló fejlemények 

elhárítása érdekében. 

8.3.4. Radioaktív és nem radioaktív hulladékok kezelése 

8.3.4.0100. *  Az engedélyes a leszerelés során keletkező radioaktív 

hulladékok kategorizálása és kezelése érdekében az összes hulladékáramra 

vonatkozóan a nukleáris biztonsági hatóság által támasztott 

követelményekkel, a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos 

tevékenységeket a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének 

nemzeti politikájáról szóló országgyűlési határozattal, továbbá a nemzeti 

programról szóló kormányhatározattal összehangolt radioaktívhulladék-

kezelő tevékenységet dolgoz ki, dokumentál és valósít meg. 

8.3.4.0200. Az engedélyes a radioaktív hulladék és a nem radioaktív 

anyagok elválasztása céljából a jogszabályokkal és a radioaktív hulladékok 

kezelésére vonatkozó nemzeti programmal összhangban lévő eljárásokat 

dolgoz ki, alkalmaz és dokumentál. 

8.3.4.0300. *  Az engedélyes a leszerelést megelőzően gondoskodik a 

leszerelés során várhatóan keletkező radioaktív hulladék feldolgozásáról, 

tárolásáról, szállításáról. Az engedélyes biztosítja a leszerelés során 

keletkező radioaktív hulladék nyomon követhetőségét a keletkezéstől a 

létesítmény telephelyéről történő elszállításig. Ennek érdekében az 

engedélyes nyilvántartást vezet a telephelyen a leszerelési műveletek során 

kezelt és tárolt radioaktív hulladékokról és egyéb anyagokról, amely 

tartalmazza azok mennyiségét, származási helyét, a bennük lévő radioaktív 

izotópok fizikai és kémiai tulajdonságait, valamint azok tervezett kezelési és 

tárolási vagy elhelyezési módját. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2045iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2046iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2047iddaa4
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8.3.4.0400. *  Az engedélyes nyilvántartást vezet a telephelyről kiszállított 

radioaktív hulladékokról és az egyéb, a leszerelési műveletek során 

keletkező anyagokról, ennek keretében anyagfajtánként a felszabadított 

radioaktív anyagokról, megjelölve annak átvevőjét. 

8.3.5. Telephelyi és telephelyen kívüli sugárvédelmi ellenőrzés 

8.3.5.0100. Az engedélyesnek saját telephelyi és telephelyen kívüli 

sugárvédelmi ellenőrzési programot kell alkalmaznia, amit időszakosan 

felülvizsgál, és szükség szerint módosít tekintettel a nukleáris 

létesítménynek az egyes kockázatok és a leszereléssel kapcsolatos 

kibocsátások következtében történő változásaira. 

8.3.6. Karbantartás, tesztelés és vizsgálat 

8.3.6.0100. Az engedélyes a leszerelésre vonatkozóan dokumentált 

karbantartási, tesztelési, felügyeleti és vizsgálati programot dolgoz ki és hajt 

végre a nukleáris biztonsági szempontból jelentős rendszerekre és 

rendszerelemekre, a biztonsági jelentésben foglaltaknak megfelelő 

rendelkezésre állásuk, megbízhatóságuk és működőképességük megőrzése 

érdekében. A programoknak figyelembe kell venniük az Üzemeltetési 

Feltételeket és Korlátokat, és a programot a tapasztalatok alapján újra kell 

értékelni. 

8.3.6.0200. *  Az engedélyesnek a karbantartási, tesztelési és vizsgálati 

programban szükség szerint figyelembe kell vennie a rendszerek és 

rendszerelemek öregedését. 

8.3.6.0300. A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és 

rendszerelemek esetén a karbantartási, tesztelési és vizsgálati programnak 

rendszeres vizsgálatokat vagy teszteléseket kell előirányoznia a 

megbízhatóság, valamint annak bizonyítása érdekében, hogy alkalmasak a 

biztonságos leszerelés folytatására, továbbá, hogy a szükséges javító 

intézkedések azonosítása megtörténik. 

8.3.6.0400. A rendszerek és rendszerelemek karbantartásával, 

tesztelésével, felügyeletével és vizsgálatával kapcsolatos adatokat nyilván 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2048iddaa4
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2049iddaa4
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kell tartani, meg kell őrizni, és elemezni kell. A vonatkozó feljegyzéseket a 

kezdődő és ismétlődő hibák feltárása érdekében értékelni kell javító 

karbantartás kezdeményezése vagy a megelőző karbantartási program 

felülvizsgálata érdekében. 

8.3.6.0500. *  A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és 

rendszerelemek javítását a leszerelés során a lehető leghamarabb el kell 

végezni. A meghibásodott rendszerek és rendszerelemek relatív biztonsági 

jelentőségének megfelelően kell a prioritásokat meghatározni. 

8.3.6.0600. Bármilyen rendellenes, a leszerelés biztonsága szempontjából 

jelentős eseményt követően az engedélyes minden szükséges javító 

intézkedést végrehajt, beleértve a vizsgálat, tesztelés, karbantartás és 

javítás szükség szerinti felülvizsgálatát. 

8.3.6.0700. Az engedélyesnek karbantartási és tesztelési programot kell 

alkalmaznia, felülvizsgálnia és szükség szerint módosítania, figyelembe véve 

a nukleáris létesítménynek a leszerelés közben történő, gyors változását. 

8.3.7. Védett megőrzési időszak 

8.3.7.0100. A nukleáris létesítménynek a gyakorlatilag lehetséges 

legnagyobb mértékű passzív biztonsággal jellemezhető állapotban kell 

lennie, mielőtt egy védett megőrzési fázis elkezdődik. Ennek megfelelően az 

aktív biztonsági rendszerek alkalmazását, továbbá a műszeres ellenőrzés és 

az emberi beavatkozás gyakoriságát minimalizálni kell a nukleáris 

biztonságban betöltött szereptől függően. 

8.3.7.0200. Mielőtt egy védett megőrzési időszak elkezdődik, az 

engedélyes megfelelő védett megőrzési programot dolgoz ki, amelynek a 

végrehajtása szavatolja a nukleáris biztonságot, és nem befolyásolja 

hátrányosan a jövőbeni leszerelést. 

8.3.8. A leszerelés biztonságának igazolása 

A Leszerelési Biztonsági Jelentés tartalma és naprakészen tartása 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2050iddaa4
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8.3.8.0100. Az engedélyes gondoskodik a Leszerelési Biztonsági Jelentés 

elkészítéséről, amit a leszerelési engedélykérelmeknek és a biztonságos 

leszerelés folyamatos támogatásának megalapozására kell felhasználni. 

8.3.8.0200. A Leszerelési Biztonsági Jelentésnek minden nukleáris 

biztonsági kérdést tárgyalnia kell. A Leszerelési Biztonsági Jelentés tartalmi 

és formai szempontjaira vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza. 

8.3.8.0300. A Leszerelési Biztonsági Jelentésnek tartalmaznia kell 

különösen: 

a) a nukleáris létesítmény dinamikus változásait, 

b) a nukleáris létesítmény radiológiai jellemzőinek tervét, 

c) a nagy mennyiségű radioaktív anyagok kezelését, 

d) *  a leszereléssel és a leszerelési műveletekkel kapcsolatos nukleáris és 

egyéb biztonsági kérdéseket, valamint 

e) a szokásostól eltérő munkakörnyezetet. 

8.3.8.0400. Leszerelés esetén jelentős radiológiai kockázatúnak kell 

tekinteni különösen: 

a) a nagy mennyiségű, felaktivált és szennyezett anyagok darabolását, 

b) a biztonsági gátak módosítását, 

c) a nukleáris létesítmény normál üzemállapotában nem megközelíthető 

helyiségeibe történő belépést, 

d) a nagy részek mentesítését, és 

e) a radioaktív szennyezés terjedését lebontás közben. 

8.3.8.0500. Leszerelés esetén különösen jelentős nem radiológiai 

kockázatúnak kell tekinteni: 

a) a nehéz terhek emelését és mozgatását, 

b) a dekontaminálás során alkalmazott veszélyes anyagokat, valamint 

c) a dekontaminált szerkezetek stabilitását, bontását. 

8.3.8.0510. *  A Leszerelési Biztonsági Jelentésben be kell mutatni, hogy a 

leszerelés megkezdése előtt nem halmozódott fel és a leszerelés során sem 

fog felhalmozódni hasadóanyag olyan mértékben, amely láncreakció 

kialakulásának veszélyével fenyeget. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100118.KOR&celpara=#lbj2051iddaa4
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8.3.8.0600. A Leszerelési Biztonsági Jelentésnek tartalmaznia kell a 

leszerelési terv alapján szükséges, tervezett új létesítményeket és 

rendszereket. 

8.3.8.0700. A Leszerelési Biztonsági Jelentést az engedélyes a leszerelési 

tervvel együtt, a leszerelési tevékenységek megkezdése előtt elkészíti. 

8.3.8.0800. *  

8.3.8.0900. A leszerelésre vonatkozó biztonsági jelentés alátámasztására 

az engedélyes vizsgálatok keretében összehasonlítja a nukleáris 

létesítményt az utoljára dokumentált tervezési információkkal. 

8.3.8.1000. Az engedélyes naprakész állapotban tartja a Leszerelési 

Biztonsági Jelentést az átalakítások és a vonatkozó új nukleáris biztonsági 

hatósági követelmények figyelembevételével. A Leszerelési Biztonsági 

Jelentés felülvizsgálatát az új információk rendelkezésre állását követően a 

leghamarabb és az átalakítás nukleáris biztonsági jelentőségével 

összhangban kell elvégezni. Az engedélyes a biztonsági jelentés alapján 

értékeli a nukleáris létesítmény vagy a leszerelési gyakorlat átalakításának 

nukleáris biztonsági vonatkozásait. 

8.3.8.1100. Az Üzemeltetési Feltételeket és Korlátokat a tapasztalatok 

tükrében, és amennyiben a nukleáris létesítmény vagy a biztonsági jelentés 

átalakítása indokolja, minden alkalommal felül kell vizsgálni. 

8.3.8.1200. Az engedélyes naprakész állapotban tartja a Leszerelési 

Biztonsági Jelentést, amely a leszerelési folyamatban lévő nukleáris 

létesítmény aktuális állapotát tükrözi, az utolsó aktualizált biztonsági jelentés 

alapján. 

8.3.8.1300. A leszerelési program főbb lépéseikor az engedélyes 

aktualizálja a Leszerelési Biztonsági Jelentést. 

8.4. A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNY ÉS A TELEPHELY FELSZABADÍTÁSA 

8.4.1.0100. A nukleáris létesítmény felszabadítása a megszüntetési 

stratégiájában előirányzott végső állapot elérését követően történhet, a 

telephely felszabadítása pedig az 1. melléklet 1.2.9. pontjában 

meghatározott feltételek fennállása esetén. 
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8.4.1.0200. *  A nukleáris létesítmény leszerelésének végrehajtását 

követően Végleges Leszerelési Jelentést kell készíteni, amely a nukleáris 

biztonsági hatósági felügyelet megszüntetésének megalapozó 

dokumentuma. A Végleges Leszerelési Jelentésben össze kell foglalni a 

megszüntetett nukleáris létesítmény létesítésének, üzemeltetésének és 

leszerelésének történetét, beleértve a más nukleáris létesítmények és a 

társadalom számára meghatározható fő tapasztalatokat. A Végleges 

Leszerelési Jelentésnek hivatkoznia kell az Előzetes Biztonsági Jelentésre, 

a Végleges Biztonsági Jelentésre, az Időszakos Biztonsági Jelentésre, a 

Leszerelési Biztonsági Jelentésre, továbbá szükség szerint azok 

háttéranyagaira és az üzemeltetés és a leszerelés során keletkezett egyéb 

dokumentumokra. 

8.4.1.0210. *  A Végleges Leszerelési Jelentésnek tartalmazni kell 

mindazokat az adatokat, melyek a telephely bármely későbbi felhasználása 

esetén a felhasználás kockázatának, és biztonságának megítéléséhez 

szükségesek. 

8.4.1.0300. Ha jogszabályban megállapított kritériumok alapján a nukleáris 

létesítmény vagy a telephely korlátozások fenntartásával történő 

felhasználásra engedélyezett felszabadítását kezdeményezik, akkor ki kell 

dolgozni a nukleáris biztonság hosszútávon történő fenntartását biztosító 

korlátozásokra vonatkozó javaslatot. 

8.4.1.0400. El kell készíteni a korlátozások hatékony fennmaradását és 

érvényesülésük ellenőrzését biztosító intézkedéseket összefoglaló 

intézményes ellenőrzési rendszer tervezetét. Az intézményes ellenőrzési 

rendszernek műszaki és adminisztratív intézkedéseket, az annak 

megvalósítását biztosító szervezetre és erőforrásokra vonatkozó információt 

kell tartalmaznia. Az intézményes ellenőrzési rendszer dokumentációjának 

egyrészt azt kell bemutatnia, hogy a monitorozott paraméterek értékelése - 

figyelemmel az előirányzott korlátozásokra - biztosítja, hogy a korlátozásokat 

szükségessé tevő biztonsági értékeket folyamatosan betartják, a 

meghaladásukat jelző folyamatokat felismerik és elegendő idő van a javító 

intézkedések meghatározására és bevezetésére, másrészt azt, hogy az 
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intézményes ellenőrzési rendszer fenntartását biztosítják a rendelkezésre 

álló erőforrások. 

 


