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Bevezetés

Jelen tanulmány annak folyamatát vizsgálja, hogy 

hogyan lehet a reaktort véglegesen leállítani, leszerelni 

és mint nukleáris létesítményt megszüntetni, és a 

meglévő kutató berendezések üzemeltetéséhez egy 

más típusú, azaz spallációs elven működő 

neutronforrást telepíteni a helyére. A kutatóreaktor 

leszerelését a 118/2011 kormány-rendelet 

szabályozza. Gyakorlati végrehajtását a 8. sz. 

melléklet segíti.



A részleges leszerelés terjedelme

A reaktor rendelkezik előzetes leszerelési tervvel, 

az itt leírtak összhangban vannak az ott rögzített 

feltételekkel. Nyilvánvalóan el kell távolítani 

minden olyan rendszerelemet, anyagot, amelyek 

nukleáris anyagként kezelendők.

A nyilvánvalóan leszerelendő szerkezetek mellett 

vannak olyanok, amelyek esetleg megtarthatók, 

esetleg nem. Ilyen a reaktortartály valamint az 

azt körülvevő vasgyűrű. Továbbá felmerülhet a 

védelmet szolgáló nehézbeton esetleges 

leszerelése is.



A részleges leszerelés terjedelme

Azt, hogy melyik a leszerelés optimális terjedelme 

elsősorban az határozza meg, hogy melyik az a bontási 

szint, amelynek esetében a radioaktív sugárzás szintje 

megengedi az új berendezés beépítését és 

üzemeltetését.

A felaktiválódás pontos számítása nehéz, a bontás során 

végrehajtott mérések elengedhetetlenek.



A részleges leszerelés feltételei

Gondoskodni kell a telephelyen lévő nukleáris üzemanyag 

elszállításáról, mert a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 

értelmében a reaktor leszerelése addig nem kezdhető 

meg, amíg nukleáris üzemanyag van a telephelyen. Az 

elszállítás legkedvezőbb változatát jelentő Oroszországba 

történő szállítást elvileg lehetővé tevő kormányközi 

megállapodás jelenleg nincs érvényben.

Fontos feladat, amit a leszerelés megkezdése előtt meg 

kell oldani, a berillium kezelése. Erre jelenleg nincs sem 

nemzeti, sem nemzetközi szinten szabályozás, ajánlás, 

ami a műszaki és jogi kérdések kezelésében segítene. A 

tárolás feltehetőleg a telephelyen belül megoldható.



A részleges leszerelés időtartama 

1. A nukleáris üzemanyag eltávolítása – minimum két év

2. A berillium elhelyezése – az üzemanyag eltávolításával 

párhuzamosan

3. A reaktortartályban elhelyezkedő szerkezeti elemek 

eltávolítása – 13 – 14 hét

4. A reaktortartály eltávolítása. Ennek a műveletnek a 

megtervezéséhez az 1986-ig használt rektortartály 

eltávolítása szolgálhat alapul, ám figyelembe kell venni 

a két eset közötti lényeges különbségeket. Az 

időtartam becsült hossza csak a számítások 

rendelkezésre állása, és értékelését követően adható 

meg. 



A részleges leszerelés során 

keletkező radioaktív hulladék 

1. Különleges anyagok: kiégett fűtőkötegek és berillium –

nem képezik részét a radioaktív hulladéknak.

2. Nagyaktivitású radioaktív hulladék: 0

3. Közepes aktivitású radioaktív hulladék: 2 m3 szilárd

4. Kis aktivitású radioaktív hulladék: 130 m3 folyadék és 

62 m3 szilárd.





A részleges leszerelés jogi,  

szervezeti kérdései 

A nukleáris létesítmény nukleáris biztonsági hatósági 

felügyeletének megszüntetése után a telephely és a 

nukleáris létesítmény sugárvédelmi felügyelete 

változatlanul fennmarad. A nukleáris biztonsági felügyelet 

megszüntetését az OAH az NBSZ szerint a Végleges 

Leszerelési Jelentés elfogadásával engedélyezi. 

Részleges leszerelés esetében csakis a korlátozások 

fenntartásával történő felhasználás lehetséges. Az NBSZ. 

szerint “Ha az engedélyes a nukleáris létesítmény, 

valamint a telephely korlátozások fenntartásával történő 

felhasználásra engedélyezett felszabadítását kérelmezi, 

akkor ehhez kidolgozza és benyújtja a korlátozásokra 

vonatkozó javaslatát, továbbá az azok megtartását 

biztosító intézményesített ellenőrzési rendszer tervezetét.” 



A részleges leszerelés jogi,  

szervezési kérdései 

Szervezési, jogi problémaként felmerülhet, hogy a 

leszerelés megkezdésétől fogva a leszerelendő reaktor 

engedélyese a Radioaktív Hulladékokat Kezelő kft, míg a 

létesítendő neutronforrás leendő engedélyese az 

Energiatudományi Kutatóközpont. Eközben a tulajdonos a 

Magyar Tudományos Akadémia. A leszerelési munkák, 

elsősorban a reaktorépületen kívüli munkák még nem 

feltétlenül fejeződnek be az új neutronforrás építésének 

megkezdésekor. A két engedélyes által egy helyen 

egyidejűleg végzett tevékenységek összehangolása 

megoldandó feladat.



Összefoglaló értékelés 

A kutatóreaktor részleges leszerelése megvalósítható. A 

részletek kidolgozásához hatósági egyeztetés szükséges.

A hatósággal történő egyeztetést követően lehet 

elkészíteni a részleges leszerelés tervét. Ennek a tervnek 

tartalmaznia kell:

- a leszerelendő rendszerek pontos leírását (tömeg, 

aktivitás, speciális követelmények),

- a leszerelés sorrendjét, időzítését meghatározó 

aktivitásszámításokat,

- a leszerelést végző személyzet védelme érdekében 

szükséges méréseket, és védelmi intézkedéseket,

- a részleges leszerelést követően üzemelő sugárvédelmi 

és környezetellenőrző rendszer leírását.



Összefoglaló értékelés (folyt.)

A leszerelési tervet engedélyeztetés előtt egyeztetni kell az 

RHK-val.

A leszerelési terv engedélyezése után lehet a leszerelést 

megkezdeni, amely végállapotának elérését követően meg 

kell szerezni a nukleáris felügyelet alóli mentességet is.



Köszönöm a figyelmet!


