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Alapvető biztonsági célkitűzés
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Atv. 4/A. § 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;



Irányítási rendszer kialakítása
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Atv. 11.§ (2) Nukleáris létesítményekkel, valamint nukleáris

rendszerekkel és berendezésekkel kapcsolatos

tevékenységek körében csak azok az intézmények,

szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek

működhetnek, amelyek megfelelő minőségirányítási

rendszerrel rendelkeznek.

Kr. 3. § (1) 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

Szabályzatokat az 1-10. mellékletek tartalmazzák.
Atv. - 1996. évi CXVI. Tv. az atomenergiáról

Kr. - 118/2011 (VII. 11.) Korm. Rendelet és NBSZ mellékletei



Elvárás a beszállítóval szemben
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• Hatékony irányítási rendszer a nukleáris elvárások 
teljesítésére

• Jól képzett, magas szakmai, szervezeti és biztonsági 
kultúrával rendelkező stabil személyzet

• A végzett tevékenységhez az atomerőmű specifikus 
technológiák ismerete, ahhoz szükséges műszaki 
felkészültség

• Hatékony kommunikációhoz szükséges feltételek 
biztosítása

• Felkészülés és konstruktív közreműködés a 
megrendelő (engedélyes) általi minősítési eljárásban 



A konkrét
feladatra 

vonatkozó
egyedi szerződéses 

követelmények

Projekt specifikus 
minőségterv

+

Nukleáris
minőségbiztosítás

kiegészítő
követelmények

Nukleáris 
minőségbiztosítás 

program

+

Milyen irányítási rendszer kell?
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Minőségirányítási 
rendszer

Alaprendszer 
minőségirányítási 

követelmények

http://www.nqsa.org/fileadmin/user_upload/pdf/guidelines/NSQ100-Guidelines-Section-A-General-2011-December.pdf

http://www.nqsa.org/fileadmin/user_upload/pdf/guidelines/NSQ100-Guidelines-Section-A-General-2011-December.pdf


Nukleáris irányítási szabványok
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2. melléklet a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendelethez

Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 2. kötet

Nukleáris Biztonsági Szabályzatok

2. kötet

Nukleáris létesítmények

irányítási rendszerei

2011.



Hazai kötelező NBSZ-k
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Western European

WENRA
Nuclear Regulator’s 

Association

Western European Nuclear Regulators’ Association 

REACTOR HARMONIZATION WORKING GROUP 

WENRA Reactor Safety 

Reference Levels 

January 2008 

2. melléklet a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendelethez

Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 2. kötet

Nukleáris Biztonsági Szabályzatok

2. kötet

Nukleáris létesítmények

irányítási rendszerei

2011.

9. melléklet a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendelethez

Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 9. kötet

Nukleáris Biztonsági Szabályzatok

9. kötet

Új nukleáris létesítmények

létesítési követelményei

2013.



Irányítási szabvány új AE építésre
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Miről szól az NSQ-100?

• Miben más a nukleáris 
világ, mint a hagyományos 
beruházási gyakorlat?

• Melyek azok a speciális 
aspektusok, irányítási 
eszközök, amelyek 
biztosítják a kockázatok 
kezelését?

• Mi az a biztonsági kultúra?

• Stb.
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http://www.nqsa.org/

http://www.nqsa.org/nsq-100-standard/download-nsq100-guidelines.html

http://www.nqsa.org/nsq-100-standard/download-nsq100-guidelines.html


A projekt megvalósítás egy formája

Unit Unit

Kulcsrakész 

EPC szerződés:

• Engineering 

• Procurement

• Construction

Megrendelő

Fővállalkozó



A projekt szintű elvárások forrásai

Unit Unit

Megrendelő

Fővállalkozó

Ható-
ságok

Alvállal-

kozók

Alvállal-

kozók



Projekt szintű elvárások - eszközök
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Projekt-minőség

Berendezés 
osztályozás

Differenciált 
megközelítés
- Q elvárások

Kockázat 
menedzsment

Nemzetközi 
kapcsolat 

menedzsment

Idő-
gazdálkodás

Folyamat 
menedzsment

Képzés –
kompetencia 

menedzsment

Független 
felülvizsgálatok
Megfelelőség-

értékelések

Hatósági 
kapcsolattartás

Nukleáris 
iparági

gyakorlat

Q



Projekt szintű nemzetközi tudás
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Összefoglalás
• A nukleáris iparral szembeni legfontosabb elvárás a

nukleáris biztonság mindenkori fenntartása. Ehhez a
legfontosabb eszköz a hatékony irányítási rendszer.

• Az irányítási rendszerbe nukleáris elvárásokat is
integrálni kell, a működést a projekt feladatra testre
szabottan kell biztosítani.

• A projektbe való bekapcsolódás feltétele a szállító
előzetes értékelése, minősítése, mind az engedélyes,
mind a fővállalkozó által.

• A nukleáris világ egy globális tanuló szervezet, ehhez
mérten nyitott. A felkészüléshez a benchmark
rendelkezésre áll.
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