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Abstract 
 
This paper is about the legal regulation of the extension of the operation time of nuclear power plants.   
In Hungary the most important document in this respect has been the National Energy Strategy analyzed in the 
paper. In Hungary, the legal regulation of the extension of the time limit of the operation-permit of nuclear power 
plants is modelled on that of the United States. For this reason, the paper examines the rules in force in the 
USA on the extension of the operation time.  It could be of interest for several European countries considering to 
extend the operation time of their nuclear power plants. 
Keywords: nuclear energy, nuclear power plant, National Energy Strategy, extension of the 
operation 
 
1. Introduction 
 

The safe and continuous supply of electric power is public interest. The supply 
of electric power can be guaranteed in manifold ways, for example, by traditional power 
plants heated by fossil fuels, many of which operate in Hungary, but their majority is 
obsolete. The greatest problem related to traditional power plants is the high carbon-
dioxide emission, therefore, the reduction of the capacity of such power plants is an 
objective of the European Union. On the other hand, in the medium or long term an 
exhaustion of the resources may threaten (especially due to an increase in utilisation). 
Another method of the generation of electric power may be the utilisation of alternative 
sources of energy, primarily of wind and solar energy. The undoubted advantage of 
these is that they are environmentally friendly and recently the proliferation of these has 
been supported by several methods. A third main method of the supply of electric 
power is the production of nuclear energy, which from the viewpoint of energy strategy 
divides not only the states, but also the society, the public. The production of nuclear 
energy involves several advantages (it is economical, the produced quantity can be 
regulated), however, the strongest counter-argument concerns safety. 
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It is generally accepted that nuclear energy can incur enhanced risks (exceeding 
the concomitant of any other industrial facility) to the health and safety of humans and 
to the environment. Therefore, these risks have to be carefully managed. 

Nuclear safety is an extraordinarily important and sensitive issue from an 
international point of view, which is substantiated by the fact that nuclear issues are the 
subject of several international treaties.1 Our country is also a party to international 
cooperation related to nuclear safety. The Convention on Nuclear Safety was signed on 
17 June 1994. The high number of states party to the procedure of the elaboration of 
the treaty demonstrates that the issue of nuclear safety has a prominent role both in 
countries with nuclear power plants and in countries having none of them.2 Likewise, 
the issues of protection against physical assaults vis-à-vis nuclear facilities are also 
regulated under an international convention.3 In conformity with international 
obligations our legal system regulates the issue of nuclear safety rigorously and in detail.  

Safeguarding a high level of nuclear safety throughout the European continent is 
top priority for the EU. Before our EU membership in order to facilitate our accession 
Hungary had signed all the relevant international conventions concerning nuclear 
safety. These treaties along with the nuclear safety recommendations elaborated by the 
International Atomic Energy Agency (hereinafter: IAEA)4 are crucial elements in the 
legislation of the EU member states, as well as of Hungary. The Community acquis in 
the area of nuclear issues today consist of a framework of legal and political 
instruments including international agreements. At present they address the issues of 
health and safety including radiation protection, the shipment of radioactive waste, 
investment, the promotion of research, the nuclear common market, fuel supply and 
international relations.5 

 
2. Domestic regulation  

 
In Hungary nuclear facilities (power plant, research reactor) regulated by 

rigorous rules of licensing (and supervision) operate. The framework of the regulation 
is included by Act CXVI of 1996 on Nuclear Energy (hereinafter: ANE). The 
complexity of the legal regulation related to nuclear energy6 is justified by the fact that 
the ANE regulates exclusively the major issues requiring regulation under an act, while 
the regulation of the particulars are incorporated under numerous separate statutes. 

The operation, the tasks and responsibilities of the Paks Nuclear Power Plant 
Plc. (hereinafter: Paks NPP) and the framework of its operation are regulated mainly 
under three acts – the Electric Power Act, the ANE and the Environmental Protection 
Act – and by the associated government decrees.  

                                                             
1 These include the conventions related to nuclear liability. See, in detail: Lamm 2013, 21–46.; 
Kocsis & Szilágyi 2017. 
2 Kecskés & Silye Judit 2013, 66. 
3 See, in detail: Lamm 2013, 159–175. See, also: Lamm 2019, 61–79.  
4 About the work connected international safety of International Atomic Energy Agency for 
details: Kocsis 2016b. 
5 Koblinger, Lengyel & Vöröss 2001, 363. 
6 For more details about regulation see: Szilágyi 2010. 
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The international agreements and commitments concerning the safety of the 
power plant and the handling of the nuclear fuel are of high importance. 7 

 
2.1. The safety of nuclear power plants  

 
Besides the development of international and domestic legal regulation the 

nuclear industry spends enormous amounts on PR activities and the increase of the 
safety of nuclear installations. Nonetheless, these efforts cannot entirely convince the 
public. International nuclear energy organisations carry out significant activities 
targeting nuclear safety, but in fact they have limited credibility in the eyes of the public 
and they are often considered to be the extended hand of the nuclear industry.8   

 
2.2. The National Energy Strategy  

 
The National Energy Strategy (hereinafter: Strategy) was adopted in 2011, which 

delineates the major directions of domestic energetic developments for the period of 
2011-2030. In the energy supply of Hungary nuclear energy has a significant role, which 
has been produced by Paks NPP for decades. According to the Strategy the Paks NPP 
has a definitive role in the production of domestic electric power, in 2009 it supplied 
42%, whereas in the same year 8% of the electric power derived from renewable 
resources. Concerning renewable energy resources the creation of encouraging 
circumstances is an important objective, as a result of which the share of renewable 
energy has to be increased at least in the proportion in conformity with international 
obligations.  

The Strategy establishes in connection with the Paks NPP that it produces 
energy supply at the lowest sale price in Hungary, its safety system is regularly checked 
by Hungarian and international organisations. As a result of safety-increasing 
developments in the 1990s it is considered to be one of the safest power plants in 
international terms.9 The Strategy sets forth that the application of nuclear energy 
contributes considerably to the safety of energy supply. The Paks NPP is an almost 
totally emission-free energy generator, therefore, it contributes to the achievement of 
the objectives of climate protection. The cost of a nuclear heating unit equals 10-15% 
of the cost of electric energy, which in the long term compensates for high investment 
costs. All things considered the proportion of nuclear energy and renewable energy is 
likely to increase in the region as well as in Hungary.10 

The Strategy considers the Nuclear-Coal-Green scenario as an objective to be 
achieved, according to which the maintenance of nuclear energy in the future is 
justified. The extension of the life-time of Paks NPP is by all means necessary, since 
according to the Strategy the replacement of the electric power produced by the nuclear 

                                                             
7 Vámos 2001, 335.  
8 Lamm & Orton 2001, 448. 
9 Ministry of National Development 2020, 34.  
10 Ibid. 44. 
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power plant is not feasible, furthermore, the Strategy reckons with nuclear capacity at 
the new site (Paks 2) only subsequently to 2030.11  

The strategy emphasises that in the context of nuclear energy both during its 
peaceful utilisation and upon decisions related to nuclear energy the most important 
aspect is the safety of the health, life and property of the population, therefore, nuclear 
safety needs to have priority over anything else. Nonetheless, the Strategy 
unambiguously reckons with the medium-term utilisation of nuclear energy, since the 
gaining ground of nuclear energy in the future may considerably improve supply-safety, 
the storage of nuclear heating units is easy (at present Paks NPP has two years’ reserves 
of fuel cells) and the utilisation of natural gas in the generation of electric power can be 
decreased.12 Thus, both in case of currently operating and of new investments an 
especially important aspect is guaranteeing operation according to the most rigorous 
safety requirements. This can be secured by the fulfilment of obligations assumed under 
international agreements,13 rigorous licensing requirements and high-standard, 
continuous surveillance. This is also true in the context of the production of nuclear 
energy for the final disposal of waste with low and medium activity as well as the 
provisional storage of burnt nuclear fuel for some decades.  

The Strategy mentions that some experts do not consider the increase of the 
proportion of renewable energy to be feasible, but they recommend the enhanced 
utilisation of nuclear energy. This, at the same time requires the increase of the safety of 
nuclear power plants and of the disposal of radioactive waste and the widespread 
proliferation of fourth generation nuclear reactors.14   

According to the forecast of IAEA in 2050 1,400 reactors will be operating 
instead of the current 439.15 Of the energy resources with high capacity only nuclear 
energy can be considered carbon-dioxide-free, so such an increase in nuclear energy 
could guarantee the decrease of carbon-dioxide emission expected also by the UN.16 

 
2.3. Paks-2 

 
In 2005 Parliament acknowledged the information on the extension of the life-

time of Paks NPP (30 years) by twenty years.17 Pursuant to Decision no. 25/2009.  
(IV.2.) OGY18 Parliament granted its preliminary consent in principle to the 
commencement of the preparation of the new unit(s) on the site of Paks NPP.19  
                                                             
11 Ibid. 73. 
12 Ibid. 77.  
13 The Convention on Nuclear Safety encompasses among others nuclear power stations for 
civil purposes and besides basic obligations it deals with the safety of nuclear facilities from a 
technical viewpoint. Kecskés & Silye 2013, 69. 
14 National Energy Strategy, 114. 
15 Data from 2011. Source: Ministry of National Development 2020, 114.  
16 Ibid. 114.  
17 Ibid. 34. 
18 In connection with the Decision came out that it can offend the right to healthy environment, 
for more details see: Kocsis 2016a, 146–149. 
19 Decision no. 25/2009. (IV.2.) OGY pursuant to Para. (2) of Article 7 of ANE on granting the 
preliminary consent in principle for the commencement of the activities related to the 
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This has outstanding significance since pursuant to Para. (2) of Article 7 of ANE of 
1996 the preliminary consent in principle is required for the commencement of the 
preparation of the establishment of a new nuclear facility or of the storage of 
radioactive waste or of the extension of an existent nuclear power plant by a unit 
containing a further nuclear reactor.20  

At the same time, we need to emphasise that the preliminary consent in principle 
does not replace any licences, therefore, the licensee is obligated to submit to the 
necessary licensing procedures. The consent in principle only justifies that the majority 
of the members of Parliament supports the establishment of the nuclear facility or the 
storage of radioactive waste. Regarding its character, it tends to be a political 
declaration, what renders it legal force is its stipulation under ANE as a condition of 
any preparation. Thus, the preliminary consent in principle is the prerequisite of all 
licences, which facilitates in principle the commencement of the planning of the 
investment by the Hungarian Electricity Works (hereinafter: HEW), for example, the 
planning of technical aspects, what type the planned unit should be, with what capacity 
it should operate, what investment cost it incurs and when it can be put into operation.  

The next essential legal step related to the increase of the capacity of Paks NPP 
was Act II of 2014 on the promulgation of the Agreement between the Government of 
Hungary and the Government of the Russian Federation on cooperation in the area of 
the peaceful utilisation of nuclear energy, by which Parliament authorised the 
acknowledgement of the binding effect of the international agreement between the 
Government of Hungary and the Government of the Russian Federation.  

 
2.4. The licensing organ  

 
The nuclear energy supervisory organ is the National Atomic Energy Authority 

(hereinafter: NAEA). The NAEA annually frames a report for the Government and 
Parliament on the safety of the domestic application of nuclear energy including the 
activity of the preparation of the establishment of a new nuclear facility and of the 
storage of radioactive waste, furthermore, of the extension of an existent nuclear power 
plant by a unit containing a further nuclear reactor.21  

Subsequently to the preliminary consent in principle the applicant needs to 
obtain all the licences. Concerning the licensing procedures a separate government 
decree provides.22 Issues related to licensing have cropped up in two aspects 
concerning Paks NPP in recent years. On the one hand, the extension of the life-time 
of the existent power plant units, on the other hand, the establishment of new nuclear 
power plant units have required licensing procedures.   

 
  

                                                                                                                                                             
preparation of the establishment of new unit(s) of the nuclear power plant on the site of Paks 
NPP. 
20 See in detail, the critical comments related to the consent in principle: Fodor 2013, 23–42. 
21 Para. (3) of Article 8 of ANE.  
22 Government Decree no. 118/2011. (VII.11.) on the nuclear safety requirements of nuclear 
facilities and the related activities carried out by the authority. 
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3. The extension of the life-time of Paks 1 
 
Unit 1 of Paks NPP received the licence for the extension of its life-time on  

18 December 2012, whereas Unit 2 was granted an identical licence on 24 November 
2014 from NAEA.23 The operation licence and the life-time of Unit 3 of the power 
plant would have expired on 31 December 2016. At the request of HEW Paks NPP, 
NAEA granted the licence for an extension of the operation period by further 20 years 
in a licensing procedure conducted according to rigorous rules. As a result of a similar 
procedure Unit 4 of the power plant was granted the licence for an extension of the 
operation period at the end of 2017, which completed the program of the extension of 
the life-time of HEW Paks NPP Plc. Thereby, Paks NPP may continue operation with 
four units, the extended operation licence of which will expire between 2032 and 
2037.24  

The preparation of long-term operation had commenced much earlier. Paks 
NPP and other participants of the Hungarian nuclear energy industry were among the 
first to determine and implement measures necessary for evaluating the safety of Paks 
NPP and to eliminate the deficiencies concerning safety. This process started in 2001 
during the period of the accession process of Hungary to the EU. As a consequence of 
the safety enhancement measures the core damage frequency, which shows the level of 
safety of the units, has decreased in an unprecedented manner.25  

The conditions of the long-term operation of Paks NPP, which are the most 
important issues, have to be maintained at the level of safety in compliance with 
international safety requirements so that they follow the tendencies of development.  
One of the most important long-term objectives of Paks NPP is to operate the units as 
long as possible in accordance with technical, economic and safety requirements.  
The objective was to extend the life-time of the operating units in accordance with 
international trends. On the basis of technical tests it could be established that there 
was no technical or safety limitation against the extension of the operational life-time of 
Paks NPP by 10-20 years.26 

During the technical-scientific preparation of the extension of the life-time of 
the power plant the high-standard Hungarian technical-scientific background had a 
definitive role, such as the Centre for Energy Research of the Hungarian Academy of 
Sciences, the National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene or the 
Institute for Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences. International 
institutions also participated in the preparation of the extension of the life-time of Paks 
NPP, primarily the IAEA in the scope of a cooperation project since 2003.27 
  

                                                             
23 MVM Paks NPP 2020a. 
24 MVM Paks NPP 2020b. 
25 Vámos Gábor 2001, 336. 
26 Ibid. 337. 
27 MVM Paks NPP 2014, 29. 
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On the nuclear safety requirements of nuclear facilities and the related authority 
requirements a government decree provides,28 which includes the authority 
requirements related to nuclear facilities, such as the rules of licensing and the 
provisions related to supervision by the authority. The effect of the decree 
encompasses nuclear facilities already operating or which are planned to be established 
in the territory of Hungary, their systems and system elements, the activities related to 
nuclear facilities and the performers of the activities.29 The effect of this decree 
encompasses the nuclear facility from the point of the obtainment of the preliminary 
consent in principle of Parliament to the cessation of the nuclear facility or until the 
time the decision of NAEA on the termination of its competence of supervision 
becomes binding.30 This entails that the decree includes the rules on the particulars 
concerning the extension of the life-time of existing nuclear power plants and the 
licensing procedure of the establishment of new nuclear power plant units.  

 
3.1. The domestic regulation of the extension of the life-time  

 
The government decree stipulates that in case the licensee intends to operate the 

nuclear power plant unit beyond the planned operation time, they need to commence 
the necessary preparatory activity well before. The decree prescribes as a general 
condition of operation beyond the planned operation time that the licensee shall carry 
out the activity designed to maintain the technical condition, in compliance with 
prescriptions, of the systems and system elements important from the viewpoint of 
nuclear safety as well as systematically check and assess the efficiency of the activity. 
Furthermore, the licensee shall identify and accomplish by a deadline the safety 
increasing measures – feasible in case of the given unit of the power plant from a 
reasonable budget – deriving from up-to-date international requirements within the 
framework of Periodical Safety Supervision.31 In the interest of the licensing of the 
operation beyond the planned operation time the licensee shall implement 
comprehensive supervision to justify that the deterioration processes requiring ageing 
management have been identified, they are adequately managed during the extended 
operation time so that the ageing effects do not endanger the functions of system 
elements.32 On the basis of the results of the comprehensive supervision it needs to be 
identified what kind of new ageing management programs need to be elaborated and 
implemented, furthermore, which of the existent programs need modifications.33 The 
actualisation of analyses valid for a limited period and on their basis the necessary 
measures shall be scheduled so that they can be finalised before the issuance of the 
licence for operation beyond the planned operation time.34 Within the framework of 

                                                             
28 Government Decree no. 118/2011. (VII.11.) on the nuclear safety requirements of nuclear 
facilities and the related activity carried out by the authority. 
29 Ibid. Article 1 Para. (1). 
30 Ibid. Article 1. 
31 Supplement 4, Volume 4, 4.15.0.0100. 
32 Ibid. 4.15.0.0500.  
33 Ibid. 4.15.0.0700. 
34 Ibid. 4.15.0.1000. 
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the preparatory activity the Final Safety Report shall be actualised,35 the modifications 
to be implemented under the Conditions and Limitations of Operation need to be 
elaborated,36 moreover, the modifications of further documents need to be 
effectuated.37 These prescriptions demonstrate that the preparations related to the 
extension of the operation time of the nuclear power plant need to be commenced well 
before the licensing procedure.  

In order to achieve its strategic objectives Paks NPP needed to establish and 
maintain a more flexible employment policy. The company has established and 
operated an integrated system of human resources, including the system of selection, 
assessment of performance and career planning. Along with maintaining high-standard 
technical training Paks NPP operates an advanced system of education and training in 
order to prepare the replacement of employees and develop managerial skills.  
The company contributes to the development of organisational culture by the 
achievement of human strategic objectives and the development of the managerial 
level, values, communication, working morale and commitment. 38   

The government decree provides for the licensing conditions related to the 
extension of life-time separately, according to which the licensee shall announce to the 
nuclear safety authority its intention to renew its licence at least four years before the 
expiry of the planned life-time and shall simultaneously submit the scheduled program 
for the establishment of the conditions of operation beyond the planned life-time.  
The nuclear safety authority approves of the program and supervises its 
implementation. So far as the licensee is delayed with the announcement obligation or 
the submission of the program, or if the program contains deficiencies which cannot be 
eliminated, or the omissions during implementation cannot be rectified, the licensing of 
operation beyond life-time shall not ensue. The licensing of the operation beyond life-
time shall supervene under a new operating licence issued at the request of the 
licensee.39 Supplement 1. of the Decree expressly specifies that in case of a nuclear 
power plant the licensing of the establishment, putting into operation, operation 
beyond lifetime, final cessation and dismantling takes place by nuclear power plant 
units. In the request for the licence the existence of the conditions of licensing need to 
be justified for the specific unit of the nuclear power plant.40  

During the licensing of the operation of the unit of the nuclear power plant 
beyond planned life-time the following basic principles need to prevail: (a) safe 
operation needs to be permanently maintained during the preparation of the licensing 
of the operation beyond the planned life-time and during the planned operation of the 

                                                             
35 Ibid. 4.15.0.1300. 
36 Ibid. 4.15.0.1400. 
37 For example, the documents of maintenance, trial and supervisory programs, the status-
oriented management instructions regulating the removal of breakdown, the accident 
management instructions, the measures scheme for the case of averting nuclear accident in the 
facility. Ibid. 4.15.0.1500. 
38 Vámos 2001, 338. 
39 Article 20 of Government Decree no. 118/2011. (VII.11.) on the nuclear safety requirements 
of nuclear facilities and the related activity carried out by the authority. 
40 Supplement 1. Volume 1, 1.2.1.0400. 
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nuclear power plant, (b) during the operation of the unit beyond its life-time the 
exhaustion of the necessary safety reserves specified in safety analyses may not be 
allowed with reference to the imminent termination of the operation time,  
(c) the licensee shall commence the activities designed to maintain the technical 
condition within the planned life-time and shall implement them continuously, 
furthermore, the licensee shall systematically check and evaluate the the efficiency of 
these activities, (d) considering the above principle the justification of adequacy for 
operation beyond the planned life-time is restricted to the justification of the suitability 
of passive and long-life system-elements, (e) the safety increasing measures deriving 
from up-to-date international requirements shall be determined within the framework 
of Periodical Safety Supervision according to the relevant rules.41  

A program scheduled to implement the conditions of adequacy for operation 
beyond the planned life-time of the nuclear power plant unit (hereinafter: AO) shall be 
submitted, in which a minimum of 20 years’ operation experience shall be analysed.42  
The AO program shall contain the planned period of the extension of the life-time.43  
In the AO program it shall be justified that the requirements of the Nuclear Safety 
Standards will prevail throughout the entire extended life-time.44 Thus, from among the 
licensing documents the AO program is of outstanding significance from the viewpoint 
of nuclear safety.  

As a first step in the procedure targeting the extension of the life-time of the 
Paks NPP units the AO program was elaborated, which was submitted to the NAEA 
Nuclear Safety Board. The government decree facilitates that the AO is elaborated in 
relation to more than one unit. In case of Paks NPP benefitting from this opportunity 
the AO program was elaborated and submitted jointly for Units 1-4 on 15 December 
2008, that is, 4 years before the expiry of the life-time of Unit 1.45 

The decree determines the obligatory substantive elements of the request for a 
licence and the scope of the documents to be enclosed. The purpose of these rigorous 
prescriptions is that the licensing authority can make sure that the safety conditions will 
prevail completely during the extension period of the life-time in case the licence is 
renewed. 

One of the main requirements while operating a nuclear power plant is to 
provide accurate information for the local inhabitants and the whole population of 
Hungary.46 In the licence renewal procedure that was an important requirement as well. 

The purpose and the principle of the participation of the public in the decision-
making procedure in the nuclear field were the obtainment of the consent and the 
support of the public for the formulation and implementation of nuclear policy.47 
  

                                                             
41 Ibid. 1.2.6.0500. 
42 Ibid. 1.2.6.0600. 
43 Ibid. 1.2.6.0700. 
44 Ibid. 1.2.6.0800. 
45 MVM Paks NPP 2020a. 
46 Vámos 2001, 337. 
47 Lamm & Orton 2001, 448. 
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The request for the licence needs to be submitted for each nuclear power plant 
unit at the latest one year before the expiry of the operating licence valid for the 
planned period of operation.48 With respect to the nuclear safety of operation and other 
circumstances the nuclear safety authority determines the temporal effect of the licence, 
which may not be longer than the scheduled and justified period in the documentation 
substantiating the operation beyond the planned life-time.49 The requests for the 
extension of the life-time of all the units of Paks NPP were submitted in time, thus, 
according to the above the NAEA licensed the extension of the operation of all the 
units. It is to be noted that upon the emergence of the issue of the extension of 
operation the American model could be considered authoritative since in the European 
countries there is no established practice of the extension of the period of operation.  

 
4. The American model  

 
In 1946 the first Atomic Energy Act was adopted in the United States, which 

was amended in 1954. As a result of the amendment a new regulation was incorporated 
into the act, which stipulated that nuclear power reactors can be licensed only for  
a specific period determined by the Nuclear Regulatory Commission (hereinafter: 
NRC), but not exceeding a licence term of 40 years.50 

Despite the fact that licensing for 40 years was neither based on technical 
experience or operating practice, nor did it rely on the protection of the safety of the 
public, the planning of nuclear power plants was implicitly based on a 40-year life-
time.51 

It became an important issue how the development of the safe generation of 
large quantities of low-cost bulk electricity with high reliability is feasible. It was 
necessary to take into account two other factors: the capacity to supply electricity at a 
stable and predictable price in the future and the reduction of environmental risks, for 
example of carbon-dioxide emission and the protection of the quality of the air.52 

In the United States at the beginning of the 1980s, the Commission of NRC 
started to do research into the effects of the ageing of nuclear power plants.53 

As a result of the research in 1991 the Commission of NRC adopted the 
document titled ’Requirements for the Renewal of Operating Licences for Nuclear 
Power Plants.’54 

The NRC established that the operation of nuclear power plants over 40 years 
can be allowed with the issuance of a operation renewal licence. The operation renewal 
licence is not the amended original licence, but a new – other – licence. 55  This issue  
– as we could see above – is regulated in the same way in our domestic regulation.  

                                                             
48 Supplement 1. Volume 1, 1.2.6.1000. 
49 Ibid. 1.2.6.1200. 
50 Kimberly 2018, 34. 
51 Bishop 2001, 82. 
52 Kimberly 2018, 35. 
53 Ibid. 36. 
54 Ibid. 37. 
55 Ibid. 39. 
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The next important question was to decide how long the renewal licence can be 
valid. The NRC decided that the renewal licence can be issued for a maximum of  
20 years. Upon the determination of the period of time the most important points of 
view were the technical questions. The ageing of nuclear power plants may not 
endanger public health or the environment. Furthermore, the 20-year period can 
facilitate long-term planning. 56  

Hungarian legal regulation followed this model upon the determination of the 
period of the renewal licence. Paks 1. NPP received the operation renewal licence  
for 20 years. 

In the United States the operation renewal licence is again a serious issue, since 
within the next 20 years half of the nuclear power plants will turn 60 and their 
operating licences will expire, while only two reactors are under construction.57 In many 
western countries the situation is similar. According to the data of the Power Reactor 
Information System of the International Atomic Energy Agency in 2018 altogether  
449 reactors operated all over the world. Most reactors operate in the United States, 
France, China, Japan and Russia.58 About half of the nuclear power reactors have been 
operating for more than 30 years all over the world. This is the main reason why reactor 
licence renewals and long-term operation have become the focus. This is especially true 
in the United States where the largest number of reactors over 40 years of age operates 
in the world. The United States – and other countries that have had nuclear reactors for 
decades – has the necessary knowledge and experience for the licensing and regulation 
of nuclear power plants.59  

At the beginning of the 1990s the NRC began to elaborate recommendations on 
how to improve the operation licence renewal procedure. The NRC obtained opinions 
from many different actors including industrial organizations, construction and 
engineering companies, Federal and State governments as well as private citizens.60 

Based on the supervision in 1995 the NRC reconsidered the Licence Renewal 
Rules in order to render the former renewal rules more efficient, stable and predictable.  

The new regulation identified the systems, structures and components important 
in the licence renewal procedure and the main factors that need to be maintained.61   

In 1996 the NRC publicised the environmental requirements for licence renewal. 
Within the framework of the renewal procedure it is necessary to prepare a Supplement 
to the Environmental Impact Statement.62 

The US continues to use both coal and natural gas in the production of 
electricity and as many solar and other renewable technologies as possible. Nuclear 
power plants are the principal sources of emission-free generation and this attribute will 
become increasingly important – and valuable – since the US Clean Air Act requires the 

                                                             
56 Ibid. 39. 
57 Ibid. 31.  
58 Operational & Long-Term Shutdown Reactors 2020. 
59 Kimberly 2018, 33. 
60 Ibid. 44. 
61 Ibid. 45. 
62 Ibid. 47. 
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limitation of the emission by new coal-fired and gas-fired power plants.63 Nuclear 
power plants are the largest contributors to the carbon-dioxide reduction program of 
the US.  

In 2000 the NRC's new supervisory and assessing procedure was implemented 
industry-wide. The new procedure makes use of objective, quantitative performance 
indicators instead of a subjective, qualitative judgement. The new procedure secures the 
regulatory stability appropriate for the industry via an exemplary safety regulation.  
The NRC has also exercised responsible and effective leadership in licence renewal, 
licence transfer and in the reduction of unneccessary regulatory burdens, while seeking 
ways to become a more effective regulator.64 

Safety is the most important requirement of the long-term operation of nuclear 
power plants all over the world. The safe operation of nuclear power plants needs to be 
guaranteed during the complete period of long-term operation. There are two main 
guarantees of safe long-term operation. On the one hand, licence renewal, on the other 
hand, periodic safety supervisions. Licence renewal is a prevalent legal institution in the 
United States and Hungary as well. Periodic safety supervision predominates in all 
countries with nuclear power plants, for example, in European countries, Canada and 
Korea. The International Atomic Energy Agency declared that ”periodic safety 
supervision is an instrument supporting the decision-making procedure for licence 
renewal or long-term operation.”65 

Legal rules concerning the life-time of nuclear power plants are diverse in 
different countries. In some states the life-time of nuclear power plants is limited by law 
or by licence. Only a few states have limited the term of nuclear licences by law, for 
example the USA or Belarus. Mostly, the life-time is determined by licences. Some 
states have not limited the life-time of nuclear power plants, these include Belgium, 
Finland, France, Germany, Great-Britain and Spain. In Germany the federal 
government intends to terminate the commercial use of energy produced by nuclear 
power plants.66 

In the United States since the beginning the licence renewal procedure has had 
two important parts: they concern safety and environmental requirements. In several 
countries environmental supervision is not a necessary part of the long-term-operation 
procedure. In countries where licences are open-ended no major work is necessary to 
continue operation, therefore, environmental review is not required in these countries.67 

 
4.1. The procedure of licence renewal in the USA 

 
Constellation Energy became the first nuclear energy company in U.S. history to 

renew its operating licence for its nuclear power plant.  
The two-unit Calvert Cliffs power station received its license renewal on  

23 March 2000, which extended its licence generating for generation by twenty years 

                                                             
63 Bishop 2001, 83. 
64 Ibid. 82. 
65 Kimberly 2018, 48. 
66 Schattke 2001, 36. 
67 Kimberly 2018, 49. 
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beyond its initial forty-year term. Two months later, NRC approved of the renewal of 
the licences for the three-unit Oconee nuclear station of Duke Energy for an additional 
twenty years as well.68   

The content of the licence renewal petition is strictly regulated in the USA  
– similarly to the situation in Hungary. The content of the safety part of the petition is 
divided into three parts: general information, technical information and detailed 
technical specification. Each petition has to contain an integrated assessment, which 
enumerates the equipment and components in need of an ageing supervision and 
programs managing the effect of ageing. In the interest of safety the petition has to 
include changes necessary to the equipment compared to current technical solutions, 
which are required to manage the effects of ageing during the period of long-term 
operation.69 

Besides safety requirements environmental requirements also have an important 
role in petitions. The petition must contain an environmental document titled  
’The Petitioner's Environmental Report.’ This document has to include inter alia the 
programs for managing the effects of ageing which could affect the environment, 
action plans which reduce the negative effects in the following areas: land use, air 
quality, noise, water resources, historical and cultural resources, human health and 
waste management.70 The Petitioner’s Environmental Report has to be made available 
for the public.71 

The licensing procedure is divided into two parts: environmental supervision and 
safety supervision. As the first step of the environmental supervision after filing the 
Licence Renewal Petition the Commission (NRC) arranges a public hearing. This first 
public hearing is important because this launches the supervisory procedure and the 
information of the public. In this phase of the procedure the members of the public 
can address questions or make comments.72 This is in conformity with the basic 
principle of nuclear law: transparency. The principle of transparency requires that all 
organs involved in the development, utilisation and regulation of nuclear energy get 
access to all relevant information concerning the way of the utilisation of nuclear 
energy, including incidents and abnormal occurrences that may have impact on public 
health, safety and the environment.73 The Commission (NRC) collects all information 
and at the end of the environmental supervision presents these to bodies making 
decisions on energy planning.74 

In the framework of safety supervision the Commission (NRC) examines 
whether the licence renewal petition and the attached documents are in compliance 
with the standards for the issuance of a renewed licence. Another body, the Advisory 
Committee for Reactor Safeguards also reviews the Licence Renewal Petition.  
The Committee (ACRS) is a federal advisory organ, which is independent of the 

                                                             
68 Bishop 2001, 82. 
69 Kimberly 2018, 54. 
70 Ibid. 54. 
71 Ibid. 55. 
72 Ibid. 55. 
73 Stoiber et al. 2003, 10. 
74 Kimberly 2018, 56. 
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Commission (NRC). The Committee examines the safety requirements, primarily the 
safety aspects of the licence renewal petition, then drafts recommendations for the 
Commission.75  

The last part of the procedure is the administrative adjudicatory hearing.  
The adjudicatory hearing takes place before the three-member commission of the 
Atomic Safety and Licensing Board (ASLB). The panel has two technical members and 
one member is a lawyer. At the end of the licensing procedure the Atomic Safety and 
Licensing Board makes a decision of first instance.76   

The decision of the Atomic Safety and Licensing Board can be contested before 
the five-member Commission of NRC. Against the decision of the Commission 
appeals can be made to the US Court of Appeals, moreover, as a last resort a review 
can be initiated at the US Supreme Court.77 

 
5. Summary  

 
The utilisation of nuclear energy shows an increasing tendency worldwide, which 

is as a matter of course related to the increased use of electric power. As it was briefly 
introduced in this study, the utilisation of nuclear power is a controversial issue. 
Nonetheless, in my opinion the utilisation of nuclear energy in Hungary does not have 
an alternative in the short or medium term, therefore, the extension of the life-time of 
Paks NPP was a necessary and reasonable step taken in the interest of energy-safety.  
The extension of the life-time was accomplished with the consideration of the up-to-
date and tested American model via the safety supervision and modernisation of Paks 
NPP. Hungary was among the first ones in Europe to apply the technical, safety and 
regulatory model related to the extension of life-time. It is certain that in the future the 
extension of the life-time of nuclear power plants will become necessary in Europe and 
in more and more states in other parts of the world as well. I think that due to 
continuous modernisation, methods preventing ageing and increasingly rigorous safety 
prescriptions at present we cannot foresee the final operation time of nuclear power 
plants. This is likely to be influenced by the relevant continuous technical and safety 
developments. At the same time that much is certain in face of the American example 
that a considerable part of nuclear power plants are adequate to operate efficiently and 
safely further than the originally planned period. 
 
  

                                                             
75 Ibid. 56. 
76 Ibid. 57. 
77 Ibid. 58. 
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PAULOVICS Anita* 

Az atomerőművek üzemidejének meghosszabbítása az Egyesült Államokban és 
Magyarországon** 

 
 
1. Bevezető 
 

A biztonságos és folyamatos villamos-energiaellátás biztosítása közérdek.  
A villamos energiaellátás többféle módszerrel biztosítható. Ezek a hagyományos, 
fosszilis üzemanyaggal fűtött erőművek, melyek közül hazánkban is számos működik,  
többségük azonban már elavult. A hagyományos erőművekkel kapcsolatban  
a legnagyobb problémát a magas széndioxid kibocsátás jelenti, ezért uniós célkitűzés  
az ilyen erőművek kapacitásának csökkentése. Másrészt közép-hosszú távon  
az alapanyagok kifogyása is fenyegethet (különösen növekvő felhasználás mellett).  
A villamosenergia-termelés másik módját az alternatív energiaforrások felhasználása 
jelentheti, elsősorban a szél- és napenergia. Ezeknek kétségtelen előnye, hogy 
környezetkímélők, és az utóbbi időszakban többféle módszerrel is próbálják támogatni 
ezek elterjedését. A villamos-energia ellátás harmadik fő módja az atomenergia 
termelése, amely megosztja az államokat is az energia-stratégia szempontjából,  
és többnyire a társadalmat, közvéleményt is. Az atomenergia termelése számos előnnyel 
jár (gazdaságos, szabályozható a termelt mennyiség), a legerősebb ellenérv ugyanakkor a 
biztonság kérdését érinti. 

Általánosan elfogadott az, hogy a nukleáris energia fokozott – a minden ipari 
létesítménnyel együttjárót meghaladó – kockázatot jelenthet az emberi egészségre és 
biztonságra, továbbá a környezetre. Ezek miatt a kockázatok miatt kell gondosan 
kezelni. 

A nukleáris biztonság nemzetközi szempontból is rendkívül fontos és érzékeny 
kérdés, amit jól bizonyít az is, hogy a nukleáris kérdések számos nemzetközi 
egyezménynek képezik tárgyát.1 A nukleáris biztonsággal kapcsolatos nemzetközi 
együttműködésben hazánk is részt vesz. A nukleáris biztonságról szóló egyezményt 
(Convention on Nuclear Safety) 1994. június 17-én írták alá. A szerződés létrehozásával 
kapcsolatos eljárásban résztvevő államok nagy száma is mutatja, hogy a nukleáris 
                                                             
Anita Paulovics: Extension of the operation time of nuclear power plants in the United States 
and Hungary – Az atomerőművek üzemidejének meghosszabbítása az Egyesült Államokban és 
Magyarországon. Journal of Agricultural and Environmental Law ISSN 1788-6171, 2020 Vol. XV No. 
28 pp. 344-375, https://doi.org/10.21029/JAEL.2020.28.344 
 
* PhD, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, 
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1 Ilyenek például a nukleáris kárfelelősséggel kapcsolatos egyezmények. Ezekről lásd részletesen: 
Lamm 2013, 21–46.; Kocsis & Szilágyi 2017. 
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biztonság kérdése fontos szerepet játszik az atomerőművel rendelkező és nem 
rendelkező államokban egyaránt.2  

Ugyancsak nemzetközi egyezmény szabályozza a nukleáris létesítmények elleni 
fizikai támadásokkal szembeni védelem kérdéseit.3 A nemzetközi kötelezettségekkel 
összhangban a nukleáris biztonság kérdését jogrendszerünk szigorúan és részletesen 
szabályozza. 

A magas szintű nukleáris biztonság biztosítása az európai kontinensen az  
EU számára kiemelten fontos. Az EU tagság előtt a csatlakozási folyamat elősegítése 
érdekében Magyarország aláírta valamennyi, a nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
nemzetközi egyezményt. Ezek az egyezmények a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség4 
által kidolgozott ajánlásokkal együtt kulcsfontosságú elemei a nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos jogalkotásnak az EU tagállamokban, így Magyarországon is. Az acquis 
communautaire a nukleáris problémák területén napjainkban jogi és politikai eszközök 
keretrendszeréből áll, beleértve a nemzetközi egyezményeket is. Jelenleg az egészség  
és biztonság kérdését érinti, beleértve a sugárvédelmet, a radioaktív hulladék szállítását,  
a beruházást, a kutatás támogatást, a nukleáris közös piacot, a fűtőanyag-ellátást  
és a nemzetközi kapcsolatokat.5  

 
2. A hazai szabályozás  

 
Hazánkban működnek nukleáris létesítmények (atomerőmű, kutatóreaktor), 

amelyekre vonatkozóan szigorú engedélyezési (és felügyeleti) szabályok vonatkoznak.  
A szabályozás kereteit az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény tartalmazza.  
Az atomenergiával kapcsolatos jogi szabályozás6 komplexitását bizonyítja az, hogy  
az atomtörvény kizárólag a legfontosabb – törvényi szintű szabályozást igénylő – 
kérdéseket rendezi, az egyes speciális kérdésekkel kapcsolatos részletszabályokat nagy 
számú, külön jogszabály szabályozza. 

Az atomerőmű működését, a Paks Atomerőmű ZRT feladatait és felelősségét és 
működésének kereteit elsősorban három törvény – a villamosenergia törvény (Vet.),  
az atomtörvény és a környezetvédelmi törvény – és az ezekhez kapcsolódó 
kormányrendeletek szabályozzák. Az erőmű biztonságával és a nukleáris fűtőanyag 
kezelésével kapcsolatos nemzetközi egyezmények és kötelezettségvállalások is 
kiemelkedően fontosak.7 

 
2.1. Az atomerőművek biztonsága  

 
A nemzetközi és nemzeti jogi szabályozás fejlesztése mellett a nukleáris ipar 

hatalmas összeget költ a PR tevékenységre és a nukleáris berendezések biztonságának 

                                                             
2 Kecskés & Silye 2013, 66. 
3 Lásd részletesen: Lamm 2013, 159–175. Továbbá: Lamm 2019, 61–79.  
4 A Nemzeti Atomenergia Ügynökség nukleáris biztonság területén folytatott munkája kapcsán 
lásd bővebben: Kocsis 2016b. 
5 Koblinger, Lengyel & Vöröss 2001, 363.  
6 A szabályozásról lásd bővebben: Szilágyi 2010. 
7 Vámos 2001, 335.  
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növelésére. Ezek az erőfeszítések ugyanakkor nem teljesen győzik meg a 
nyilvánosságot. A nemzetközi atomenergia szervek jelentős nukleáris biztonságot érintő 
tevékenységet hajtanak végre, de valójában korlátozottan elfogadottak a nyilvánosság 
szemében és gyakran tartják őket a nukleáris ipar kinyújtott karjának.8  

 
2.2. A Nemzeti Energiastratégia 

 
A Nemzeti Energiastratégia (a továbbiakban: Stratégia) 2011-ben került 

elfogadásra, és a 2011-2030-ig terjedő időszakra vonatkozóan jelöli ki a hazai energetikai 
fejlesztések főbb irányait. Magyarország energiaellátásában jelentős szerepet játszik az 
atomenergia, amely a Paksi Atomerőmű keretében kerül – évtizedek óta – előállításra.  
A Stratégia szerint a Paksi Atomerőmű Zrt. meghatározó szerepet tölt be a hazai 
villamosenergia-termelésben, 2009-ben annak 42%-át biztosította, míg ugyanebben az 
évben a villamos-energia 8%-a származott megújuló forrásból. A megújuló 
energiaforrásokat illetően fontos cél az ösztönző feltételek biztosítása, aminek 
eredményeképpen a megújuló energia részesedését legalább a nemzetközi 
kötelezettségeknek megfelelő arányban kell növelni.  

A Stratégia a Paksi Atomerőművel kapcsolatban megállapítja azt is, hogy 
hazánkban az energiaellátást a legalacsonyabb értékesítési áron állítja elő, biztonsági 
rendszerét hazai és nemzetközi szervezetek rendszeresen ellenőrzik, az 1990-es években 
végrehajtott biztonságnövelő fejlesztések eredményeként pedig nemzetközi 
viszonylatban is az egyik legbiztonságosabb erőműnek számít.9 A Stratégia leszögezi, 
hogy az atomenergia alkalmazása jelentős mértékben hozzájárul az energia-ellátás 
biztonságához. Az atomerőmű szinte teljesen emisszió mentes villamos-energia 
termelő, így hozzájárul a klímavédelmi célok eléréséhez. A nukleáris fűtőelem költsége a 
villamos-energia költségének mintegy 10-15%-át teszi ki, ami hosszú távon kompenzálja 
a magas beruházási költségeket. Mindezeket figyelembe véve az atomenergia és a 
megújuló energia részaránya a régióban – így Magyarországon is – a jövőben 
valószínűleg növekedni fog.10 

A stratégia az Atom – Szén – Zöld forgatókönyvet tekinti a megvalósítandó 
célkitűzésnek, amely szerint az atomenergia jövőbeni fenntartása továbbra is indokolt.  
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítására mindenképp szükség van, a Stratégia 
szerint ugyanis középtávon nincs alternatívája az atomerőmű által termelt villamos 
energia kiváltásának, az új telephelyen pedig (Paks 2.) csak 2030 után számol a Stratégia 
nukleáris kapacitással.11  

Az atomenergiával kapcsolatban a Stratégia hangsúlyozza, hogy mind az 
atomenergia békés célú felhasználása során, mind pedig az atomenergiával kapcsolatos 
döntéseknél a legfontosabb szempont a lakosság egészségének, életének és vagyonának 
a biztonsága, ezért a nukleáris biztonság minden egyébbel szemben elsőbbséget kell,  
hogy élvezzen.  

                                                             
8 Lamm & Orton 2001, 448. 
9 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020, 34. 
10 Uo. 44.  
11 Uo. 73. 
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Mindazonáltal a Stratégia egyértelműen számol a nukleáris energia középtávú 
felhasználásával, mivel az atomenergia térnyerése a jövőben jelentősen javíthatja az 
ellátás-biztonságot, a nukleáris fűtőelem könnyen készletezhető (a Paksi Atomerőmű 
jelenleg is két éves fűtőanyag tartalékkal rendelkezik), illetve csökkenthető a földgáz 
felhasználása a villamos energia termelésben.12 Így különösen fontos szempont mind a 
jelenleg üzemelő, mind pedig az új beruházások esetén a legszigorúbb biztonsági 
követelmények szerinti működés garantálása. Ezt a nemzetközi egyezményekben vállalt 
kötelezettségek13 mellett a szigorú engedélyezési követelmények és a magas színvonalú, 
folyamatos felügyelet biztosíthatja. Ugyanez igaz a nukleáris energiatermeléssel 
kapcsolatos kis és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésével, továbbá a 
kiégett nukleáris üzemanyag néhány évtizednyi átmeneti tárolásával kapcsolatosan. 

A Stratégia utal rá, hogy a szakértők egy része nem tartja egy határon túl 
fokozhatónak a megújuló energia részarányának növelését, hanem az így kieső energiát 
az atomenergia fokozott hasznosításával javasolja előállítani. Ez ugyanakkor 
megköveteli az atomerőművek és a radioaktív hulladékok elhelyezési biztonságának 
növelését és a negyedik generációs atomreaktorok széleskörű elterjesztését.14   

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség előrejelzése szerint 2050-ben a jelenlegi 
439 reaktor helyett 1400 fog működni.15 A nagyteljesítményű energiaforrások közül 
egyedül az atomenergia tekinthető szén-dioxid mentesnek, így az atomenergia ilyen 
szintű növekedése biztosítani tudná az ENSZ által is elvárt szén-dioxid emisszió 
csökkentését.16 

 
2.3. Paks-2 

 
Az Országgyűlés 2005-ben tudomásul vette a Paksi Atomerőmű üzemidejének 

(azaz a 30 éves üzemidőnek) a 20 évvel történő meghosszabbításáról szóló 
tájékoztatást.17 A 25/2009. (IV. 2.) OGY határozat18 értelmében pedig az országgyűlés 
előzetes, elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű telephelyén 
megkezdődhessenek új blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenységek.19 
Ennek azért van kiemelkedő jelentősége, mert az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 
törvény (a továbbiakban: atomtörvény) 7. § (2) bekezdése értelmében új nukleáris 
létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítését, valamint meglévő atomerőmű 

                                                             
12 Uo. 77. 
13 A nukleáris biztonságról szóló egyezmény hatálya kiterjed – egyebek mellett – a polgári célú 
atomerőművekre, valamint az alapvető kötelezettségek mellett a nukleáris létesítmények 
biztonságát műszaki szempontból is tárgyalja. Kecskés & Silye 2013, 69. 
14 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020, 114. 
15 2011-es adat. Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020, 114.  
16 Uo. 114.  
17 Uo. 34.  
18 A határozat kapcsán felmerült, hogy az esetleg sértheti az egészséges környezethez való jogot  
– erre vonatkozóan lásd a JNO-128/2010 állásfoglalásról bővebben: Kocsis 2016a, 146–149. 
19 25/2009. (IV.2.) OGY határozat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI törvény 7. §-ának  
(2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének 
előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás 
megadásáról.   
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további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítését előkészítő tevékenység 
megkezdéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.20  

Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy az előzetes elvi hozzájárulás semmiféle 
engedélyt nem helyettesít, a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása az engedélyest 
terheli. Az elvi hozzájárulás csupán azt igazolja, hogy az országgyűlési képviselők 
többsége egyáltalán támogatja a nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló 
létesítését. Jellegét tekintve inkább politikai nyilatkozatnak tekinthető, jogi erőt az ad 
neki, hogy az atomtörvény előírja bármiféle előkészület feltételeként. Az előzetes elvi 
hozzájárulás tehát az összes engedély előfeltétele, amely elvi lehetőséget teremt ahhoz, 
hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. (a továbbiakban: MVM) megkezdje a beruházás 
tervezését, így például a műszaki kérdések tervezését, azt, hogy a tervezett blokk milyen 
típusú legyen, milyen kapacitással működjön, milyen beruházási költséggel jár, vagy 
mikor helyezhető üzembe. 

A paksi atomerőmű-kapacitás növelésével kapcsolatos következő lényeges jogi 
lépést a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti 
nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény jelentette, amellyel az 
Országgyűlés felhatalmazást adott a Magyarország Kormánya és az Oroszországi 
Föderáció Kormánya közötti nemzetközi Egyezmény kötelező hatályának elismerésére.    

 
2.4. Engedélyező szerv 

 
Az atomenergia-felügyeleti szerv az Országos Atomenergia Hivatal  

(a továbbiakban: OAH). Az OAH évente jelentést készít a Kormánynak és az 
Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról, beleértve az új 
nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítésének, továbbá meglévő 
atomerőmű további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítését előkészítő 
tevékenységet is.21  

Az előzetes elvi hozzájárulást követően kell a kérelmezőnek az összes engedélyt 
beszereznie. Az engedélyezési eljárásokról külön kormányrendelet rendelkezik.22  
Az engedélyezéssel kapcsolatos kérdések az utóbbi években két szempontból is 
felvetődtek a Paksi atomerőmű vonatkozásában. Egyrészt a már meglévő erőművi 
blokkok üzemidejének meghosszabbítása, másrészt a jövőben új atomerőművi blokkok 
létesítése igényelt, illetve igényel engedélyezési eljárást.  

 
3. Paks 1 üzemidő meghosszabbítás 

 
A Paksi Atomerőmű 1. blokkja 2012. december 18-án, a 2. blokk  

2014. november 24-én kapta meg az OAH-tól az üzemidő meghosszabbítására 
vonatkozó engedélyt.23 Az erőmű 3. blokkjának üzemeltetési engedélye és üzemideje 

                                                             
20 Az elvi határozattal kapcsolatos kritikai észrevételeket lásd részletesen: Fodor 2013, 23–42. 
21 Atomtörvény 8. § (3) bekezdés. 
22 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről. 
23 MVM Atomerőmű 2020a. 
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2016. december 31-én járt volna le. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére az 
Országos Atomenergia Ügynökség – szigorú szabályok szerint lefolytatott engedélyezési 
eljárásban – megadta az engedélyt az üzemidő további 20 éves meghosszabbítására.  
Az erőmű 4. blokkja 2017. év végén hasonló eljárás eredményeként kapta meg az 
engedélyt az üzemidő hosszabbításra, ami által teljessé vált az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. üzemidő hosszabbítási programja. A Paksi Atomerőmű így továbbra is 4 blokkal 
üzemelhet, melyek meghosszabbított működési engedélye 2032 és 2037 között jár le.24  

A meghosszabbítás előkészületei már sokkal korábban megkezdődtek.  
A Paksi Atomerőmű és a magyar atomenergiaipar szakmai szereplői résztvevői az elsők 
között voltak, akik meghatározták és végrehajtották a Paksi Atomerőmű értékeléséhez 
szükséges intézkedéseket és megszüntették a biztonsággal kapcsolatos hiányosságokat. 
Ez a folyamat 2001-ben kezdődött, Magyarország EU-hoz történő csatlakozásának 
időszakában. A biztonságot növelő intézkedések eredményeként a magkárosodás 
gyakorisága, ami a blokkok biztonsági szintjét mutatja, korábban nem látott mértékben 
csökkent.25 

A Paksi Atomerőmű hosszú-távú működésének feltételeit, amelyek a 
legfontosabb kérdések, olyan szinten kell tartani, amely megfelel a nemzetközi szintű 
biztonsági elvárásoknak és követi a fejlődési tendenciákat. A Paksi Atomerőmű egyik 
legfontosabb hosszútávú célja a blokkok működtetése, ameddig csak lehetséges 
összhangban a műszaki, gazdasági és biztonsági követelményekkel. A cél az volt, hogy a 
blokkok működésének idejét a nemzetközi tendenciáknak megfelelően 
meghosszabbítsák. A műszaki felmérések alapján megállapítható volt, hogy nem volt 
olyan műszaki és biztonsági korlát, amely a paksi atomerőmű működési idejének 
további 10 vagy 20 évvel történő növelése ellen hatott volna.26 

Az erőmű ütemidő-meghosszabbításának műszaki-tudományos előkészítése 
során meghatározó szerepet játszott a színvonalas hazai műszaki-tudományos háttér, 
mint például a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja,  
az országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, vagy a Magyar 
Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete. A Paksi Atomerőmű üzemidő-
hosszabbításának előkészítésében szerepet játszottak nemzetközi intézmények is, 
elsősorban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, amely 2003-tól együttműködési 
projekttel segítette az üzemidő-hosszabbítás előkészítését.27     

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági követelményekről kormányrendelet28 rendelkezik, mely tartalmazza 
a nukleáris létesítményekkel kapcsolatos hatósági követelményeket, így az 
engedélyezések szabályait, és a hatósági felügyelettel kapcsolatos rendelkezéseket.  
A rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén létesíteni kívánt, valamint a már 
üzemelő nukleáris létesítményekre, azok rendszereire és rendszerelemeire, a nukleáris 

                                                             
24 MVM Atomerőmű 2020b. 
25 Vámos 2001, 336. 
26 Uo. 337. 
27 MVM Paksi Atomerőmű 2014. 
28 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről. 
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létesítménnyel kapcsolatos tevékenységekre és tevékenységet végzőkre.29 E rendelet 
hatálya alá tartozik a nukleáris létesítmény az országgyűlés előzetes, elvi 
hozzájárulásának megszerzésétől kezdődően a nukleáris létesítmény megszüntetéséig, 
vagy az Országos Atomenergia Hivatal a felügyeleti hatáskörének megszűnéséről hozott 
határozata véglegessé válásának időpontjáig.30 Ebből következik, hogy az üzemidő 
meghosszabbításának és új atomerőművi blokkok létesítésének engedélyi eljárásának 
részletszabályai a rendeletben találhatóak. 

 
3.1. Az üzemidő meghosszabbítás hazai szabályozása 

 
A rendelet előírja, hogy abban az esetben, ha az engedélyes a tervezett üzemidőn 

túl is üzemeltetni kívánja az atomerőművi blokkot, akkor az ehhez szükséges előkészítő 
tevékenységet időben meg kell kezdenie. A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés 
általános feltételeként írja elő a rendelet, hogy az engedélyes a nukleáris biztonság 
szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek az előírásoknak megfelelő műszaki 
állapotának fenntartását szolgáló tevékenységet a tervezett üzemidőn belül köteles 
elvégezni, és a tevékenység hatékonyságát szisztematikusan ellenőrizni és értékelni, 
továbbá a korszerű nemzetközi követelményekből levezethető, az adott erőművi 
blokkra ésszerű ráfordítással megvalósítható, biztonságnövelő intézkedéseket az 
Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat keretében azonosítani és határidőre megvalósítani.31 
A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezéséhez az engedélyes átfogó 
felülvizsgálatot hajt végre annak igazolására, hogy az öregedéskezelést igénylő romlási 
folyamatokat azonosították, azokat megfelelően kezelik a meghosszabbított üzemidő 
során úgy, hogy az öregedési hatások a rendszerelemek funkcióképességét nem 
veszélyeztetik.32 Az átfogó felülvizsgálat eredményei alapján azonosítani kell azt, hogy 
milyen új öregedéskezelési programokat kell kidolgozni és megvalósítani, továbbá, hogy 
a meglévő programok közül melyeket kell módosítani.33 A korlátozott időtartamra 
érvényes elemzések aktualizálását és az azok alapján szükséges intézkedéseket úgy kell 
ütemezni, hogy azok a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyének kiadása előtt 
befejeződjenek.34 Az előkészítő tevékenység keretében a Végleges Biztonsági Jelentést 
aktualizálni kell,35 az Üzemeltetési Feltételekben és Korlátokban végrehajtandó 
módosításokat el kell készíteni,36 valamint további dokumentumok módosítását is végre 
kell hajtani.37 Mindezekből az előírásokból látható, hogy az atomerőmű üzemidő-
hosszabbítással kapcsolatos előkészületeket már jóval az engedélyeztetési folyamat előtt 
meg kell kezdeni.  
                                                             
29 Uo. 1. § (1) bekezdés. 
30 Uo. 1. §. 
31 4. melléklet, 4. kötet, 4.15.0.0100. 
32 Uo. 4.15.0.0500.  
33 Uo. 4.15.0.0700. 
34 Uo. 4.15.0.1000. 
35 Uo. 4.15.0.1300. 
36 Uo. 4.15.0.1400. 
37 Így például a karbantartási- próba- és felügyeleti program dokumentumait, az üzemzavar 
elhárítását szabályozó állapotorientált kezelési utasításokat, a balesetkezelési eljárásokat,  
a létesítményi Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet. Lásd: Uo. 4.15.0.1500.    
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A Paksi Atomerőmű stratégiai céljainak eléréséhez rugalmasabb munkaerő-
politikára volt szükség. A vállalat integrált humán erőforrás rendszert hozott létre és 
működtet, beleértve a kiválasztás rendszerét, a teljesítményértékelést és a karrier 
tervezést. A Paksi Atomerőmű a magas színvonalú műszaki képzés fenntartása mellett 
fejlett oktatási és képzési rendszert működtet a munkavállalók cseréjének előkészítése és  
a vezetői képességek fejlesztése érdekében. A vállalat hozzájárul a szervezeti kultúra 
fejlesztéséhez humán stratégiai célok végrehajtásával, a vezetői szint, az értékek,  
a kommunikáció a munkahelyi légkör, az elkötelezettség fejlesztésével.38  

Az üzemidő meghosszabbítással kapcsolatos engedélyezési feltételekről  
a kormányrendelet külön rendelkezik, mely szerint az engedélyes az üzemidő 
meghosszabbítására irányuló szándékát – a tervezett üzemidő vége előtt legkésőbb négy 
évvel – bejelenti a nukleáris biztonsági hatóságnak, egyidejűleg benyújtja a tervezett 
üzemidőn túli üzemeltethetőség feltételeinek megteremtésére előirányzott programját.  
A nukleáris biztonsági hatóság a programot jóváhagyja, és annak végrehajtását ellenőrzi. 
Amennyiben a bejelentési kötelezettséget és a program benyújtását az engedélyes késve 
teljesíti, továbbá ha a programban olyan hiányosságok vannak, amelyek nem 
küszöbölhetőek ki, vagy a végrehajtás során történt mulasztások nem pótolhatóak, 
akkor az üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezésére nem kerül sor. A tervezett 
üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezése az engedélyes kérelmére kiadott új 
üzemeltetési engedélyben történik.39 A rendelet 1. számú melléklete kifejezetten rögzíti, 
hogy atomerőmű esetében a nukleáris létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, 
üzemeltetésének, tervezett üzemidőn túli üzemeltetésének, végleges leállításának és 
leszerelésének az engedélyezése atomerőművi blokkonként történik. Az engedélyezés 
feltételeinek fennállását – az engedély iránti kérelemben – az atomerőművi blokkra kell 
igazolni.40  

Az atomerőművi blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélyezése során 
az alábbi alapelveknek kell érvényesülni: (a) az atomerőművi blokk tervezett üzemidőn 
túli üzemeltetése engedélyezésének előkészítése és tervezett üzemeltetése során  
a biztonságos üzemeltethetőséget folyamatosan fenn kell tartani, (b) a blokk üzemidőn 
túli üzemeltetése során a biztonsági elemzésekben figyelembe vett, szükséges biztonsági 
tartalékok elhasználása soha nem engedhető meg az engedélyezett üzemidő közelgő 
végére történő hivatkozással, (c) a műszaki állapot fenntartását szolgáló tevékenységeket 
az engedélyes a tervezett üzemidőn belül megkezdi és folyamatosan végzi, továbbá  
e tevékenységek hatékonyságát szisztematikusan ellenőrzi és értékeli, (d) a fenti elvet 
figyelembe véve a tervezett üzemidőn túli üzemeltethetőség igazolása alapvetően  
a passzív és hosszúéletű rendszerelemek alkalmasságának igazolására korlátozódik,  
(e) a korszerű nemzetközi követelményekből levezethető biztonságnövelő 
intézkedéseket az időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében kell meghatározni,  
a vonatkozó szabályok szerint.41    

                                                             
38 Vámos 2001, 338. 
39 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 20. §. 
40 1. melléklet, 1. kötet, 1.2.1.0400. 
41 Uo. 1.2.6.0500. 
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Az atomerőművi blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltethetősége feltételeinek 
megvalósítására előirányzott programot (a továbbiakban ÜH program) kell benyújtani, 
melyben minimálisan 20 év üzemeltetési tapasztalatot kell elemezni.42  
Az ÜH programnak tartalmaznia kell az üzemidő kiterjesztésének tervezett 
időtartamát.43 Az ÜH programban igazolni kell, hogy a teljes kiterjesztett üzemidőre 
teljesülnek a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok követelményei.44 Az engedélyezési 
dokumentumok közül tehát az ÜH program a nukleáris biztonság szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű.  

A Paksi Atomerőmű blokkjainak üzemidő meghosszabbítására irányuló 
eljárásban első lépésben sor került az ÜH program kidolgozására, amely az Országos 
Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságához került benyújtásra.  
A kormányrendelet lehetővé teszi, hogy az ÜH több blokkra vonatkozóan kerüljön 
kidolgozásra. A Paksi Erőmű esetében, élve ezzel a lehetőséggel, az ÜH program az  
1.-4. blokkra vonatkozóan együttesen került kidolgozásra és benyújtásra, 2008. 
december 15-én, azaz 4 évvel az 1. blokk üzemidejének lejárta előtt.45    

A rendelet meghatározza az engedélykérelem kötelező tartalmi elemeit, illetve  
a kérelemhez csatolandó dokumentumok körét. Ezen szigorú előírások összességében 
azt a célt szolgálják, hogy az engedélyező hatóság megbizonyosodhasson arról, hogy az 
üzemidő meghosszabbítása esetén a biztonsági feltételek a meghosszabbítás tartama 
alatt maradéktalanul fennállnak. 

Arra az időtartamra, amely alatt atomerőmű működik, az egyik legfontosabb 
követelmény pontos információkat biztosítani a helyi lakosoknak és Magyarország egész 
lakosságának.46 Az üzemidő meghosszabbítási engedélyezési eljárás során ez is fontos 
szempont volt.   

A nyilvánosság részvételének célja és elve a nukleáris döntéshozatali eljárásban  
a nukleáris politika célkitűzéseinek és ezek végrehajtásának a közvéleménnyel való 
elfogadtatása és támogatásának elnyerése.47 

Az engedély kérelmet atomerőművi blokkonként kell benyújtani legkésőbb  
a tervezett üzemidőre érvényes üzemeltetési engedély lejárta előtt egy évvel.48  
A nukleáris biztonsági hatóság az üzemeltetés nukleáris biztonságát és egyéb 
körülményeit figyelembe véve szabja meg az engedély időbeli hatályát, de az nem lehet 
hosszabb a tervezett üzemidőn túli üzemeltetést megalapozó dokumentációban 
előirányzott és igazolt időtartamnál.49 A paksi Atomerőmű valamennyi blokkjára időben 
benyújtásra kerültek az üzemidő meghosszabbítási kérelmek, így – a fentiek szerint – 
minden blokk üzemidejének meghosszabbítását engedélyezte az Országos Atomenergia 
Hivatal.  

                                                             
42 Uo. 1.2.6.0600.  
43 Uo. 1.2.6.0700. 
44 Uo. 1.2.6.0800. 
45 MVM Atomerőmű 2020a. 
46 Vámos 2001, 337. 
47 Lamm & Orton 2001, 448. 
48 1. melléklet, 1. kötet, 1.2.6.1000. 
49 Uo. 1.2.6.1200. 
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Megjegyzendő, hogy az üzemidő meghosszabbítással kapcsolatos kérdés 
felvetődésénél mintának az amerikai modellt lehetett figyelembe venni, az Európai 
országokban ugyanis az üzemidő-meghosszabbításnak nincs kialakult gyakorlata.  

 
4. Az amerikai modell 

 
Az USA-ban 1946-ban került elfogadásra az első atomenergia törvény, melyet 

1954-ben módosítottak. A módosítás eredményeként került be a törvénybe az  
a rendelkezés, amely kimondta, hogy az atomerőművek reaktorai a Bizottság által 
meghatározott, határozott időre kaphatnak működési engedélyt. Ez a határozott idő 
maximum 40 év lehetett.50 

Annak ellenére, hogy a 40 évre szóló engedélyezés nem alapult műszaki 
tapasztalaton, vagy működési gyakorlaton, sem a közösség biztonságának védelme nem 
alapozta meg, az atomerőművek tervezése hallgatólagosan a 40 éves üzemidőre 
alapozottan történt.51 

Fontos kérdéssé vált, hogy hogyan lehet fejleszteni nagy mennyiségű, alacsony 
árú energia biztonságos előállítását magas megbízhatóság mellett. Szintén figyelembe 
kell venni két további tényezőt: a képességet arra, hogy biztosítható legyen a stabil és 
kiszámítható áron elérhető energia a továbbiakban is, és a környezetvédelmi kockázatok 
csökkentése, különösen  a levegő minőség védelme és a szén-dioxid kibocsátás.52  

Az Egyesült Államokban az 1980-as évek elején (NRC) a Bizottság vizsgálni 
kezdte az atomerőművek elöregedésének hatásait.53 

A vizsgálat eredményeként 1991-ben a Bizottság (NRC) elfogadta  
’Az atomerőművek ütemidő-meghosszabbítása engedélyezésének követelményei’ 
elnevezésű dokumentumot.54 

A Bizottság (NRC) megállapította, hogy az atomerőművek 40 éven túli 
üzemeltetése engedélyezhető üzemidő-meghosszabbítási engedély kiadása esetén.  
Az üzemidő-meghosszabbítási engedély tehát nem az eredeti engedély módosítása, 
hanem egy új, másik engedély.55 Ez a kérdés – ahogyan láthattuk – a hazai 
jogszabályban is ugyanilyen módon van szabályozva.  

A következő fontos kérdés annak eldöntése volt, hogy mennyi időre legyen 
érvényes a meghosszabbítási engedély. Az NRC döntése szerint a meghosszabbítási 
engedély maximum 20 évre adható ki. Az időtartam meghatározása során a 
legfontosabb szempontot a műszaki kérdések képezték. Az atomerőművek elöregedése 
nem veszélyeztetheti az emberek egészségét és a környezetet. Emellett a 20 éves 
időtartam képes biztosítani a hosszú-távú tervezést.56 A hazai jogi szabályozás ezt a 
modellt követte a meghosszabbítás időtartamának meghatározásánál. A Paks 1. 
atomerőmű 20 éves időtartamra kapta meg az üzemidő-meghosszabbítási engedélyt. 

                                                             
50 Kimberly 2018, 34. 
51 Uo. 35. 
52 Bishop 2001, 82. 
53 Kimberly 2018, 36. 
54 Uo. 37. 
55 Uo. 39. 
56 Uo. 39. 
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Az USA-ban az üzemidő-meghosszabbítási engedély ismét komoly kérdés.  
Az Egyesült Államokban a következő 20 év során az atomerőművek fele eléri a 60 éves 
üzemidőt és működési engedélyük le fog járni, és mindössze 2 reaktor épül.57 Számos 
nyugati országban hasonló a helyzet. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Reaktor 
Információs Rendszerének adatai szerint 2018-ban 449 reaktor működött a világon. 
Ezek közül a legtöbb az USA-ban, Franciaországban, Kínában, Japánban és 
Oroszországban.58 Az atomreaktorok több minta fele a világon több mint 30 éve 
működik. Ez a fő oka annak, hogy egyre inkább középpontba kerül a reaktor 
engedélyek megújítása és a hosszú-távú működés. Ez különösen igaz az Egyesült 
Államokban, ahol a legnagyobb számban működnek a világon 40 éves üzemidőnél 
régebbi reaktorok. Az Egyesült Államok – és más olyan országok, amelyek évtizedek 
óta rendelkeznek atomerőművel – rendelkezik a megfelelő tudással és gyakorlattal az 
atomerőművek működésének engedélyezéséhez és szabályozásához.59   

Az 1990-es évek elején az NRC elkezdett ajánlásokat kidolgozni azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan lehetne fejleszteni az üzemidő-meghosszabbítási eljárást.  
Az NRC számos, különféle szereplőtől szerzett be véleményt, így többek között ipari 
vállalatoktól, tervező és műszaki cégektől, a Szövetségi és tagállami kormányoktól és az 
állampolgároktól.60 Az NRC az elvégzett felülvizsgálat alapján 1995-ben felülvizsgálta az 
engedély meghosszabbítására irányuló szabályokat annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, stabilabbá és kiszámíthatóbbá tegye a korábbi meghosszabbítási eljárás 
szabályainál. Az új szabályozás meghatározta azokat a rendszereket, szerkezeteket, 
alkotórészeket amelyek fontosak a meghosszabbítási engedéllyel kapcsolatos eljárás 
során, továbbá azokat a főbb tényezőket, amelyek karbantartása szükséges.61   

1996-ban az NRC nyilvánosságra hozta a meghosszabbítási eljárás 
környezetvédelmi követelményeit. A meghosszabbítási eljárás keretében készíteni kell 
környezetvédelmi hatásvizsgálat kiegészítést is.62 

Az USA folytatja mind a szén, mind a földgáz felhasználását az elektromos áram 
előállításánál és amennyire lehetséges a napenergiát és egyéb megújuló technológiákat.  
Az atomerőművek a kibocsátás-mentes nemzedék fő forrásai, és ez a jellemzőjük egyre 
fontosabbá fog válni - és egyre értékesebbé - ahogyan az amerikai levegővédelmi 
törvény követelményei korlátozzák az új széntüzelésű és gáztüzelésű erőművek 
kibocsátását.63 Az atomerőművek a legnagyobb részesei az USA szén-dioxid 
csökkentési programjának.  

2000-ben a Bizottság (NRC) új felügyeleti és értékelési eljárása elfogadásra kerül 
az egész ipar részéről. Az új eljárás objektív, számszerűsített teljesítmény indikátorokat 
alkalmaz a szubjektív, minőségi elbírálás helyett. Az új eljárásrend biztosítja  
a kiszámítható szabályozást, amely megfelelő az ipar számára példaértékű biztonsági 
előírásokkal.  

                                                             
57 Uo. 31.  
58 Operational & Long-Term Shutdown Reactors 2020. 
59 Kimberly 2018, 33. 
60 Uo. 44. 
61 Uo. 45. 
62 Uo. 47. 
63 Bishop 2001, 83. 
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A Bizottság (NRC) felelős és hatékony vezetést gyakorol az engedély 
megújításban, az engedély átruházása esetén, és a felesleges szabályozási terhek 
csökkentésében - utakat keresve ahhoz, hogy hatékonyabb szabályozóvá váljék.64    

A biztonság a legfontosabb követelmény az atomerőművek hosszú-távú 
üzemeltetésénél az egész világon. Az atomerőmű biztonságos működését a hosszú-távú 
működés teljes időtartamára biztosítani kell. A biztonságos hosszú-távú működésének 
két fő garanciája van. Egyrészt a meghosszabbítási engedély, másrészt az időszakos 
biztonsági felülvizsgálat. A meghosszabbítási engedély az Egyesült Államokban és 
Magyarországon egyaránt érvényesülő jogintézmény. Az időszakos biztonsági 
felülvizsgált minden olyan országban érvényesül, amelynek van atomerőműve, így az 
európai országokban, Kanadában és Koreában. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
deklarálta, hogy „az időszakos biztonsági felülvizsgálat az üzemidő-meghosszabbítási 
engedély vagy a hosszú-távú működés esetén olyan eszköz, amely támogatja az engedély 
megadását.”65    

Az atomerőművek üzemidejére vonatkozó jogszabályok különböző félék a 
különböző országokban. Néhány országban az atomerőművek élettartamát jogszabály 
vagy engedély határozza meg. Csupán néhány országban van a nukleáris engedély 
időtartama jogszabályban meghatározva, például az USA-ban vagy Beloruszban. 
Többségében az időtartam engedély alapján van meghatározva. Néhány országban az 
atomerőműveknek nincs korlátozott élettartama.  Ezek Belgium, Finnország, 
Franciaország, Németország, Nagy Britannia és Spanyolország. Németországban a 
szövetségi kormány be akarja szüntetni az atomerőművekben termelt energia 
kereskedelmi használatát.66   

Az Egyesült Államokban a kezdetektől két fontos része van a meghosszabbítási 
eljárásnak: a biztonsági és a környezetvédelmi követelmények. Számos országban a 
környezetvédelmi felülvizsgálat nem szükséges része a hosszú-távú működéssel 
kapcsolatos eljárásnak. Azokban az országokban, amelyekben az engedélyek 
határozatlan időre szólnak, nem szükséges előre látható nagyobb munka a folyamatos 
működés biztosításához, így ezeken a helyeken nem szükséges környezetvédelmi 
felülvizsgálat.67 

 
4.1. A meghosszabbítási engedély iránti eljárás az USA-ban 

 
A Constellation Energy volt az USA történetében az első olyan nukleáris 

energetikai vállalat, amely meghosszabbította az atomerőművének üzemben-tartási 
engedélyét. A két blokkból álló Calvert Cliffs erőmű 2003. március 23-án kapta meg az 
üzemidő meghosszabbítási engedélyt, amely további 20 évre hosszabbította meg  
a korábbi negyven éves időszakra szóló engedélyt. Két hónappal később a Bizottság 
(NRC) jóváhagyta a Duke Energy három blokkos Oconee erőművének üzemidő-
meghosszabbítási engedélyét is további húsz évre.68 

                                                             
64 Uo. 82. 
65 Kimberly 2018, 48. 
66 Schattke 2001, 36. 
67 Kimberly 2018, 49. 
68 Bishop 2001, 82.  
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A meghosszabbítási engedély iránti kérelem tartalma – Magyarországhoz 
hasonlóan – szigorúan van szabályozva az USA-ban. A kérelem biztonsággal 
kapcsolatos tartalma három részből áll: általános információk, műszaki információk és 
részletes műszaki leírás. Minden kérelemnek tartalmaznia kell egy integrált értékelést, 
amely felsorolja azokat a berendezéseket és összetevőket, amelyek esetén az elöregedés 
felülvizsgálata szükséges, valamint az elöregedés hatását kezelő programot. A biztonság 
érdekében a kérelemnek tartalmaznia kell a jelenlegi műszaki megoldásokhoz képest  
a berendezésekkel kapcsolatban szükséges olyan változtatásokat, amelyek szükségesek  
az elöregedés kezelésére a meghosszabbított üzemelési időszakban.69  

A biztonsági követelmények mellett a kérelemben fontos szerepe van a 
környezetvédelmi követelményeknek. A kérelemnek tartalmaznia kell egy 
környezetvédelmi dokumentumot ’A kérelmező környezetvédelmi jelentése’ címmel. 
Ennek a dokumentumnak tartalmaznia kell többek között olyan programokat, amelyek 
kezelni képesek az elöregedés olyan hatásait, amelyek befolyásolják a környezetet, 
akcióterveket, amelyek csökkentik a negatív hatásokat a következő területeken: 
földhasználat, levegő minőség, zaj, természetes vizek, történelmi és kulturális 
erőforrások, emberi egészség és hulladék kezelés.70 A kérelmező környezeti 
beszámolóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.71 

Az engedélyezési eljárás két részből áll: környezetvédelmi felülvizsgálatból  
és biztonsági felülvizsgálatból. A környezetvédelmi felülvizsgálat első lépéseként  
a meghosszabbítási eljárás benyújtását követően a Bizottság közmeghallgatást szervez.  
Az első közmeghallgatás fontos, mert ezzel kezdődik az engedélyezési eljárás és  
a nyilvánosság tájékoztatása. Az eljárásnak ebben a szakaszában a közösség tagjai 
kérdéseket tehetnek fel, illetve észrevételeket tehetnek.72 Ez összhangban áll a nukleáris 
jog alapelvével: az átláthatósággal. Az átláthatóság elve megkívánja, hogy mindazok  
a szervek, amelyek részt vesznek a nukleáris energia fejlesztésében, felhasználásában és 
szabályozásában, valamennyi fontos információhoz hozzáférjenek arra vonatkozóan, 
hogy a nukleáris energia hogyan kerül felhasználásra, beleértve olyan eseteket,  
és rendellenes eseményeket, amelyek kihatással lehetnek az emberi egészségre, 
biztonságra és környezetre.73 A Bizottság minden információt összegyűjt és  
a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás végén átadja az energia tervekről döntést hozó 
testületeknek.74 

A biztonsági felülvizsgálat keretében a Bizottság azt vizsgálja, hogy  
a meghosszabbítási engedély iránti kérelem és a mellékelt dokumentumok összhangban 
vannak-e a "meghosszabbítási engedély kiadásának standardjaival. Egy másik szervezet, 
a Reaktor biztonsági tanácsadó testület szintén megvizsgálja a meghosszabbítási 
engedély iránti kérelmet. A Testület szövetségi tanácsadó szerv, amely független  
a Bizottságtól.  

                                                             
69 Kimberly 2018, 54. 
70 Uo. 54. 
71 Uo. 55. 
72 Uo. 55. 
73 Stoiber et al. 2003, 10. 
74 Kimberly 2018, 56. 
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A Testület a biztonsági követelményeket vizsgálja, első sorban a 
meghosszabbítási engedély iránti kérelemben szereplő biztonsági kérdéseket, majd 
ajánlásokat fogalmaz meg a Bizottság számára.75   

Az eljárás utolsó része a közigazgatási bírósági meghallgatás. A bírósági 
meghallgatás a Nukleáris Biztonság és Engedélyezés hatóság három tagú bizottsága 
előtt történik. A Bizottságnak két műszaki végzettségű és egy jogász tagja van. Az 
eljárás végén a Nukleáris Biztonság és Engedélyezés Hatóság hozza meg az elsőfokú 
döntést.76   

A Nukleáris Biztonsági és Engedélyezési Hatóság döntése a Bizottság (NRC)  
öttagú tanácsa előtt támadható meg fellebbezéssel. A Tanács döntésével szemben  
az USA Fellebbviteli Bíróságához lehet fordulni, sőt utolsó lépésben a Legfelsőbb 
Bíróságnál is kezdeményezhető felülvizsgálat.77 

 
5. Összegzés 

 
Az atomenergia felhasználása világszerte növekvő tendenciát mutat, ami 

természetesen összefügg a növekvő villamos-energia felhasználással. Ahogy  
a tanulmányban röviden bemutatásra került, az atomenergia felhasználása vitatott 
kérdés. Mindazonáltal véleményem szerint hazánkban az atomenergia felhasználásának 
rövid, illetve középtávon nincs alternatívája, így a Paksi Atomerőmű üzemidejének 
meghosszabbítása szükséges és indokolt lépés volt az energiabiztonság érdekében.  
Az üzemidő-meghosszabbítás a korszerű és már kipróbált amerikai minta figyelembe 
vételével került megvalósításra, a Paksi Atomerőmű Biztonsági felülvizsgálata  
és korszerűsítése mellett. Hazánk Európában elsők között alkalmazta az üzemidő-
meghosszabbítással kapcsolatos műszaki, biztonsági, szabályozási mintát. Biztosra 
vehető, hogy a jövőben Európában – és a világ más részein is – egyre több államban 
szükségessé fog válni a működő atomerőművek üzemidejének meghosszabbítása. 
Folyamatos korszerűsítés, öregedésgátló módszerek és egyre szigorodó biztonsági 
előírások mellett úgy vélem, ma még nem látható, hogy mennyi lesz az atomerőművek 
végleges üzemideje. Erre kihatással lehetnek a kérdéssel kapcsolatos folyamatos 
műszaki-biztonsági fejlesztések is. Az ugyanakkor már biztosan állítható az amerikai 
példa alapján, hogy az atomerőművek számottevő része alkalmas arra, hogy az 
eredetileg tervezett üzemidőnél tovább, hatékonyan és biztonságosan működjön.   

 
  

                                                             
75 Uo. 56. 
76 Uo. 57. 
77 Uo. 58. 
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