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A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) az 

atomenergetika az Atomenergia Ügynökség (NEA) hatáskörébe tartozik. Az 
1950-es évek elején indított üzemek és berendezések kora a tagországok je-
lentős részében lejárt, ezeket eredetileg is 30-40 éves üzemelésre tervezték, 
mára viszont műszakilag is elavultak. Működésüket meg kell szüntetni, a be-
rendezéseket szét kell szerelni, ami számos műszaki és környezeti problémát 
vet fel. A világ több mint 500 atomerőművének legnagyobb része az OECD 
tagországokban működik, átlagos koruk 15 év, ezért a probléma megoldása 
főleg 2015 után lesz fontos. 

A leállítás és szétszerelés 

                                                

(angolul Decommissioning and Dismantling) 
terén a szakemberek már bizonyos jártasságra tettek szert, de ezt tovább kell 
fejleszteni. A NEA ezzel az 1980-as évek eleje óta foglalkozik, létrehozta a 
Leállítási és Szétszerelési Munkacsoportot (WPDD), amely eddigi eredménye-
it és terveit összefoglalta, és megküldte a tagországoknak.1 

A nukleáris üzemek leállítása, a berendezések üzemképességének meg-
szüntetése (decommissioning) sok adminisztratív és technikai munkát igényel. 
A leállítás után következik a szétszerelés (dismantling), ami nem csak egysze-
rű szétszerelést jelent, de ide tartozik az alkatrészek és a környezet megtisztí-
tása a sugárzó anyagoktól. Amennyiben a leállított üzem helyén a jövőben 
bármilyen más tevékenységet akarnak folytatni, talajcserét is kell végezni és a 
szennyezett földet mint atomhulladékot biztonságosan el kell helyezni.  

 
 

 
1 A beszámoló elérhető a www.nea.fr/html/rwm/wpdd.html internetes oldalon. 

 



Módszerek és határidők 
A terület helyreállításának módjáról és a szükséges időről sok vita folyik, 

a NEA-országok szakértőinek véleménye a módszerekről megoszlik. A véle-
ménykülönbségekben helyi és nemzeti érdekek ütköznek, például az is közre-
játszik, mi legyen a leállított üzem szakembereivel, hogyan helyezzék el a 
nukleáris hulladékot, stb.  

Lényegében két szélső álláspont alakult ki. Az egyik az azonnali leállítást 
és szétszerelést tartja fontosnak, a másik a fokozatos, minél biztonságosabb 
leállítást. A kettő kombinációjaként alakult ki egy harmadik álláspont, amely 
szerint a nem szorosan a reaktorokhoz tartozó, külső berendezéseket kell 
gyorsan leszerelni, a többit pedig fokozatosan. 

Az első módszer szerint néhány évig pihentetnék az üzemet, amíg az 
egész lehűl, és a kis radioaktivitású radionuklidek elbomlanak. Ezután jön a 
szétszerelés és olyan méretű sugármentesítés, hogy ellenőrzésre tovább ne 
legyen szükség, a radioaktív hulladékot kezelik, csomagolják és biztonságo-
san elhelyezik.  

A második módszernél a fűtőelemeket távolítják el először, utána a folyé-
kony radioaktív anyagokat, majd pihentetik a berendezéseket, néhány tíz évtől 
több száz évig terjedő időn át. 

Ma már sok tapasztalat áll a nemzetközi szakember-társadalom rendel-
kezésére, ezeket új üzemek tervezésekor is hasznosítják. Kialakult a szabvá-
nyos eljárás a felhasználható segédberendezések és anyagok tekintetében, 
ezeket a módszereket akarják a nemzetközi közösséggel megismertetni. 

A nukleáris szakemberek eddig is sok tapasztalatot szerezhettek számos 
kísérleti és demonstrációs üzem szétszerelésekor, ezeknek a helyeknek a je-
lentős részét már átadták, más célokra történő hasznosításhoz. Új körülmény, 
hogy a leállítás és szétszerelés minden fázisában részt vevő munkások, mér-
nökök védelmére jóval nagyobb gondot kell fordítani, mint a nukleáris üzem 
működtetésénél. 

A NEA országok felkészültek a leállítás és szétszerelés feladataira, már 
mindegyikben létrehozták a megfelelő szervezetet, ami természetesen minden 
ország körülményei szerint más és más. Lehet, hogy ez utóbbi miatt egyes or-
szágokban új intézményeket kell létrehozni, új szabályzatokat kell kidolgozni. Ide 
tartozik még az is, hogy a költségeket nem lehet pontosan előre kiszámítani, mi-
vel a munka függ az adott helyszíntől, a rendelkezésre álló szakemberektől. 

A leállítás és szétszerelés költségének jelentős hányada esik a hulladék 
eltávolítására és esetleges hasznosítására. A hulladék jelentős része nem kü-
lönbözik a nukleáris üzemekben képződött szokásos hulladéktól, aminek ke-
zelésére kidolgozott módszerek vannak. Új körülmény, hogy itt nagy tömegű, 
olyan kis aktivitású hulladékot kell kezelni, amelyben kis mennyiségű 
radionuklid van jelen, ezek kezelésére új módszereket kell kidolgozni, jelentős 
részük ugyanis újra felhasználható vagy reciklizálható. Különösen fontos a 
grafit, berillium, nátrium, azbeszt kezelése. 

 



 

Lényeges szempont, hogy a lakosságot és a helyi hatóságokat megnyer-
jék az atomenergia minden ágazata, így a leállítás és szétszerelés nehéz fel-
adataihoz is.  

(Dr. Menczel György) 
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