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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LXXXII.
tör vény

a nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozásáról  szóló szerzõdés III. cikk
(1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról  szóló 

biztosítéki megállapodás és jegyzõkönyv, 
valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítõ

jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló szer zõ dés III. cikk (1) és (4) be kez dé sé nek vég re haj -
tá sá ról  szóló biz to sí té ki meg ál la po dás (a továbbiak ban:
meg ál la po dás) és jegy zõ könyv (a továb biak ban: jegy zõ -
könyv), va la mint a meg ál la po dás hoz csa tolt ki egé szí tõ
jegy zõ könyv (a továb biak ban: ki egé szí tõ jegy zõ könyv)
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel ki hir de ti
a) a meg ál la po dást és a jegy zõ köny vet,
b) a ki egé szí tõ jegy zõ köny vet.

3.  § A meg ál la po dás és a jegy zõ könyv hi te les an gol
nyel vû szö ve ge és azok hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa
a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Kingdom of Belgium, the Kingdom 
of Denmark, the Federal Republic of Germany,
Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy 

of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, 
the European Atomic Energy Community and 

the International Atomic Energy Agency 
in implementation of Article III, (1) and (4) of the

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear weapons

Whereas the Kingdom of Belgium, the Kingdom of
Denmark, the Federal Republic of Germany, Ireland, the
Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the
Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as
„the States”) are signatories of the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter
referred to as the „Treaty”) opened for signature at
London, Moscow and Washington on 1 July 1968 and
which entered into force on 5 March 1970;

Recalling that pursuant to Article IV(1) of the Treaty
nothing in the Treaty shall be interpreted as affecting the
inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop
research, production and use of nuclear energy for

peaceful purposes without discrimination and in
conformity with Articles I and II of the Treaty;

Recalling that according to Article IV(2) of the Treaty all
the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the
right to participate in, the fullest possible exchange of
equipment, materials and scientific and technological
information for the peaceful uses of nuclear energy;

Recalling further that under the terms of the same
paragraph the Parties to the Treaty in a position to do so
shall also co-operate in contributing alone or together with
other States or international organisations to the further
development of the applications of nuclear energy for
peaceful purposes, especially in the territories of
non-nuclear-weapon States Party to the Treaty;

Whereas Article III(1) of the Treaty provides that each
non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes
to accept safeguards, as set forth in an agreement to be
negotiated and concluded with the International Atomic
Energy Agency (hereinafter referred to as „the Agency”)
in accordance with the Statute of the Agency (hereinafter
referred to as „the Statute”) and the Agency’s safeguards
system, for the exclusive purpose of verification of the
fulfillment of its obligations assumed under this Treaty
with a view to preventing diversion of nuclear energy from 
peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear
explosive devices;

Whereas Article III(4) provides that non-
nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude
agreements with the Agency to meet the requirements of
the said Article either individually or together with other
States in accordance with the Statute;

Whereas the States are Members of the European
Atomic Energy Community (EURATOM) (hereinafter
referred to as „the Community”) and have assigned to
institutions common to the European Communities
regulatory, executive and judicial powers which these
institutions exercise in their own right in those areas for
which they are competent and which may take effect
directly within the legal systems of the Member States;

Whereas within this institutional framework, the
Community has in particular the task of ensuring, through
appropriate safeguards, that nuclear materials are not
diverted to purposes other than those for which they were
intended, and will, from the time of the entry into force of
the Treaty within the territories of the States, thus be
required to satisfy itself though the system of safeguards
established by the EURATOM Treaty, that source and
special fissionable material in all peaceful nuclear
activities within the territories of the States is not diverted
to nuclear weapons or other nuclear explosive devices;

Whereas these safeguards include notification to the
Community of the basic technical characteristics of
nuclear facilities, maintenance and submission of
operating records to permit nuclear materials accounting
for the Community as a whole, inspections by officials of
the Community, and a system of sanctions;
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Whereas the Community has the task of establishing
with other countries and with international organisations
relations which may promote progress in the use of nuclear 
energy for peaceful purposes and is expressly authorised to 
assume special safeguard obligations in agreement with a
third State of an international organisation;

Whereas the Agency’s international safeguards system
referred to in the Treaty comprises, in particular,
provisions for the submission of design information to the
Agency, the maintenance of records, the submission of
reports on all nuclear material subject to safeguards to the
Agency, inspections carried out by the Agency’s
inspectors, requirements for the establishment and
maintenance of a system of accounting for and control of
nuclear material by a State, and measures in relation to
verification of non-diversion;

Whereas the Agency, in the light of its statutory
responsibilities and its relationship to the General
Assembly and the Security Council of the United Nations,
has the responsibility to assure the international
community that effective safeguards are being applied
under the Treaty;

Noting that the States which were Members of the
Community when they signed the Treaty, made it known
on that occasion that safeguards provided for in Article
III(1) of the Treaty would have to be set out in a
verification agreement between the Community, the States 
and the Agency and defined in such a way that the rights
and obligations of the States and the Community would
not be affected;

Whereas the Board of Governors of the Agency
(hereinafter referred to as „the Board”) has approved a
comprehensive set of model provisions for the structure and
content of agreements between the Agency and States
required in connection with the Treaty to be used as the basis
for negotiating safeguards agreements between the Agency
and non-nuclear-weapon States Party to the Treaty;

Whereas the Agency is authorised under Article III.A.5
of the Statute, to apply safeguards, at the request of the
parties, to any bilateral or multilateral arrangement, or at
the request of a State, to any of that State’s activities in the
field of atomic energy;

Whereas it is the desire of the Agency, the Community
and the States to avoid unnecessary duplication of
safeguards activities;
Now, therefore, the Agency, the Community and the States 
have agreed as follows:

PART I

BASIC UNDERTAKING

Article 1

The States undertake, pursuant to Article III(1) of the
Treaty, to accept safeguards, in accordance with the terms

of this Agreement, on all source or special fissionable
material in all peaceful nuclear activities within their
territories, under their jurisdiction or carried out under
their control anywhere, for the exclusive purpose of
verifying that such material is not diverted to nuclear
weapons or other nuclear explosive devices.

APPLICATION OF SAFEGUARDS

Article 2

The Agency shall have the right and obligation to ensure 
that safeguards will be applied, in accordance with the
terms of this Agreement, on all source or special
fissionable material in all peaceful nuclear activities
within the territories of the States, under their jurisdiction
or carried out under their control anywhere for the
exclusive purpose of verifying that such material is not
diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive
devices.

Article 3

a. The Community undertakes, in applying its
safeguards on source and special fissionable material in all
peaceful nuclear activities within territories of the States,
to co-operate with the Agency, in accordance with the
terms of this Agreement, with a view to ascertaining that
such source and special fissionable material is not diverted 
to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

b. The Agency shall apply its safeguards, in accordance
with the terms of this Agreement, is such a manner as to
enable it to verify, in ascertaining that there has been no
diversion of nuclear material from peaceful uses to nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices, findings of
the Community’s system of safeguards. The Agency’s
verification shall include, inter alia, independent
measurements and observations conducted by the Agency
in accordance with the procedures specified in this
Agreement. The Agency, in its verification, shall take due
account of the effectiveness of the Community’s system of 
safeguards in accordance with the terms of this
Agreement.

CO-OPERATION BETWEEN THE AGENCY,
THE COMMUNITY AND THE STATES

Article 4

The Agency, the Community and the States shall
co-operate, in so far as each Party is concerned, to
facilitate the implementation of the safeguards provided
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for in this Agreement and shall avoid unnecessary
duplication of safeguards activities.

IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS

Article 5

The safeguards provided for in this Agreement shall be
implemented in a manner designed:

a. To avoid hampering the economic and
technicological development in the Community or
international co-operation in the field of peaceful nuclear
activities, including international exchange of nuclear
material;

b. To avoid undue interference in the peaceful nuclear
activities in the Community, and in particular in the
operation of facilities; and

c. To be consistent with prudent management practices
required for the economic and safe conduct of nuclear
activities.

Article 6

a. The Agency shall take every precaution to protect
commercial and industrial secrets and other confidential
information coming to its knowledge in the
implementation of this Agreement.

b. i. The Agency shall not publish or communicate to
any State, organisation or person any information
obtained by it in connection with the
implementation of this Agreement, except that
specific information relating to the
implementation thereof may be given to the Board
and to such Agency staff members as require such
knowledge by reason of their official duties in
connection with safeguards, but only to the extent
necessary for the Agency to fulfil its responsibilities 
in imple menting this Agreement;

    ii. Summarised information on nuclear material
subject to safeguards under this Agreement may
be published upon decision of the Board if the
States directly concerned or the Community, in so
far as either Party is individually concerned, agree
thereto.

Article 7

a. In implementing safeguards under this Agreement,
full account shall be taken of technological development
in the field of safeguards, and every effort shall be made to
ensure optimum cost-effectiveness and the application of
the principle of safeguarding effectively the flow of
nuclear material subject to safeguards under this

Agreement by use of instruments and other techniques at
certain strategic points to the extent that present or future
technology permits.

b. In order to ensure optimum cost-effectiveness, use
shall be made, for example, of such means as:

i. Containment as a means of defining material
balance areas for accounting purposes;

ii. Statistical techniques and random sampling in
evaluating the flow of nuclear material; and

iii. Concentration of verification procedures on those
stages in the nuclear fuel cycle involving the
production, processing, use or storage of nuclear
material from which nuclear weapons or other
nuclear explosive devices could readily be made,
and minimisation of verification procedures in
respect of other nuclear material, on condition that 
this does not hamper the implementation of this
Agreement.

PROVISION OF INFORMATION TO THE AGENCY

Article 8

a. In order to ensure the effective implementation of
safeguards under this Agreement, the Community shall, in
accordance with the provisions set out in this Agreement,
provide the Agency with information concerning nuclear
material subject to such safeguards and the features of
facilities relevant to safeguarding such material.

b. i. The Agency shall require only the minimum
amount of information and data consistent with
carrying out its responsibilities under this
Agreement.

ii. Information pertaining to facilities shall be the
minimum necessary for safeguarding nuclear
material subject to safeguards under this
Agreement.

c. If the Community so requests, the Agency shall be
prepared to examine on premises of the Community design 
information which the Community regards as being of
particular sensitivity. Such information need not be
physically transmitted to the Agency provided that it
remains readily available for further examination by the
Agency on premises of the Community.

AGENCY INSPECTORS

Article 9

a. i. The Agency shall secure the consent of the
Community and the States to the designation of
Agency inspectors to the States.
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ii. If the Community, either upon proposal of a
designation or at any other time after a designation 
has been made, objects to the designation, the
Agency shall propose to the Community and the
States an alternative designation or designations.

iii. If, as a result of the repeated refusal of the
Community to accept the designation of Agency
inspectors, inspection to be conducted under this
Agreement would be impeded, such refusal shall
be considered by the Board, upon referral by the
Director General of the Agency (hereinafter
referred to as „the Director General”), with a view
to its taking appropriate action.

b. The Community and The States concerned shall take the 
necessary steps to ensure that Agency inspectors can
effectively discharge their functions under this Agreement.

c. The visits and activities of Agency inspectors shall be
so arranged as:

i. To reduce to a minimum the possible
inconvenience and disturbance to the Community
and the States and to the peaceful nuclear
activities inspected; and

ii. To ensure protection of industrial secrets or any
other confidential information coming to the
knowledge of Agency inspectors.

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 10

Each State shall apply to the Agency, including its
property, funds and assets, and to its inspectors and other
officials, performing functions under this Agreement, the
relevant provisions of the Agreement on the Privileges and 
Immunities of the International Atomic Energy Agency.

CONSUMPTION OR DILUTION OF NUCLEAR
MATERIAL

Article 11

Safeguards under this Agreement shall terminate on
nuclear material upon determination by the Community
and the Agency that the material has been consumed, or
has been diluted in such a way that it is no longer usable for 
any nuclear activity relevant from the point of view of
safeguards, or has become practically irrecoverable.

TRANSFER OF NUCLEAR MATERIAL OUT 
OF THE STATES

Article 12

The Community shall give the Agency notification of
transfers of nuclear material subject to safeguards under

this Agreement out of the States, in accordance with the
provisions of this Agreement. Safeguards under this
Agreement shall terminate on nuclear material when the
recipient State has assumed responsibility therefore as
provided for in this Agreement. The Agency shall maintain 
records indicating each transfer and, where applicable, the
re-application of safeguards to the transferred nuclear
material.

PROVISIONS RELATING TO NUCLEAR MATERIAL 
TO BE USED IN NON-NUCLEAR ACTIVITIES

Article 13

Where nuclear material subject to safeguards under this
Agreement is to be used in non-nuclear activities, such as
the production of alloys or ceramics, the Community shall
agree with the Agency, before the material is so used, on
the circumstances under which the safeguards under this
Agreement on such material may be terminated.

NON-APPLICATION OF SAFEGUARDS 
TO NUCLEAR MATERIAL TO BE USED 

IN NON-PEACEFUL ACTIVITIES

Article 14

If a State intends to exercise its discretion to use nuclear
material which is required to be safeguarded under this
Agreement in a nuclear activity which does not require the
application of safeguards under this Agreement, the
following procedures shall apply:

a. The Community and the State shall inform the
Agency of the activity, and the State shall make it clear:

i. That the use of the nuclear material in a
non-proscribed military activity will not be in
conflict with an undertaking the State may have
given and in respect of which Agency safeguards
apply, that the material will be used only in a
peaceful nuclear activity; and

ii. That during the period of non-application of
safeguards under this Agreement the nuclear
material will not be used for the production of
nuclear weapons or other nuclear explosive
devices;

b. The Agency and the Community shall make an
arrangement so that, only while the nuclear material is in
such an activity, the safeguards provided for in this
Agreement will not be applied. The arrangement shall
identify, to the extent possible, the period or circumstances 
during which such safeguards will not be applied. In any
event, the safeguards provided for in this Agreement shall
apply again as soon as the nuclear material is reintroduced
into a peaceful nuclear activity. The Agency shall be kept
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informed of the total quantity and composition of such
material out of that State or those States; and

c. Each arrangement shall be made in agreement with
the Agency. Such agreement shall be given as promptly as
possible and shall relate only to such matters as, inter alia,
temporal and procedural provisions and reporting
arrangements, but shall not involve any approval or
classified knowledge of the military activity or relate to the 
use of the nuclear material therein.

FINANCE

Article 15

The Agency, the Community and the States will bear the 
expenses incurred by each of them in implementing their
respective responsibilities under this Agreement.
However, if the Community, the States or person under
their jurisdiction, incur extraordinary expenses as a result
of a specific request by the Agency, the Agency shall
reimburse such expenses provided that it has agreed in
advance to do so. In any case, the Agency shall bear the
cost of any additional measuring or sampling which
Agency inspectors may request.

THIRD PARTY LIABILITY FOR NUCLEAR
DAMAGE

Article 16

The Community and the States shall ensure that any
protection against third party liability in respect of nuclear
damage, including any insurance or other financial
security which may be available under their laws or
regulations shall apply to the Agency and its officials for
the purpose of the implementation of this Agreement, in
the same way as that protection applies to nationals of the
States.

INTERNATIONAL RESPONSIBILITY

Article 17

Any claim by the Community or a State against the
Agency or by the Agency against the Community or a
State in respect of any damage resulting from the
implementation of safeguards under this Agreement, other
than damage arising out of a nuclear incident, shall be
settled in accordance with international law.

MEASURES IN RELATION TO VERIFICATION
OF NON-DIVERSION

Article 18

If the Board, upon report of the Director General,
decides that an action by the Community or a State, in so
far as either Party is individually concerned, is essential
and urgent in order to ensure verification that nuclear
material subject to safeguards under this Agreement is not
diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive
devices, the Board may call upon the Community or that
State to take the required action without delay, irrespective 
of whether procedures have been invoked pursuant to
Article 22 for the settlement of a dispute.

Article 19

If the Board, upon examination of relevant information
reported to it by the Director General, finds that the
Agency is not able to verify that there has been no
diversion of nuclear material required to be safeguarded
under this Agreement, to nuclear weapons or other nuclear
explosive devices, it may make the reports provided for in
Article XII(C) of the Statute and may also take, where
applicable, the other measures provided for in that
paragraph. In taking such action, the Board shall take
account of the degree of assurance provided by the
safeguards measures that have been applied and shall offer
the Community or the State, in so far as either Party is
individually concerned, every reasonable opportunity to
furnish the Board with any necessary reassurance.

INTERPRETATION AND APPLICATION
 OF THE AGREEMENT AND SETTLEMENT

OF DISPUTES

Article 20

At the request of the Agency, the Community or a State,
there shall be consultations about any question arising out
of the interpretation or application of this Agreement.

Article 21

The Community and the States shall have the right to
request that any question arising out of the interpretation
or application of this Agreement be considered by the
Board. The Board shall invite the Community and the
State concerned to participate in the discussion of any such 
question by the Board.
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Article 22

Any dispute arising out of the interpretation or
application of this Agreement except a dispute with regard
to a finding by the Board under Article 19 or an action take
by the Board pursuant to such a finding, which is not
settled by negotiation or another procedure agreed to by
the Agency, the Community and the States shall, at the
request of any one of them, be submitted to an arbitral
tribunal composed of five arbitrators. The Community and
the States shall designate two arbitrators and the Agency
shall also designate two arbitrators, and the four arbitrators 
so designated shall elect a fifth, who shall be the
Chairman. If, within thirty days of the request for
arbitration, the Community and the States, or the Agency,
have not designated two arbitrators each, the Community
or the Agency may request the President of the
International Court of Justice to appoint these arbitrators.
The same procedure shall apply if, within thirty days of the 
designation or appointment of the fourth arbitrator, the
fifth arbitrator has not been elected. A majority of the
members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum,
and all decisions shall require the concurrence of at least
three arbitrators. The arbitral procedure shall be fixed by
the tribunal. The decisions of the tribunal shall be binding
on the Agency, the Community, and the States concerned.

ACCESSION

Article 23

a. This Agreement shall come into force for
non-nuclear-weapon States Party to the Treaty which
become Members of the Community, upon:

i. Notification to the Agency by the State concerned
that its procedures with respect to the coming into
force of this Agreement have been completed; and

ii. Notification to the Agency by the Community that
it is in a position to apply its safeguards in respect
of that State for the purposes of this Agreement.

b. Where the State concerned has concluded other
agreements with the Agency for the application of Agency
safeguards, upon the coming into force of this Agreement
for that State, the application of Agency safeguards under
such agreements shall be suspended while this Agreement
is in force; provided, however, that the State’s undertaking 
in those agreements not to use items which are subject
thereto in such a way as to further any military purpose
shall continue to apply.

AMENDMENT OF THE AGREEMENT

Article 24

a. The Agency, the Community and the States shall, at
the request of any one of them, consult on amendment to
this Agreement.

b. All amendments shall require the agreement of the
Agency, the Community and the States.

c. The Director General shall promptly inform all
Member States of the Agency of any amendment to this
Agreement.

ENTRY INTO FORCE AND DURATION

Article 25

a. This Agreement shall enter into force on the date
upon which the Agency receives from the Community and
the States written notification that their own requirements
for entry into force have been met. The Director General
shall promptly inform all Member States of the Agency of
the entry into force of this Agreement.

b. This Agreement shall remain in force as long as the
States are Parties to the Treaty.

PROTOCOL

Article 26

The Protocol attached to this Agreement shall be an
integral part thereof. The term „Agreement” as used in this
instrument means the Agreement and the Protocol
together.

PART II

INTRODUCTION

Article 27

The purpose of this part of the Agreement is to specify,
as required, the procedures to be applied in the
implementation of the safeguards provisions of Part I.

OBJECTIVE OF SAFEGUARDS

Article 28

The objective of the safeguards procedures set forth in
this Agreement is the timely detection of diversion of
significant quantities of nuclear material from peaceful
nuclear activities to the manufacture of nuclear weapons or 
of other nuclear explosive devices or for purposes
unknown, and deterrence of such diversion by the risk of
early detection.
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Article 29

For the purpose of achieving the objective set forth in
Article 28, material accountancy shall be used as a
safeguards measure of fundamental importance, with
containment and surveillance as important complementary 
measures.

Article 30

The technical conclusion of the Agency’s verification
activities shall be a statement, in respect of each material
balance area, of the amount of material unaccounted for
over a specific period, and giving the limits of accuracy of
the amounts stated.

THE COMMUNITY’S SYSTEM OF SAFEGUARDS

Article 31

Pursuant to Article 3, the Agency, in carrying out its
verification activities, shall make full use of the
Community’s system of safeguards.

Article 32

The Community’s system of accounting for and control
of nuclear material under this Agreement shall be based on
a structure of material balance areas. The Community, in
applying its safeguards, will make use of and, to the extent
necessary, make provision for, as appropriate and
specified in the Subsidiary Arrangements such measures
as:

a. A measurement system for the determination of the
quantities of nuclear material received, produced, shipped, 
lost or otherwise removed from inventory, and the
quantities on inventory;

b. The evaluation of precision and accuracy of
measurements and the estimation of measurement
uncertainty;

c. Procedures for identifying, reviewing and evaluating
differences in shipper/receiver measurements;

d. Procedures for taking a physical inventory;
e. Procedures for the evaluation of accumulations of

unmeasured inventory and unmeasured losses;
f. A system of records and reports showing, for each

material balance area, the inventory of nuclear material
and the changes in that inventory including receipts into
and transfers out of the material balance area;

g. Provisions to ensure that the accounting procedures
and arrangements are being operated correctly; and

h. Procedures for the provision of reports to the Agency
in accordance with Articles 59 to 65 and 67 to 69.

Article 33

Safeguards under this Agreement shall not apply to
material in mining or ore processing activities.

Article 34

a. When any material containing uranium or thorium
which has not reached the stage of the nuclear fuel cycle
described in paragraph (c) is directly or indirectly exported 
to a non-nuclear-weapon State not Party to this
Agreement, the Community shall inform the Agency of its
quantity, composition and destination, unless the material
is exported for specifically non-nuclear purposes;

b. When any material containing uranium or thorium
which has not reached the stage of the nuclear fuel cycle
described in paragraph (c) is imported into the States, the
Community shall inform the Agency of its quantity and
composition, unless the material is imported for
specifically non-nuclear purposes; and

c. When any nuclear material of a composition and
purity suitable for fuel fabrication or for isotopic
enrichment leaves the plant or the process stage in which it
has been produced, or when such nuclear material, or any
other nuclear material produced at a later stage in the
nuclear fuel cycle, is imported into the States, the nuclear
material shall become subject to the other safeguards
procedures specified in this Agreement.

TERMINATION OF SAFEGUARDS

Article 35

a. Safeguards under this Agreement shall terminate on
nuclear material, under the conditions set forth in Article
11. Where the conditions of that article are not met, but the
Community considers that the recovery of nuclear material 
subject to safeguards under this Agreement from residues
is not for the time being practicable or desirable, the
Agency and the Community shall consult on the
appropriate safeguard measures to be applied.

b. Safeguards under this Agreement shall terminate on
nuclear material, under the conditions set forth in Article
13, provided that the Agency and the Community agree
that such nuclear material is practicably irrecoverable.

EXEMPTION FROM SAFEGUARDS

Article 36

At the request of the Community, the Agency shall
exempt nuclear material from safeguards under this
Agreement, as follows:
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a. Special fissionable material, when it is used in gram
quantities or less as a sensing component in instruments;

b. nuclear material, when it is used in non-nuclear
activities in accordance with Article 13, if such nuclear
material is recoverable; and

c. plutonium with an isotopic concentration of
plutonium-238 exceeding 80%.

Article 37

At the request of the Community, the Agency shall
exempt from safeguards under this Agreement nuclear
material that would otherwise be subject to such
safeguards, provided that the total quantity of nuclear
material which has been exempted in the States in
accordance with this Article may not at any time exceed:

a. One kilogram in total of special fissionable material,
which may consist of one or more of the following:

i. Plutonium;
ii. Uranium with an enrichment of 0.2 (20%) and

above, taken account of by multiplying its weight
by its enrichment; and

iii. Uranium with an enrichment below 0.2 (20%) and
above that of natural uranium, taken account of by
multiplying its weight by five times the square of
its enrichment;

b. Ten metric tons in total of natural uranium and
depleted uranium with an enrichment above 0.005 (0.5%);

c. Twenty metric tons of depleted uranium with an
enrichment of 0.005 (0.5%) or below; and

d. Twenty metric tons of thorium;
or such gre a ter amo unts as may be spe ci fi ed by the Bo ard
for uni form app li ca ti on.

Article 38

If exempted nuclear material is to be processed or stored 
together with nuclear material subject to safeguards under
this Agreement, provision shall be made for the
re-application of such safeguards thereto.

SUBSIDIARY ARRANGEMENTS

Article 39

The Community shall make Subsidiary Arrangements
with the Agency which shall specify in detail, to the extent
necessary to permit the Agency to fulfil its responsibilities
under this Agreement in an effective and efficient manner,
how the procedures laid down in this Agreement are to be
applied. The Subsidiary Arrangements may be extended or 
changed by agreement between the Agency and the
Community without amendment of this Agreement.

Article 40

The Subsidiary Arrangements shall enter into force at
the same time as, or as soon as possible after, the entry into
force of this Agreement. The Agency, The Community and 
the States shall make every effort to achieve their entry
into force within ninety days of the entry into force of this
Agreement; an extension of that period shall require
agreement between the Agency, the Community and the
States. The Community shall provide the Agency
promptly with the information required for completing the
Subsidiary Arrangements. Upon the entry into force of this 
Agreement, the Agency shall have the right to apply the
procedures laid down therein in respect of the nuclear
material listed in the inventor provided for in Article 41,
even if the Subsidiary Arrangements have not yet entered
into force.

INVENTORY

Article 41

On the basis of the initial report referred to in Article 62, 
the Agency shall establish a unified inventory of all
nuclear material in the State subject to safeguards under
this Agreement, irrespective of its origin, and shall
maintain this inventory on the basis of subsequent reports
and of the results of its verification activities. Copies of the 
inventory shall be made available to the Community at
intervals to be agreed.

DESIGN INFORMATION

General provisions

Article 42

Pursuant to Article 8, design information in respect of
existing facilities shall be provided to the Agency by the
Community during the discussion of the Subsidiary
Arrangements. The time limits for the provisions of design
information in respect of the new facilities shall be
specified in the Subsidiary Arrangements and such
information shall be provided as early as possible before
nuclear material is introduced into a new facility.

Article 43

The design information to be provided to the Agency
shall include, in respect of each facility, when applicable:

a. The identification of the facility, stating its general
character, purpose, nominal capacity and geographic
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location, and the name and address to be used for routine
business purposes;

b. A description of the general arrangement of the
facility with reference, to the extent feasible, to the form,
location and flow of nuclear material and to the general
layout of important items of equipment which use, produce 
or process nuclear material;

c. A description of features of the facility relating to
material accountancy, containment and surveillance; and

d. A description of the existing and proposed procedures 
at the facility for nuclear material accountancy and
control, with special reference to material balance areas
established by the operator, measurements of flow and
procedures for physical inventory taking.

Article 44

Other information relevant to the application of
safeguards under this Agreement shall also be provided to
the Agency in respect of each facility, if so specified in the
Subsidiary Arrangements. The Community shall provide
the Agency with supplementary information on the health
and safety procedures which the Agency shall observe and
with which Agency inspectors shall comply at the facility.

Article 45

The Agency shall be provided by the Community with
design information in respect of a modification relevant
for purposes of safeguards under this Agreement for
examination, and shall be informed of any change in the
information provided to it under Article 44, sufficiently in
advance for the safeguards procedures to be applied under
this Agreement to be adjusted when necessary.

Article 46

Purpose of examination of design
information

The design information provided to the Agency shall be
used for the following purposes:

a. To identify the feature of facilities and nuclear
material relevant to the application of safeguards to
nuclear material in sufficient detail to facilitate
verification;

b. To determine material balance areas to be used for
accounting purposes under this Agreement and to select
those strategic points which are key measurement points
and which will be used to determine flow and inventory of
nuclear material in determining such material balance
areas the following criteria shall, inter alia, be used:

i. The size of the material balance area shall be
related to the accuracy with which the material
balance can be established;

ii. In determining the material balance area
advantage shall be taken of any opportunity to use
containment and surveillance to help ensure the
completeness of flow measurements and thereby
to simplify the application of safeguards and to
concentrate measurement efforts at key
measurement points;

iii. A special material balance area may be established 
at the request of the Community or of the State
concerned around a process step involving
commercially sensitive information;

c. To establish the nominal timing and procedures for
taking of physical inventory of nuclear material for
accounting purposes under this Agreement;

d. To establish the records and reports requirements and
records evaluation procedures;

e. To establish requirements and procedures for
verification of the quantity and location of nuclear
material; and

f. To select appropriate combinations of containment
and surveillance methods and techniques and the strategic
points at which they are to be applied.

The results of the examination of the design information,
as agreed upon between the Agency and the Community,
shall be included in the Subsidiary Arrangements.

Article 47

Re-examination of design information

Design information shall be re-examined in the light of
changes in operating conditions, of developments in
safeguards technology or of the experience in the
application of verification procedures, with a view to
modifying action pursuant to Article 46.

Article 48

Verification of design information

The Agency, in co-operation with the Community and the
State concerned may send inspectors to facilities to verify the
design information provided to the Agency pursuant to
Article 42 to 4 for the purposes stated in Article 46.

INFORMATION IN RESPECT OF NUCLEAR
MATERIAL OUTSIDE FACILITIES

Article 49

The Agency shall be provided by the Community with
the following information when nuclear material is to be
customarily used outside facilities, as applicable:
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a. A general description of the use of the nuclear
material, its geographic location, and the user’s name and
address for routine business purposes; and

b. A general description of the existing and proposed
procedures for nuclear material accountancy and control,
as specified in the Subsidiary Arrangements.

The Agency shall be informed by the Community, on a
timely basis, of any change in the information provided to
it under this Article.

Article 50

The information provided to the Agency pursuant to
Article 49 may be used, to the extent relevant, for the
purposes set out in Article 46 (b) to (f).

RECORDS SYSTEM

General provisions

Article 51

The Community shall arrange that records are kept in
respect of each material balance area. The records to be
kept shall be described in the Subsidiary Arrangements.

Article 52

The Community shall make arrangements to facilitate
the examination of records by Agency inspectors,
particularly if the records are not kept in English, French,
Russian or Spanish.

Article 53

Records shall be retained for at least five years.

Article 54

Records shall consist, as appropriate, of:
a. Accounting records of all nuclear material subject to

safeguards under this Agreement; and
b. Operating records for facilities containing such

nuclear material.

Article 55

The system of measurements on which the records used
for the preparation of reports are based shall either

conform to the latest international standards or be
equivalent in quality to such standards.

Accounting records

Article 56

The accounting records shall set forth the following in
respect of each material balance area:

a. All inventory changes, so as to permit a determination 
of the book inventory at any time;

b. All measurement results that are used for
determination of the physical inventory; and

c. All adjustments and corrections that have been made
in respect of inventory changes, book inventories and
physical inventories.

Article 57

For all inventory changes and physical inventories the
records shall show, in respect of each batch of nuclear
material: material identification, batch data and source
data. The records shall account for uranium, thorium and
plutonium separately in each batch of nuclear material. For 
each inventory change, the date of the inventory change
and, when appropriate, the originating material balance
area and the receiving material balance area or the
recipient, shall be indicated.

Article 58

Operating records

The operating records shall set forth, as appropriate, in
respect of each material balance area:

a. Those operating data which are used to establish
changes in the quantities and composition of nuclear
material;

b. The data obtained from the calibration of tank and
instruments and from sampling and analyses, the
procedures to control the quality of measurements and the
derived estimates of random and systematic error;

c. A description of the sequence of the actions taken in
preparing for, and in taking, a physical inventory, in order
to ensure that it is correct and complete; and

d. A description of the actions taken in order to ascertain 
the cause and magnitude of any accidental or unmeasured
loss that might occur.
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REPORTS SYSTEM

General provisions

Article 59

The Community shall provide the Agency with reports
as detailed in Articles 60 to 65 and 67 to 69 in respect of
nuclear material subject to safeguards under this
Agreement.

Article 60

Reports shall be made in English, French, Russian or
Spanish, except as otherwise specified in the Subsidiary
Arrangements.

Article 61

Reports shall be based on the record kept in accordance
with Articles 51 to 58 and shall consist, as appropriate, of
accounting reports and special reports.

Accounting reports

Article 62

The Agency shall be provided by the Community with
an initial report on all nuclear material subject to
safeguards under this Agreement. The initial report shall
be dispatched to the Agency within thirty days of the last
day of the calendar month in which this Agreement enters
into force, and shall reflect the situation as of the last day
of that month.

Article 63

The Community shall provided the Agency with the
following accounting reports for each material balance
area:

a. Inventory change reports showing all changes in the
inventory of nuclear material. The reports shall be
dispatched as soon as possible and in any event within the
time limits specified in the Subsidiary Arrangements; and

b. Material balance reports showing the material
balance based on a physical inventory of nuclear material
actually present in the material balance area. The reports
shall be dispatched as soon as possible and in any event
within the time limits specified in the Subsidiary
Arrangements.

The reports shall be based on data available as of the
date of reporting and may be corrected at a alter date, as
required.

Article 64

Inventory change reports shall specify identification
and batch data for each batch of nuclear material, the date
of the inventory change and, as appropriate, the
originating material balance area and the receiving
material balance area or the recipient. These reports shall
be accompanied by concise notes:

a. Explaining the inventory changes, on the basis of the
operating data contained in the operating records provided
for under Article 58(a); and

b. Describing, as specified in the Subsidiary
Arrangements, the anticipated operational programme,
particularly the taking of a physical inventory.

Article 65

The Community shall report each inventory change,
adjustment and correction, either periodically in a
consolidated list or individually. Inventory changes shall
be reported in terms of batches. As specified in the
Subsidiary Arrangements, small changes in inventory of
nuclear material, such as transfers of analytical samples,
may be combined in one batch and reported as one
inventory change.

Article 66

The Agency shall provide the Community, for the use of 
the interested parties, with semi-annual statements of book 
inventory of nuclear material subject to safeguards under
this Agreement, for each material balance area, as based on 
the inventory change reports for the period covered by
each such statement.

Article 67

Material balance reports shall include the following
entries unless otherwise agreed by the Agency and the
Community:

a. Beginning physical inventory;
b. Inventory changes (first increases, then decreases);
c. Ending book inventory;
d. Shipper/receiver differences;
e. Adjusted ending book inventory;
f. Ending physical inventory; and
g. Material unaccounted for.
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A statement of the physical inventory, listing all batches 
separately and specifying material identification and batch 
data for each batch, shall be attached to each material
balance report.

Article 68

Special reports

The Community shall make special reports without
delay:

a. If any unusual incident or circumstances lead the
Community to believe that there is or may have been loss
of nuclear material that exceeds the limits specified for this 
purposed in the Subsidiary Arrangements; or

b. If the containment has unexpectedly changed from
that specified in the Subsidiary Arrangements to the extent
that unauthorized removal of nuclear material has become
possible.

Article 69

Amplification and clarification of reports

If the Agency so requests, the Community shall provide
it with amplifications or clarifications of any report, in so
far as relevant for the purpose of safeguards under this
Agreement.

INSPECTIONS

Article 70

General provisions

The Agency shall have the right to make inspections as
provided for in this Agreement.

Purpose of inspections

Article 71

The Agency may make ad hoc inspections in order to:
a. Verify the information contained in the initial report

on the nuclear material subject to safeguards under this
Agreement and identify and verify changes in the situation
which have occurred between the date of the initial report
and the date of the entry into force of the Subsidiary
Arrangements in respect of a given facility; and

b. Identify, and if possible verify the quantity and
composition of nuclear material subject to safeguards
under this Agreement in accordance with Article 93 and

96, before its transfer out of or upon its transfer into the
States except for transfers within the Community.

Article 72

The Agency may make routine inspections in order to:
a. Verify that reports are consistent with records;
b. Verify the location, identity, quantity and

composition of all nuclear material subject to safeguards
under this Agreement; and

c. Verify information on the possible causes of material
unaccounted for, shipper/receiver differences and
uncertainties in the book inventory.

Article 73

Subject to the procedures laid down in Article 77, the
Agency may make special inspections:

a. In order to verify the information contained in special
reports; or

b. If the Agency considers that information made
available by the Community including explanations from
the Community and information obtained from routine
inspections, is not adequate for the Agency to fulfil its
responsibilities under this Agreement.

An inspection shall be deemed to be special when it is
either additional to the routine inspection effort provided
for in this Agreement or involves access to information or
locations in addition to the access specified in Article 76
for ad hoc and routine inspections, or both.

Scope of inspections

Article 74

For the purposes specified in Articles 71 to 73, the
Agency may:

a. Examine the records kept pursuant to Articles 51 to
58;

b. Make independent measurements of all nuclear
material subject to safeguards under this Agreement;

c. Verify the functioning and calibration of instruments
and other measuring and control equipment;

d. Apply and make use of surveillance and containment
measures; and

e. Use other objective methods which have been
demonstrated to be technically feasible.

Article 75

Within the scope of Article 74, the Agency shall be
enabled:
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a. To observe that samples at key measurement points
for material balance accountancy are taken in accordance
with procedures which produce representative samples, to
observe the treatment and analysis of the samples and to
obtain duplicates of such samples;

b. To observe that the measurements of nuclear material
at key measurement points for material balance
accountancy are representative, and to observe the
calibration of the instruments and equipment involved;

c. To make arrangements with the Community and to
the extent necessary with the State concerned that, if
necessary:

i. Additional measurements are made and additional 
samples taken for the Agency’s use;

ii. The Agency’s standard analytical samples are
analysed;

iii. Appropriate absolute standards are used in
calibrating instruments and other equipment; and

iv. Other calibrations are carried out;
d. To arrange to use its own equipment for independent

measurement and surveillance, and if so agreed and
specified in the Subsidiary Arrangements to arrange to
install such equipment;

e. To apply its seals and other identifying and tamper-
indicating devices to containments, if so agreed and
specified in the Subsidiary Arrangements; and

f. To make arrangements with the Community or the
State concerned for the shipping of samples taken for the
Agency’s use.

Access for inspections

Article 76

a. For the purposes specified in Article 71(a) and until
such time as the strategic points have been specified in the
Subsidiary Arrangements, the Agency inspectors shall
have access to any location where the initial report or any
inspections carried out in connection with it indicate that
nuclear material subject to safeguards under this
Agreement is present;

b. For the purposes specified in Article 71(b) the
Agency inspectors shall have access to any location of
which the Agency has been notified in accordance with
Articles 92(b)(iii) or 95(d)(iii);

c. For the purposes specified in Article 72 the inspectors 
shall have access only to the strategic points specified in
the Subsidiary Arrangements and to the records
maintained pursuant to Articles 51 to 58; and

d. In the event of the Community concluding that any
unusual circumstances require extended limitations on
access by the Agency, the Community and the Agency
shall promptly make arrangements with a view to enabling
the Agency to discharge its safeguards responsibilities in

the light of these limitations. The Director General shall
report each such arrangement to the Board.

Article 77

In the circumstances which may lead to special
inspections for the purposes specified in Article 73 the
Community and the Agency shall consult forthwith. As a
result of such consultations the Agency may:

a. Make inspections in addition to the routine inspection 
effort provided for in this Agreement; and

b. Obtain access, in agreement with the Community, to
information or locations in addition to those specified in
Article 76. Any disagreement shall be resolved in
accordance with Articles 21 and 22. In case action by the
Community or a State, in so far as either Party is
individually concerned, is essential and urgent, Article 18
shall apply.

Frequency and intensity of routine inspections

Article 78

The number, intensity and duration of routine
inspections, applying optimum timing, shall be kept to the
minimum consistent with the effective implementation of
the safeguards procedures set forth in this Agreement, and
optimum and most economical use of available inspection
resources under the Agreement shall be made.

Article 79

The Agency may carry out one routine inspection per
year in respect of facilities and material balance areas
outside facilities with a content or annual throughput,
whichever is greater, of nuclear material not exceeding
five effective kilograms.

Article 80

The number, intensity, duration, timing and mode of
routine inspections in respect of facilities with a content or
annual throughput of nuclear material exceeding five
effective kilograms shall be determined on the basis that in 
the maximum or limiting case the inspection regime shall
be no more intensive than is necessary and sufficient to
maintain continuity of knowledge of the flow and
inventory of nuclear material, and the m mum routine
inspection effort in respect of such facilities should be
determined as follows:

a. For reactors and sealed storage installations the
maximum total of routine inspection per year shall be
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determined by allowing one sixth of a man-year of
inspection for each such facility;

b. For facilities, other than reactors or sealed storage
installations, involving plutonium or uranium enriched to
more than 5%, the maximum total of routine inspection per 
year shall be determined by allowing by allowing for each
such facility 30 × quare root E man-days of inspection per
year, where E is the inventory or annual throughput of
nuclear material, whichever is greater, expressed in
effective kilograms. The maximum established for any
such facility shall not, however, be less than 1.5 man-years 
of inspection; and

c. For facilities not covered by paragraphs (a) or (b), the
maximum total of routine inspection per year shall be
determined by allowing for each such facility one third of a 
man-year of inspection plus 0.4 × E man-days of
inspection per year, where E is the inventory or annual
throughput of nuclear material, whichever is greater,
expressed in effective kilograms.

The Parties to this Agreement may agree to amend the
figures for the maximum inspection effort specified in this
Article, upon determination by the Board that such
amendment is reasonable.

Article 81

Subject to Article 78 to 80 the criteria to be used for
determining the actual number, intensity, duration, timing
and mode of routine inspection in respect of any facility
shall include:

a. The form of the nuclear material, in particular,
whether the nuclear material is in bulk form or contained in 
a number of separate items; its chemical composition and,
in the case of uranium, whether it is of low or high
enrichment; and its accessibility;

b. The effectiveness of the Community’s safeguards,
including the extent to which the operators of facilities are
functionally independent of the Community’s safeguards;
the extent to which the measures specified in Article 32
have been implemented by the Community; the
promptness of reports provided to the Agency; their
consistency with the Agency’s independent verification;
and the amount and accuracy of the material unaccounted
for, as verified by the Agency;

c. Characteristics of the nuclear fuel cycle in the States,
in particular, the number and types of facilities containing
nuclear material subject to safeguards under this
Agreement, the characteristics of such facilities relevant to 
safeguards under this Agreement, notably the degree of
containment; the extent to which the design of such
facilities facilitates verification of the flow and inventor of
nuclear material; and the extent to which information from
different material balance areas can be correlated;

d. International interdependence, in particular, the
extent to which nuclear material is received from or sent to

other States for use or processing; any verification
activities by the Agency in connection therewith; and the
extent to which the nuclear activities in each State are
interrelated with those in other States; and

e. Technical developments in the field of safeguards,
including the use of statistical techniques and random
sampling in evaluating the flow of nuclear material.

Article 82

The Agency and the Community shall consult if the
latter considers that the inspection effort is being deployed
with undue concentration on particular facilities.

Notice of inspections

Article 83

The Agency shall give advance notice to the
Community and to the States concerned before arrival of
Agency inspectors at facilities or material balance areas
outside facilities, as follows:

a. For ad hoc inspections pursuant to Article 71(b), at
least 24 hours; for those pursuant to Article 71(a) as well 
as the activities provided for in Article 48, at least one
week;

b. For special inspections pursuant to Article 73, as
promptly as possible after the Agency and the Community
have consulted as provided for in Article 77, it being
understood that notification of arrival normally will
constitute part of the consultations; and

c. For routine inspections pursuant to Article 72, at least
24 hours in respect of the facilities referred to in Article
80(b) and sealed storage installations containing
plutonium or uranium enriched to more than 5%, and one
week in all other cases.

Such notice of inspections shall include the names of the 
Agency inspectors and shall indicate the facilities and the
material balance areas outside facilities to be visited and
the period during which they will be visited. If the Agency
inspectors are to arrive from outside the States, the Agency 
shall also give advance notice of the place and time of their 
arrival in the States.

Article 84

Notwithstanding the provisions of Article 83, the
Agency may, as a supplementary measure, carry out
without advance notification a portion of the routine
inspections pursuant to Article 80 in accordance with the
principle of random sampling. In performing any
unannounced inspections, the Agency shall take into
account any operational programme provided to it
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pursuant to Article 64(b). Moreover, whenever
practicable, and on the basis of the operational programme
it shall advise the Community and the State concerned
periodically of its general programmed of announced and
unannounced inspections, specifying the general periods
when inspections are foreseen. In carrying out any
unannounced inspections, the Agency shall make every
effort to minimize any practical difficulties for the
Community and the State concerned and for facility
operators, bearing in mind the relevant provisions of
Articles 44 and 89. Similarly the Community and the State
concerned shall make every effort to facilitate the task of
Agency inspectors.

Designation of Agency inspectors

Article 85

The following procedures shall apply to the designation
of Agency inspectors:

a. The Director General shall inform the Community
and the States in writing of the name, qualifications,
nationality, grade and such other particulars as may be
relevant, of each Agency official he proposes for
designation as an Agency inspectors for the States;

b. The Community shall inform the Director General
within thirty days of the receipt of such a proposal whether
the proposal is accepted;

c. The Director General may designate each official
who has been accepted by the Community and the States as 
one of the Agency inspectors for the States, and shall
inform the Community and the States of such
designations; and

d. The Director General, acting in response to a request
by the Community or on his own initiative, shall
immediately inform the Community and the States of the
withdrawal of the designation of any official as an Agency
inspector for the States.

However, in respect of Agency inspectors needed for
the activities provided for in Article 48 and to carry out ad
hoc inspections pursuant to Article 71 (a) the designation
procedures shall be completed if possible within thirty
days after the entry into force of this Agreement. If such
designation appears impossible within this time limit,
Agency inspectors for such purposes shall be designated
on a temporary basis.

Article 86

The States shall grant or renew as quickly as possible
appropriate visas, where required, for each Agency
inspector designated pursuant to Article 85.

Conduct and visits of Agency inspectors

Article 87

Agency inspectors, in exercising their functions under
Articles 48 and 71 to 75, shall carry out their activities in a
manner designed to avoid hampering or delaying the
construction, commissioning or operation of facilities, or
affecting their safety. In particular, Agency inspectors
shall not operate any facility themselves or direct the staff
of a facility to carry out any operation. If Agency
inspectors consider that in pursuance of Articles 74 and 75, 
particular operations in a facility should be carried out by
the operator, they shall make a request therefore.

Article 88

When Agency inspectors require services available in a
State, including the use of equipment, in connection with
the performance of inspections, the State concerned and
the Community shall facilitate the procurement of such
services and the use of such equipment by Agency
inspectors.

Article 89

The Community and the States concerned shall have the 
right to have Agency inspectors accompanied during their
inspections by its inspectors and their representatives
respectively, provided that Agency inspectors shall not
thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of
their functions.

STATEMENT ON THE AGENCY’S VERIFICATION
ACTIVITIES

Article 90

The Agency shall inform the Community for the use of
the interested parties of:

a. The results of its inspections, at intervals to be
specified in the Subsidiary Arrangements; and

b. The conclusions it has drawn from its verification
activities.

TRANSFERS INTO OR OUT OF THE STATES

Article 91

General provisions

Nuclear material subject or required to be subject to
safeguards under this Agreement which is transferred into
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or out of the States shall, for purposes of this Agreement,
be regarded as being the responsibility of the Community
and of the State concerned:

a. In the case of transfers into the States, from the time
that such responsibility ceases to lie with the State from
which the material is transferred, and no later than the time
at which the material reaches its destination; and

b. In the case of transfers out of the States up to the time
at which the recipient State has such responsibility, and no
later than the time at which the nuclear material reaches its
destination.

The point at which the transfer of responsibility will
take place shall be determined in accordance with suitable
arrangements to be made by the Community and the State
concerned, on the one hand, and the state to which or from
which the nuclear material is transferred, on the other
hand. Neither the Community nor a State shall be deemed
to have such responsibility for nuclear material merely by
reason of the fact that the nuclear material is in transit on or 
over a State’s territory, or that it is being transported on a
ship under a State’s flag or in the aircraft of a State.

Transfers out of the States

Article 92

a. The Community shall notify the Agency of any
intended transfer out of the States of nuclear material
subject to safeguards under this Agreement if the shipment 
exceeds one effective kilogram, or, for facilities which
normally transfer significant quantities to the same State in 
shipments each not exceeding one effective kilogram, if so 
specified in the Subsidiary Arrangements.

b. Such notification shall be given to the Agency after
the conclusion of the contractual arrangements leading to
the transfer and within the time limit specified in the
Subsidiary Arrangements.

c. The Agency and the Community may agree on
different procedures for advance notification.

d. The notification shall specify:

i. The identification and, if possible, the expected
quantity and the composition of the nuclear
material to be transferred, and the material balance 
area from which it will come;

ii. The State for which the nuclear material is
destined;

iii. The dates on and locations at which the nuclear
material is to be prepared for shipping;

iv. The approximate dates of dispatch and arrival of
the nuclear material; and

v. At what point of the transfer the recipient State
will assume responsibility for the nuclear material
for the purpose of this Agreement, and the
probable date on which that point will be reached.

Article 93

The notification referred to in Article 92 shall be such as 
to enable the Agency to make, if necessary, an ad hoc
inspection to identify, and if possible verify the quantity
and composition of the nuclear material before it is
transferred out of the States, except for transfers within the
Community and, if the Agency so wishes or the
Community so requests, to affix seals to the nuclear
material when it has been prepared for shipping. However,
the transfer of the nuclear material shall not be delayed in
any way by any action taken or contemplated by the
Agency pursuant to such a notification.

Article 94

If nuclear material will not be subject to Agency
safeguards in the recipient State the Community shall
make arrangements for the Agency to receive within three
months of the time when the recipient State accepts
responsibility for the nuclear material, confirmation by the
recipient State of the transfer.

Transfers into the States

Article 95

a. The Community shall notify the Agency of any
expected transfer into the States of nuclear material
required to be subject to safeguards under this Agreement
if the shipment exceeds one effective kilogram, or, for
facilities to which significant quantities are normally
transferred from the same State in shipments each not
exceeding one effective kilogram, if so specified in the
Subsidiary Arrangements.

b. The Agency shall be notified as much in advanced as
possible of the expected arrival of the nuclear material, and 
in any case within the time limits specified in the
Subsidiary Arrangements.

c. The Agency and the Community may agree on
different procedures for advance notification.

d. The notification shall specify:

i. The identification and, if possible, the expected
quantity and composition of the nuclear material;

ii. At what point of the transfer the Community and
the State concerned will have responsibility for the 
nuclear material for the purpose of this
Agreement, and the probable date on which that
point will be reached; and

iii. The expected date of arrival, the location where,
and the date on which, the nuclear material is
intended to be unpacked.
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Article 96

The notification referred to in Article 95 shall be such as 
to enable the Agency to make, if necessary, an ad hoc
inspection to identify, and if possible verify the quantity
and composition of, the nuclear material transferred into
the States, except for transfers within the Community, at
the time the consignment is unpacked. However,
unpacking shall not be delayed by any action take or
contemplated by the Agency pursuant to such a
notification.

Article 97

Special reports

The Community shall make a special report as
envisaged in Article 68 if any unusual incident of
circumstances lead the Community to believe that there is
or may have been loss of nuclear material, including the
occurrence of significant delay, during transfer into or out
of the States.

DEFINITIONS

Article 98

For the purposes of this Agreement:
1.
A. Community means both:

a. the le gal per son cre a ted by the Tre aty es tab lis hing
the Eu ro pe an Ato mic Energy Com mu nity
(EURATOM), Party to this Ag re e ment; and

b. the ter ri to ri es to which the EURATOM Tre aty
app li es.

B. States means the non-nuclear-weapon States
Members of the Community, Party to this Agreement.

2.
A. Adjustment means an entry into an accounting record

or a report showing a shipper/receiver difference or
material unaccounted for.

B. Annual throughput means, for the purposes of
Articles 79 and 80, the amount of nuclear material
transferred annually out of a facility working at nominal
capacity.

C. Batch means a portion of nuclear material handled as
a unit for accounting purposes at a key measurement point
and for which the composition and quantity are defined by
a single set of specifications or measurements. The nuclear 
material may be in bulk form or contained in a number of
separate items.

D. Batch data means the total weight of each element of
nuclear material and, in the case of plutonium and

uranium, the isotopic composition when appropriate. The
units of account shall be as follows:

a. grams of con ta i ned plu to ni um;
b. grams of to tal ura ni um and grams of con ta i ned

ura ni um-235 plus ura ni um-233 for ura ni um en ri -
ched in the se isotopes; and

c. ki lo grams of con ta i ned tho ri um, na tu ral ura ni um
or dep le ted ura ni um.

For re port ing pur po ses the we ights of in di vi du al
items in the batch shall be ad ded to get her be fo re
ro un ding to the ne a rest unit.

E. Book inventory of a material balance area means the
algebraic sum of the most recent physical inventory of that
material balance area and of all inventory changes that
have occurred since that physical inventory was taken.

F. Correction mean an entry into an accounting record
or a report to rectify an identified mistake or to reflect an
improved measurement of a quantity previously entered
into the record or report. Each correction must identify the
entry to which it pertains.

G. Effective kilogram means a special unit used in
safeguarding nuclear material. The quantity in effective
kilograms is obtained by taking:

a. For plu to ni um, its we ight in ki lo grams;
b. For ura ni um with an en rich ment of 0.01 (1%) and

abo ve, its we ight in ki lo grams mul tip li ed by the
squ a re of its enrichment;

c. For ura ni um with an en rich ment be low 0.01 (1%)
and abo ve 0.005 (0.5%), its we ight in ki lo grams
mul tip li ed by 0.0001; and

d. For dep le ted ura ni um with an en rich ment of 0.005 
(0.5%) or be low, and for tho ri um, its we ight in ki -
lo grams mul tip li ed by 0.00005.

H. Enrichment means the ratio of the combined weight
of the isotopes uranium-233 and uranium-235 to that of the 
total uranium in question.

I. Facility means:
a. A re ac tor, a cri ti cal fa ci lity, a con ver si on plant, a

fab ri ca ti on plant, a rep ro ces sing plant, an iso to pe
se pa ra ti on plant or a se pa ra te sto ra ge installation;
or

b. Any lo ca ti on whe re nuc le ar ma te ri al in amo unts
gre a ter than one ef fec ti ve ki lo gram is cus to ma rily
used.

J. Inventory change means an increase or decrease, in
terms of batches, of nuclear material in a material balance
area; such a change shall involve one of the following:

a. Inc re a ses:
i. import;

ii. domestic receipt: receipts from within the
States: from other material balance areas;
from a non-safeguarded (non-peaceful)
activity; at the starting point of safeguards;

iii. nuclear production: production of special
fissionable material in a reactor; and
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iv. de-exemption: reapplication of safeguards on
nuclear material previously exempted
therefrom on account of its use or quantity.

b. Dec re a ses:
i. export;

ii. domestic shipment: shipments within the
States to other material balance ares or for a
non-safeguarded (non-peaceful) activity;

iii. nuclear loss: loss of nuclear material due to its
transformation into other element(s) or
isotope(s) as a result of nuclear reactions;

iv. measured discard: nuclear material which has
been measured, or estimated on the basis of
measurements, and disposed of in such a way
that it is not suitable for further nuclear use;

v. retained waste: nuclear material generated
from processing or from an operational
accident, which is deemed to be
unrecoverable for the time being but which is
stored;

vi. exemption: exemption of nuclear material
from safeguards on account of its use or
quantity; and

vii. other loss: for example, accidental loss (that
is, irretrievable and inadvertent loss of nuclear 
material as the result of an operational
accident) or theft.

K. Key measurement point means a location where
nuclear material appears in such a form that it may be
measured to determine material flow or inventory. Key
measurement points thus include, but are not limited to, the 
inputs and outputs (including measured discarded) and
storage in material balance areas.

L. Man-year of inspection means, for the purposes of
Article 80, 300 man-days of inspection, a man-day being a
day during which a single inspector has access to a facility
at any time for a total of not more than eight hours.

M. Material balance area means an area in or outside of 
a facility such that:

a. The quantity of nuclear material in each transfer
into or out of each material balance area can be
determined; and

b. The physical inventory of nuclear material in each
material balance area can be determined when
necessary in accordance with specified
procedures, 

in order that the material balance for Agency
safeguards purposes can be established.

N. Material unaccounted for means the difference
between book inventory and physical inventory.

O. Nuclear material means any source or any special
fissionable material as defined in Article XX of the
Statute. The term „source material” shall not be interpreted 
as applying to ore or ore residue. Any determination by the
Board under Article XX of the Statute after the entry into
force of this Agreement which adds to the materials

considered to be source material or special fissionable
material shall have the effect under this Agreement only
upon acceptance by the Community and the States.

P. Physical inventory means the sum of all the measured 
or derived estimates of batch quantities of nuclear material
on hand at a given time within a material balance area,
obtained in accordance with specified procedures.

Q. Shipper/receiver difference means the difference
between the quantity of nuclear material in a batch as
stated by the shipping material balance area and as
measured at the receiving material balance area.

R. Source data means those data, recorded during
measurement or calibration or used to derive empirical
relationships, which identify nuclear material and provide
batch data. Source data may include, for example, weight
of compounds, conversion factors to determine weight of
element, specific gravity, element concentration, isotopic
ratios, relationship between volume and manometer
readings and relationship between plutonium produced
and power generated.

S. Strategic point means a location selected during
examination of design information where, under normal
conditions and when combined with the information from
all strategic points taken together, the information
necessary and sufficient for the implementation of
safeguards measures is obtained and verified; a strategic
point may include any location where key measurements
related to material balance accountancy are made and
where containment and surveillance measures are
executed.

Protocol

Article 1

This Protocol amplifies certain provisions of the
Agreement and, in particular, specifies the conditions and
means according to which co-operation in the application
of the safeguards provided for under the Agreement shall
be implemented in such a way as to avoid unnecessary
duplication of the Community’s safeguards activities.

Article 2

The Community shall collect the information on
facilities and on nuclear material outside facilities to be
provided to the Agency under the Agreement on the basis
of the agreed indicative questionnaire annexed to the
Subsidiary Arrangements.

Article 3

The Agency and the Community shall carry out jointly
the examination of design information provided for in
Article 46(a) to (f) of the Agreement and shall include the
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agreed results thereof in the Subsidiary Arrangements. The 
verification of design information provided for in Article
48 of the Agreement shall be carried out by the Agency in
co-operation with the Community.

Article 4

When providing the Agency with the information
referred to in Article 2 of this Protocol, the Community
shall also transmit information on the inspection methods
which it proposes to use and the complete proposals,
including estimates of inspection efforts for the routine
inspection activities, for Attachments to the Subsidiary
Arrangements for facilities and material balance areas
outside facilities.

Article 5

The preparation of the Attachments to the Subsidiary
Arrangements shall be performed together by the
Community and the Agency.

Article 6

The Community shall collect the reports from the
operators, keep centralised accounts on the basis of these
reports and proceed with the technical and accounting
control and analysis of the information received.

Article 7

Upon completion of the tasks referred to in Article 6 of
this Protocol the Community shall, on a monthly basis,
produce and provide the Agency with the inventory
change reports within the time limits specified in the
Subsidiary Agreements.

Article 8

Further, the Community shall transmit to the Agency
the material balance reports and physical inventory listings 
with frequency depending on the frequency of physical
inventory taking as specified in the Subsidiary
Arrangements.

Article 9

The form and format of reports referred to in Articles 7
and 8 of this Protocol, as agreed between the Agency and

the Community, shall be specified in the Subsidiary
Arrangements.

Article 10

The routine inspection activities of the Community and
of the Agency, including the inspections referred to in
Article 84 of the Agreement, for the purposes of the
Agreement, shall be co-ordinated pursuant to the
provisions of Articles 11 to 23 of this protocol.

Article 11

Subject to Articles 79 and 80 of the Agreement, in
determining the actual number, intensity, duration, timing
and mode of the Agency inspections in respect of each
facility, account shall be taken of the inspection effort
carried out by the Community in the framework of its
multinational system of safeguards pursuant to the
provisions of this Protocol.

Article 12

Inspection efforts under the Agreement for each facility
shall be determined by the use of the criteria of Article 81
of the Agreement. Such criteria shall be implemented by
using the rules and methods set forth in the Subsidiary
Arrangements which have been used for the calculation of
the inspection efforts in respect of specific examples
attached to the Subsidiary Arrangements. These rules and
methods shall be reviewed from time to time, pursuant to
Article 7 of the Agreement, to take into account new
technological developments in the field of safeguards and
experience gained.

Article 13

Such inspection efforts, expressed as agreed estimates
of the actual inspection efforts to be applied, shall be set
out in the Subsidiary Arrangements together with relevant
descriptions of verification approaches and scopes of
inspections to be carried out by the Community and by the
Agency. These inspection efforts shall constitute, under
normal operating conditions and under the conditions set
out below, the actual maximum inspection efforts at the
facility under the Agreement:

a. The continued validity of the information on
Community safeguards provided for in Article 32 of the
Agreement, as specified in the Subsidiary Arrangements;

b. The continued validity of the information provided to
the Agency in accordance with Article 2 of this Protocol;
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c. The continued provision by the Community of the
reports pursuant to Articles 60 and 61, 63 to 65 and 67 to
69 of the Agreement, as specified in the Subsidiary
Arrangements;

d. The continued application of the co-ordination
arrangements for inspections pursuant to Articles 10 to 23
of this Protocol, as specified in the Subsidiary
Arrangements; and

e. The application by the Community of its inspection
effort with respect to the facility, as specified in the
Subsidiary Arrangements, pursuant to this Article.

Article 14

a. Subject to the conditions of Article 13 of this
Protocol, the Agency inspections shall be carried out
simultaneously with the inspection activities of the
Community. Agency inspectors shall be present during the 
performance of certain of the Community inspections.

b. Subject to the provisions of paragraph (a), whenever
the Agency can achieve the purposes of its routine
inspections et out in the Agreement, the Agency inspectors 
shall implement the provisions of Articles 74 and 75 of the
Agreement through the observation of the inspection
activities of the Community inspectors, provided,
however, that:

i. With respect to inspection activities of Agency
inspectors to be implemented other than through
the observation of the inspection activities of the
Community inspectors, which can before seen,
these shall be specified in the Subsidiary
Arrangements; and

ii. In the course of an inspection, Agency inspectors
may carry out inspection activities other than
through the observation of the inspection
activities of the Community inspectors where they 
find this to be essential and urgent, if the Agency
could not otherwise achieve the purpose of its
routine inspections and this was unforeseeable.

Article 15

The general scheduling and planning of the Community
inspections under the Agreement shall be established by
the Community in co-operation with the Agency.

Article 16

Arrangements for the presence of Agency inspectors
during the performance of certain of the Community
inspections shall be agreed in advance by the Agency and
the Community for each type of facility, and to the extent
necessary, for individual facilities.

Article 17

In order to enable the Agency to decide, based on
requirements for statistical sampling, as to its presence at a
particular Community inspection, the Community shall
provide the Agency with an advance statement of the
numbers, types and contents of items to be inspected
according to the information available to the Community
from the operator of the facility.

Article 18

Technical procedures in general for each type of facility
and, to the extent necessary, for individual facilities, shall
be agreed in advance by the Agency and the Community,
in particular with respect to:

a. The determination of techniques for random selection 
of statistical samples; and

b. The checking and identification of standards.

Article 19

The co-ordination arrangements for each type of facility 
set out in the Subsidiary Arrangements shall serve as a
basis for the co-ordination arrangements to be specified in
each Facility Attachment.

Article 20

The specific co-ordination actions on matters specified
in the Facility Attachments pursuant to Article 19 of this
Protocol shall be taken between Community and Agency
officials designated for that purpose.

Article 21

The Community shall transmit to the Agency its
working papers for those inspections at which Agency
inspectors were present and inspection reports for all other
Community inspections performed under the Agreement.

Article 22

The samples of nuclear material for the Agency shall be
drawn from the same randomly selected batches of items
as for the Community and shall be taken together with
Community samples, except when the maintenance of or
reduction to the lowest practical level of the Agency
inspection effort requires independent sampling by the
Agency, as agreed in advance and specified in the
Subsidiary Arrangements.
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Article 23

The frequencies of physical inventories to be taken by
facility operators and to be verified for safeguards
purposes will be in accordance with those laid down as
guidelines in the Subsidiary Arrangements. If additional
activities under the Agreement in relation to physical
inventories are considered to be essential, they will be
discussed in the Liaison Committee provided for in Article 
25 of this Protocol and agreed before implementation.

Article 24

Whenever the Agency can achieve the purposes of its ad 
hoc inspections set out in the Agreement through
observation of the inspection activities of Community
inspectors, it shall do so.

Article 25

a. With a view to facilitating the application of the
Agreement and of this Protocol, a Liaison Committee shall 
be established, composed of representatives of the
Community and of the Agency.

b. The Committee shall meet at least once a year:
i. To review, in particular, the performance of the

co-ordination arrangements provided for in this
Protocol, including agreed estimates of inspection
efforts;

ii. To examine the development of safeguards
methods and techniques; and

iii. To consider any questions which have been
referred to it by the periodic meetings referred to
in paragraph (c).

c. The Committee shall meet periodically at a lower
level to discuss, in particular and to the extent necessary,
for individual facilities, the operation of the
con-ordination arrangements provided for in this Protocol, 
including, in the light of technical and operational
developments, up-dating of agreed estimates of inspection
efforts with respect to changes in throughput, inventory
and facility operational programmes, and the application
of inspection procedures in different types of routine
inspection activities and, in general terms, statistical
sampling requirements. Any questions which could not be
settled would be referred to the meetings mentioned in
paragraph (b).

d. Without prejudice to urgent actions which might be
required under the Agreement, should problems arise in
the application of Article 13 of this Protocol, in particular
when the Agency considered that the conditions specified
therein had not been met, the Committee would meet as
soon as possible at the suitable level in order to asses the
situation and to discuss the measures to be taken. If a

problem could not be settled, the Committee may make
appropriate proposals to the Parties, in particular with the
view to modifying the estimates of inspection efforts for
routine inspection activities.

e. The Committee shall elaborate proposals, as
necessary, with respect to questions which require the
agreement of the Parties.

Done at Brussels in duplicate, on the fifth day of April in 
the year one thousand nine hundred and seventy-three in
the English and French languages, both texts being equally 
authentic.”

„Megállapodás,
amely létrejött a Belga Királyság, a Dán Királyság,
a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország,

az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség,
a Holland Királyság, az Európai

Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség között a nukleáris fegyverek

elterjedésének megakadályozásáról  szóló szerzõdés
III. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

Mi vel a Bel ga Ki rály ság, a Dán Ki rály ság, a Né met or -
szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz tár -
sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség és a Hol land Ki rály -
ság (a továb biak ban: az ál la mok) alá írói a nuk le á ris fegy -
ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer zõ -
dés nek (a továb biak ban: szer zõ dés), ame lyet 1968. jú li us
1-jén Lon don ban, Moszk vá ban és Was hing ton ban ír tak
alá, és amely 1970. már ci us 5-én lé pett ha tály ba;

Em lé kez tet ve arra, hogy a szer zõ dés IV. cik ké nek
(1) be kez dé se ér tel mé ben a szer zõ dés ben sem mi sem ér tel -
mez he tõ olyan mó don, hogy az be fo lyá sol ja a szer zõ dõ fe -
lek el ide ge nít he tet len jo gát a ku ta tás fej lesz té sé re, a nuk -
leáris ener gia bé kés célú elõ ál lí tá sá ra és fel hasz ná lá sá ra,
meg kü lön böz te tés nél kül, és a szer zõ dés I. és II. cik ké vel
össz hang ban;

Em lé kez tet ve arra, hogy a szer zõ dés IV. cik ke (2) be -
kez dé sé nek ér tel mé ben a szer zõ dés ben részt vevõ va la -
mennyi fél vál lal ja, hogy meg könnyí ti a be ren de zé sek,
anya gok és a tu do má nyos, va la mint tech no ló gi ai in for má -
ci ók leg tel je sebb cse ré jét a nuk le á ris ener gia bé kés célú
fel hasz ná lá sa cél já ból és jo go sult ezek ben ré sze sed ni;

Em lé kez tet ve to váb bá arra, hogy ugyan en nek a be kez -
dés nek az ér tel mé ben a szer zõ dést alá író fe lek, ha erre le -
he tõ sé gük van, ön ál ló an vagy más ál la mok kal, il let ve
nem zet kö zi szer ve ze tek kel kö zö sen együtt mû köd nek a
nuk le á ris ener gia bé kés célú fel hasz ná lá sá nak to váb bi fej -
lesz té sé ben, kü lö nö sen a szer zõ dés hez csat la ko zó, nuk le á -
ris fegy ve rek kel nem ren del ke zõ ál la mok fel ség te rü le tén;

Mi vel a szer zõ dés III. cik ké nek (1) be kez dé se elõ ír ja,
hogy a szer zõ dés hez csat la ko zó, de nuk le á ris fegy ver rel
nem ren del ke zõ va la mennyi ál lam el fo gad ja az ab ban az
egyez mény ben meg ál la pí tott biz to sí té ko kat, ame lyet majd 
a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség gel tár gyal nak meg 
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és ír nak alá a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség
(a továb biak ban: ügy nök ség) Alap ok má nyá nak (a továb -
biak ban: alap ok mány) és biz to sí té ki rend sze ré nek meg -
fele lõen ki zá ró lag avég bõl, hogy el len õriz zék a kér dé ses
ál lam ál tal az e szer zõ dés nek meg fele lõen vál lalt kö te le -
zett sé gek tel je sí té sét an nak meg aka dá lyo zá sá ra, hogy a
nuk le á ris ener gia bé kés célú fel hasz ná lá sát át irá nyít sák
nuk le á ris fegy ve rek vagy más nuk le á ris rob ba nó szer ke ze -
tek elõ ál lí tá sá ra;

Mi vel a III. cikk (4) be kez dé se elõ ír ja, hogy a nuk le á ris
fegy ver rel nem ren del ke zõ, a szer zõ dés hez csat la ko zó ál -
la mok kös se nek meg ál la po dást az ügy nök ség gel az em lí -
tett cikk ben sze rep lõ kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re, akár
egyé ni leg, akár a töb bi ál lam mal együt te sen, az alap ok -
mány nak meg fele lõen;

Mi vel az ál la mok tag jai az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös -
ség nek (Eu ra tom) (a továb biak ban: a Kö zös ség), és át ru -
ház ták az Eu ró pai Kö zös sé gek kö zös in téz mé nye i re azo -
kat a sza bá lyo zá si, vég re haj tá si és ítél ke zé si jog kö rö ket,
ame lye ket ezek az in téz mé nyek sa ját jo gon gya ko rol nak
azo kon a te rü le te ken, ame lyek re ha tás kö rük ki ter jed, és
ame lyek köz vet len ha tállyal bír nak a tag ál la mok jog rend -
sze ré ben;

Mi vel a Kö zös ség nek ez zel az in téz mé nyi rend szer rel
kü lö nö sen az a fel ada ta, hogy a meg fe le lõ biz to sí té ki in -
téz ke dé sek se gít sé gé vel meg aka dá lyoz za a nuk le á ris
anya gok nem ter ve zett célú fel hasz ná lá sát, és a szer zõ dés -
nek az ál la mok ban be kö vet ke zõ ha tály ba lé pé sét köve tõen
az ál la mok kö te le sek az Eu ra tom-Szer zõ dés ál tal lét re ho -
zott biz to sí té ki in téz ke dé sek se gít sé gé vel meg gyõ zõd ni
ar ról, hogy a fel ség te rü le tü kön foly ta tott összes bé kés célú 
nuk le á ris te vé keny ség ke re té ben al kal ma zott alap üzem -
anya go kat és kü lön le ges ha sa dó anya go kat ne hasz nál ják
fel nuk le á ris fegy ve rek hez vagy más nuk le á ris rob ba nó -
szer ke ze tek hez;

Mi vel a biz to sí té ki in téz ke dé sek tar tal maz zák a nuk le á -
ris lé te sít mé nyek fõ mû sza ki jel lem zõi Kö zös ség nek tör té -
nõ be je len té sét, va la mint az üzem vi te li fel jegy zé sek ve ze -
té sét és be mu ta tá sát, hogy ez ál tal le he tõ vé vál jon a nuk le á -
ris anya gok nyil ván tar tá sa a Kö zös ség egé sze szá má ra, va -
la mint a Kö zös ség tiszt ség vi se lõ i nek el len õri te vé keny sé -
gét és a szank ci o ná lás rend sze rét;

Mi vel a Kö zös ség fel ada ta olyan kap cso la tok ki ala kí tá -
sa más or szá gok kal és nem zet kö zi szer ve ze tek kel, ame -
lyek elõ se gí tik a ha la dást a nuk le á ris ener gia bé kés célú
fel hasz ná lá sa te rü le tén, és mi vel ki fe je zet ten fel ha tal maz -
ták arra, hogy har ma dik ál lam mal vagy nem zet kö zi szer -
ve zet tel kü lön le ges, biz to sí té ki in téz ke dé sek kel kap cso la -
tos kö te le zett sé gek meg ha tá ro zá sá ra meg ál la po dást kös -
sön;

Mi vel a szer zõ dés ben em lí tett ügy nök sé gi nem zet kö zi
biz to sí té ki rend szer elõ írá so kat tar tal maz, kü lö nö sen a lé -
te sít mé nyi ada tok nak az ügy nök ség hez tör té nõ be nyúj tá -
sá ra, fel jegy zé sek ve ze té sé re, va la mint a biz to sí té ki in téz -
ke dé sek alá tar to zó min den nuk le á ris anyag ra ki ter je dõ je -
len tés nek az ügy nök ség hez tör té nõ be nyúj tá sá ra, to váb bá

az ügy nök ség el len õrei ál tal el vég zett el len õr zé sek re, és
kö ve tel mé nye ket a nuk le á ris anya gok nyil ván tar tá sá ra és
el len õr zé sé re szol gá ló rend szer nek egy ál lam ban tör té nõ
lét re ho zá sá ra és fenn tar tá sá ra, va la mint in téz ke dé se ket a
nem ter ve zett célú fel hasz ná lás el len õr zé sé vel kap cso lat -
ban;

Mi vel az ügy nök ség az alap ok má nya sze rin ti fe le lõs sé -
ge fé nyé ben, va la mint az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé sé -
vel és Biz ton sá gi Ta ná csá val fenn ál ló kap cso la ta alap ján
fe le lõs a nem zet kö zi kö zös ség nek a szer zõ dés sze rin ti, ha -
té kony biz to sí té ki in téz ke dé sek al kal ma zá sá ért;

Meg ál la pít va, hogy azok az ál la mok, ame lyek a szer zõ -
dés alá írá sa kor a Kö zös ség tag jai vol tak, ez al ka lom mal
tu dat ták, hogy a szer zõ dés III. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott biz to sí té ki in téz ke dé se ket egy, a Kö zös ség, 
az ál la mok és az ügy nök ség kö zöt ti el len õr zé si meg ál la po -
dás ke re tei kö zött kell ér vény re jut tat ni, és olyan mó don
meg ha tá roz ni, hogy ez az ál la mok és a Kö zös ség jo ga it és
kö te le zett sé ge it ne érint se;

Mi vel az ügy nök ség kor mány zó ta ná csa (a továb biak -
ban: kor mány zó ta nács) el fo ga dott egy olyan át fo gó min ta -
ren del ke zést az ügy nök ség és az ál la mok kö zöt ti, a szer zõ -
dés sel kap cso lat ban szük sé ges meg ál la po dá sok szer ke ze -
té re és tar tal má ra vo nat ko zó an, amely alap ként szol gál az
ügy nök ség és a szer zõ dést alá író, nuk le á ris fegy ver rel nem 
ren del ke zõ ál la mok kö zöt ti biz to sí té ki meg ál la po dá sok ki -
dol go zá sá hoz;

Mi vel az ügy nök sé get az alap ok má nya III. cik ke
A) pont já nak (5) be kez dé se fel ha tal maz za a biz to sí té ki in -
téz ke dé sek al kal ma zá sá ra a fe lek ké ré sé re bár mely két ol -
da lú vagy sok ol da lú meg ál la po dás ese té ben, vagy, egy ál -
lam ké ré sé re ezen ál lam nak az atom ener gia te rü le tén foly -
ta tott va la mely te vé keny sé gé vel kap cso la to san;

Mi vel az ügy nök ség, a Kö zös ség és az ál la mok el kí ván -
ják ke rül ni a biz to sí té ki te vé keny sé gek szük ség te len meg -
ket tõ zé sét;

Ezért az ügy nök ség, a Kö zös ség és az ál la mok a kö vet ke -
zõk ben ál la pod tak meg:

I. RÉSZ

ALAPKÖTELEZETTSÉG

1. cikk

Az ál la mok vál lal ják, hogy a szer zõ dés III. cik ké nek
(1) be kez dé se ér tel mé ben, az ezen meg ál la po dás ban fog -
lalt fel té te lek sze rint el fo gad ják az olyan alap üzem anya -
gok ra vagy kü lön le ges ha sa dó anya gok ra vo nat ko zó biz to -
sí té ki in téz ke dé se ket, ame lyek a te rü le ti ha tá ra i kon be lül,
jog ha tó sá guk alatt vagy az el len õr zé sük mel lett bár hol
foly ta tott va la mennyi bé kés célú nuk le á ris te vé keny ség -
hez szük sé ge sek, an nak ki fe je zett el len õr zé se cél já ból,
hogy az ilyen anya go kat nem irá nyít ják át nuk le á ris fegy -
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ve rek hez vagy más nuk le á ris rob ba nó szer ke ze tek hez,
mint a 3. cikk b) pont já ban.

A BIZTOSÍTÉKI INTÉZKEDÉSEK
ALKALMAZÁSA

2. cikk

Az ügy nök ség nek joga és kö te le zett sé ge biz to sí ta ni,
hogy a biz to sí té ki in téz ke dé se ket e meg ál la po dás ren del -
ke zé sei sze rint az összes olyan alap üzem anyag vagy kü -
lön le ges ha sa dó anyag vo nat ko zá sá ban al kal maz zák, ame -
lyek egy ál lam te rü le ti ha tá ra in be lül, jog ha tó sá ga alatt
vagy el len õr zé se mel lett bár hol foly ta tott bé kés célú nuk -
le á ris te vé keny ség hez szük sé ge sek, an nak ki fe je zett el len -
õr zé se cél já ból, hogy az ilyen anya go kat nem irá nyít ják át
a nuk le á ris fegy ve rek hez vagy más nuk le á ris rob ba nó szer -
ke ze tek hez, mint a 3. cikk b) pont já ban.

3. cikk

a) A Kö zös ség vál lal ja, hogy az ál la mok te rü le tén vég -
zett min den, nuk le á ris te vé keny ség hez szük sé ges alap -
üzem anyag ra vagy kü lön le ges ha sa dó anyag ra vo nat ko zó
biz to sí té ki in téz ke dé sek al kal ma zá sa so rán együtt mû kö -
dik az ügy nök ség gel e meg ál la po dás ren del ke zé sei sze -
rint, hogy meg bi zo nyo sod jon ar ról, az ilyen alap üzem -
anya go kat vagy kü lön le ges ha sa dó anya go kat nem irá nyít -
ják át nuk le á ris fegy ve rek hez vagy más nuk le á ris rob ba nó -
szer ke ze tek hez, mint a 3. cikk b) pont já ban.

b) Az ügy nök ség e meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint
a sa ját biz to sí té ki in téz ke dé se it úgy al kal maz za, hogy a
Kö zös ség biz to sí té ki in téz ke dés-rend sze ré nek meg ál la pí -
tá sa it el len õriz ni tud ja, meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a nuk le á -
ris anya go kat azok bé kés célú fel hasz ná lá sa he lyett nem
irá nyít ják át nuk le á ris fegy ve rek hez vagy más nuk le á ris
rob ba nó szer ke zet hez. Az ügy nök sé gi el len õr zés ma gá ban
fog lal, töb bek kö zött, füg get len mé ré se ket és az ügy nök -
ség ál tal le foly ta tott vizs gá la to kat, az e meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott el já rá sok kal össz hang ban. Az ügy nök ség
ta nú sí tá si el já rá sa so rán a kel lõ mér ték ben figye lembe ve -
szi a Kö zös ség biz to sí té ki in téz ke dés-rend sze ré nek ha té -
kony sá gát, e meg ál la po dás ren del ke zé sei sze rint.

EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ÜGYNÖKSÉG,
A KÖZÖSSÉG ÉS AZ ÁLLAMOK KÖZÖTT

4. cikk

Az ügy nök ség, a Kö zös ség és az ál la mok együtt mû köd -
nek, amennyi ben mind egyik fél ér de kelt, a meg ál la po dás -
ban elõ írt biz to sí té ki in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá nak meg -
könnyí té se ér de ké ben, és el ke rü lik a biz to sí té ki te vé keny -
sé gek vég re haj tá sá nak meg ket tõ zé sét.

A BIZTOSÍTÉKI INTÉZKEDÉSEK
VÉGREHAJTÁSA

5. cikk

A meg ál la po dás ban elõ írt biz to sí té ki in téz ke dé se ket az
aláb bi ak sze rint kell vég re haj ta ni:

a) ne aka dá lyoz zák a gaz da sá gi és tech no ló gi ai fej lõ -
dést a bé kés célú nuk le á ris te vé keny ség te rén, be le ért ve a
nuk le á ris anya gok nem zet kö zi cse ré jét, se a Kö zös ség ben,
se a nem zet kö zi együtt mû kö dés so rán;

b) ne avat koz za nak be il le ték te le nül a Kö zös ség ben a
bé kés célú nuk le á ris te vé keny sé gek be, kü lö nö sen a lé te sít -
mé nyek üze mel te té sé be;

c) fe lel je nek meg a kö rül te kin tõ üzem ve ze tés nek, a
gaz da sá go san és biz ton sá go san vég zett nuk le á ris te vé -
keny ség kö ve tel mé nyei sze rint.

6. cikk

a) Az ügy nök ség a meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán
tu do má sá ra jutó ke res ke del mi és ipa ri tit kok, va la mint más 
bi zal mas in for má ci ók meg õr zé sé hez szük sé ges min den in -
téz ke dést meg tesz.

b) i. Az ügy nök ség nem hoz nyil vá nos ság ra és nem kö -
zöl sem mi lyen ál lam mal, szer ve zet tel vagy sze -
méllyel sem mi fé le olyan in for má ci ót, amely hez a
szer zõ dés vég re haj tá sá val kap cso lat ban ju tott; ki -
vé tel az, hogy a vég re haj tá sá val kap cso la tos meg -
ha tá ro zott in for má ci ó kat meg le het adni a kor -
mány zó ta nács nak és az ügy nök ség ál lo má nyá ba
tar to zó olyan sze mé lyek nek, akik nek a meg fe le lõ
is me re tek re a biz to sí té kok al kal ma zá sá val össze -
füg gõ hi va ta li kö te les sé ge ik  miatt van szük sé gük,
de csak az ügy nök ség e meg ál la po dás vég re haj tá -
sá val kap cso la tos kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé -
hez szük sé ges mér ték ben.

ii. A kor mány zó ta nács ha tá ro za ta alap ján össze sí tett
tá jé koz ta tás hoz ha tó nyil vá nos ság ra a meg ál la po -
dás ér tel mé ben biz to sí té ki in téz ke dé sek alá tar to -
zó nuk le á ris anya gok ról, ha a köz vet le nül érin tett
ál la mok ah hoz hoz zá já rul nak.

7. cikk

a) A meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek
vég re haj tá sa kor a biz to sí té ki in téz ke dé sek te rü le té nek
tech no ló gi ai fej lõ dé sét tel jes mér ték ben figye lembe kell
ven ni, és min dent meg kell ten ni az op ti má lis költ ség ha té -
kony ság biz to sí tá sa, va la mint an nak ér de ké ben, hogy a
meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek alá tar to zó
nuk le á ris anya gok moz gá sá ra a biz to sí té ki el vet tény le ge -
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sen al kal maz zák a meg ha tá ro zott egyes stra té gi ai pon to -
kon al kal ma zott be ren de zé sek és egyéb más tech ni kai el já -
rá sok hasz ná la ta ré vén, a je len le gi és a jö ven dõ tech no ló -
gi ák ál tal meg en ge dett mér ték ben.

b) Az op ti má lis költ ség ha té kony ság biz to sí tá sa ér de ké -
ben fel kell hasz nál ni pél dá ul az aláb bi esz kö zö ket:

i. te rü le ti kö rül ha tá ro lás, az anyag mér legkör zet
meg ha tá ro zá sá nak esz kö ze ként, nyil ván tar tás cél -
já ból;

ii. sta tisz ti kai mód sze rek és szú ró pró ba sze rû min ta -
vé te le zés a nuk le á ris anyag áram lá sá nak ki ér té ke -
lé sé re; va la mint

iii. az el len õr zé si el já rá sok össz pon to sí tá sa a nuk le á -
ris üzem anyag cik lus sza ka sza i ra, be le ért ve a gyár -
tást, fel dol go zást, fel hasz ná lást, tá ro lást olyan
nuk le á ris anya gok vo nat ko zá sá ban, ame lyek bõl
ne héz ség nél kül nuk le á ris fegy ve rek vagy rob ba -
nó szer ke ze tek ál lít ha tók elõ, és az el len õr zé si el já -
rá sok le he tõ leg tel je sebb kor lá to zá sát az egyéb
nuk le á ris anya gok ese té ben, fel té ve, hogy az nem
aka dá lyoz za e meg ál la po dás vég re haj tá sát.

INFORMÁCIÓK BIZTOSÍTÁSA 
AZ ÜGYNÖKSÉGNEK

8. cikk

a) A meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha -
té kony vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a Kö zös ség, 
e meg ál la po dás ren del ke zé se i vel össz hang ban, el lát ja az
ügy nök sé get a biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó
nuk le á ris anya gok ra, és az ilyen anya gok biz to sí té ki el len -
õr zé sé hez tar to zó lé te sít mé nyek jel lem zõ i re vo nat ko zó in -
for má ci ók kal.

b) i. Az ügy nök ség csak a meg ál la po dás sze rin ti kö te -
le zett sé gei tel je sí té sé hez szük sé ges, mi ni má lis
mennyi sé gû in for má ci ót és ada tot igény li.

ii. A lé te sít mé nyek re vo nat ko zó in for má ció a meg ál -
la po dás biz to sí té ki in téz ke dé sei ha tá lya alá tar to -
zó nuk le á ris anya gok ra vo nat ko zó biz to sí té ki in -
téz ke dé sek al kal ma zá sá hoz szük sé ges mi ni mum.

c) Ha a Kö zös ség kéri, az ügy nök ség meg vizs gál ja a
Kö zös ség he lyi sé ge i ben azo kat a lé te sít mé nyek re vo nat -
ko zó in for má ci ó kat, ame lye ket a Kö zös ség kü lö nö sen ér -
zé keny nek ítél. Az ilyen in for má ci ó kat nem kell tény le ge -
sen meg kül de ni az ügy nök ség nek, ha azok tar tó san hoz zá -
fér he tõ ek ma rad nak a Kö zös ség he lyi sé ge i ben to váb bi
ügy nök sé gi vizs gá la tok cél já ra.

ÜGYNÖKSÉGI ELLENÕRÖK

9. cikk

a) i. Az ügy nök ség meg szer zi a Kö zös ség és az ál la -
mok egyet ér té sét az ál la mok ügy nök sé gi
ellenõrei nek ki ne ve zé sé hez.

ii. Ha a Kö zös ség, akár egy ki ne ve zé si ja vas lat nál,
akár egy ki ne ve zés meg tör tén tét köve tõen bár mi -
kor ki fo gást emel a ki ne ve zés sel szem ben, ak kor
az ügy nök ség más ki ne ve zen dõ sze mély re vagy
sze mé lyek re tesz ja vas la tot a Kö zös ség nek és az
ál la mok nak.

iii. Amennyi ben az ügy nök sé gi el len õrök ki ne ve zé -
sé nek is mé telt kö zös sé gi vissza uta sí tá sa kö vet -
kez té ben meg hi ú sul na a meg ál la po dás sze rin ti el -
len õr zés, ak kor a vissza uta sí tást a kor mány zó ta -
nács az ügy nök ség fõ igaz ga tó já nak (a továb biak -
ban: fõ igaz ga tó) elõ ter jesz tése alap ján a meg -
felelõ in téz ke dés meg ho za ta la cél já ból meg tár -
gyal ja.

b) A Kö zös ség és az érin tett ál la mok meg te szik a szük -
sé ges lé pé se ket an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy az ügy -
nök sé gi el len õrök tény le ge sen tel je sít hes sék a meg ál la po -
dás sze rin ti fel ada ta i kat.

c) Az ügy nök sé gi el len õrök lá to ga tá sát és te vé keny sé -
gét az aláb bi ak sze rint kell meg szer vez ni:

i. a Kö zös ség és az ál la mok, va la mint az el len õr zés
alatt álló bé kés célú nuk le á ris te vé keny ség te rü le -
tén je lent ke zõ kel le met len ség és za var a le he tõ
leg ki sebb mér té kû le gyen;

ii. az ipa ri tit kok és az ügy nök sé gi el len õrök tu do má -
sá ra jutó más bi zal mas in for má ci ók vé del me le -
gyen biz to sí tott.

KIVÁLTSÁGOK ÉS MENTESSÉGEK

10. cikk

Az ál la mok be je len tik az ügy nök ség nek a tu laj do ná ra,
pénz alap já ra és va gyo ná ra, va la mint fel ügye lõ i re és az e
meg ál la po dás ba fog lalt fel ada to kat el lá tó más tiszt ség vi -
se lõ i re vo nat ko zó an a meg ál la po dás nak a Nem zet kö zi
Atom ener gia Ügy nök ség ki vált sá ga i ra és men tes sé ge i re
vo nat ko zó elõ írásait.

NUKLEÁRIS ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA
VAGY HÍGÍTÁSA

11. cikk

A meg ál la po dás sze rin ti, a nuk le á ris anya gok ra vo -
nat ko zó biz to sí té ki in téz ke dé sek al kal ma zá sa ak kor fe -
je zõ dik be, ha a Kö zös ség és az ügy nök ség meg ál la pít ja, 
hogy az anya got fel hasz nál ták, vagy úgy hí gí tot ták,
hogy az to vább már nem hasz nál ha tó a biz to sí té ki in téz -
ke dé sek szem pont já ból nuk le á ris te vé keny ség nek mi -
nõ sü lõ te vé keny ség hez, vagy gya kor la ti lag vissza nyer -
he tet len né vált.
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NUKLEÁRIS ANYAG KIVITELE
AZ ÁLLAMOKBÓL

12. cikk

A Kö zös ség jel zi az ügy nök ség nek az e meg ál la po dás
biz to sí té ki in téz ke dé sei ha tá lya alá tar to zó nuk le á ris anya -
gok ki vi te lét az ál la mok ból. A nuk le á ris anya gok ra a meg -
ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek al kal ma zá sa
ak kor fe je zõ dik be, ami kor a fo ga dó ál lam át vál lal ja az
erre vo nat ko zó, a meg ál la po dás ban elõ írt fe le lõs sé get. Az
ügy nök ség do ku men tál ja az ilyen ki vi te lek mind egyi két,
és adott eset ben a ki vitt nuk le á ris anyag ra vo nat ko zó biz -
to sí té ki in téz ke dé sek új ra al kal ma zá sát is.

A NEM NUKLEÁRIS TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN
HASZNOSÍTOTT NUKLEÁRIS ANYAGOKRA

VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

13. cikk

Ha a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha -
tá lya alá tar to zó nuk le á ris anya got nem nuk le á ris te vé -
keny ség ke re té ben hasz nál ják fel, mint pél dá ul öt vö ze tek
vagy ke rá mi ák ké szí té se, a Kö zös ség még az anyag ilyen
célú fel hasz ná lá sa elõtt meg ál la po dik az ügy nök ség gel,
hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött le het a meg ál la po dás
sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek al kal ma zá sát be fe jez ni.

A BIZTOSÍTÉKI INTÉZKEDÉSEK
ALKALMAZÁSÁNAK MELLÕZÉSE A NEM BÉKÉS

CÉLÚ TEVÉKENYSÉGBEN FELHASZNÁLANDÓ
NUKLEÁRIS ANYAGOK ESETÉBEN

14. cikk

Ha egy ál lam sa ját be lá tá sa sze rint e meg ál la po dás biz -
to sí té ki in téz ke dé se i nek ha tá lya alá tar to zó nuk le á ris
anya got olyan nuk le á ris te vé keny ség ke re té ben szán dé ko -
zik fel hasz nál ni, amely nem igény li e meg ál la po dás biz to -
sí té ki in téz ke dé se i nek al kal ma zá sát, ak kor az aláb bi ak
sze rint kell el jár ni:

a) a Kö zös ség és az ál lam tá jé koz tat ja az ügy nök sé get a 
te vé keny ség rõl, és az ál lam egy ér tel mû vé te szi az aláb bi a -
kat:

i. a nuk le á ris anyag fel hasz ná lá sa nem til tott ka to nai 
te vé keny ség ke re tei kö zött tör té nik, nem el len té -
tes az ál lam ál tal vál lalt, az ügy nök ség biz to sí té ki
in téz ke dé se i hez kap cso ló dó va la mely kö te le zett -
ség gel, a nuk le á ris anya got csak bé kés célú
nukleá ris te vé keny ség ke re té ben hasz nál ják fel;

ii. a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek
mel lõ zé sé nek ide je alatt a nuk le á ris anya got nem
hasz nál ják fel nuk le á ris fegy ve rek vagy más nuk -
le á ris rob ba nó szer ke ze tek gyár tá sá hoz;

b) az ügy nök ség és a Kö zös ség ren del ke zé se ket fo gad -
nak el ar ról, hogy az e meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in -
téz ke dé se ket csak ad dig nem al kal maz zák, amíg a nuk le á ris 
anyag fel hasz ná lá sa ilyen te vé keny ség ke re tei kö zött tör té -
nik. A meg ál la po dás le he tõ ség sze rint rög zí ti a biz to sí té ki
in téz ke dé sek mel lõ zé sé nek idõ tar ta mát és kö rül mé nye it. A
meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé se ket min den
eset ben újra al kal maz ni kell, amint a nuk le á ris anya got is -
mét bé kés célú nuk le á ris te vé keny ség ke re tei kö zött hasz -
nál ják fel. Az ügy nök sé get fo lya ma to san tá jé koz tat ják az
érin tett ál lam ban vagy az ál la mok ban lévõ ilyen anyag tel -
jes mennyi sé gé rõl és össze té te lé rõl, va la mint az ilyen
anyag nak az ál lam ból vagy ál la mok ból tör té nõ ki vi te lé rõl;

c) min den ilyen ren del ke zést az ügy nök ség egyet ér té -
sé vel kell el fo gad ni. Az ügy nök ség a le he tõ leg gyor sab ban 
ki nyil vá nít ja egyet ér té sét, amely csak olyan ügyek re ter jed 
ki, mint töb bek kö zött idõ sza kos és el já rá si elõ írások, va -
la mint je len tés re vo nat ko zó meg ál la po dá sok, de nem érin -
ti a ka to nai te vé keny ség sem mi fé le jó vá ha gyá sát vagy bi -
zal mas ada ta it, és nem vo nat ko zik a nuk le á ris anyag nak
eb ben a kör ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ra.

PÉNZÜGYEK

15. cikk

Az ügy nök ség, a Kö zös ség és az ál la mok vi se lik az
e me gál la po dás ban rá juk rótt fel ada tok tel je sí té se so rán ré -
szük rõl fel me rült költ sé ge ket. Ha azon ban a Kö zös ség, az
ál la mok vagy az ille té kességi kö rük be tar to zó sze mé lyek
ré szé rõl rend kí vü li költ sé gek me rül nek fel az ügy nök ség
va la mely kü lö nös igé nye kö vet kez té ben, az ügy nök ség
meg té rí ti az ilyen ki adá so kat, fel té ve, hogy ebbe elõ ze -
tesen be le egye zett. Min den eset ben az ügy nök ség vi se li
min den olyan pót ló la gos mé rés vagy min ta vé te le zés költ -
sé gét, ame lyet az ügy nök sé gi el len õrök igé nyel nek.

HARMADIK FÉL FELELÕSSÉGE A NUKLEÁRIS
KÁROKÉRT

16. cikk

A Kö zös ség és az ál la mok biz to sít ják, hogy a meg ál la -
po dás meg va ló su lá sa ér de ké ben a tör vényi és ren de le ti
ren del ke zé se ik sze rint nuk le á ris kár ese tén, az ügy nök ség
és an nak tiszt ség vi se lõi, ugyan olyan vé de lem ben ré sze sül -
je nek mint az ál lam ál lam pol gá rai, be le ért ve a biz to sí tást
vagy más pénz ügyi ga ran ci át is.

NEMZETKÖZI FELELÕSSÉG

17. cikk

A Kö zös ség vagy egy ál lam ré szé rõl az ügy nök ség gel
szem ben vagy az ügy nök ség ré szé rõl a Kö zös ség gel vagy
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egy ál lam mal szem ben a meg ál la po dás nak a vég re haj tá sa
so rán nem nuk le á ris bal ese tek bõl szár ma zó ká rok  miatti
bár mely kö ve te lést a nem zet kö zi jog sza bá lya i val össz -
hang ban kell ren dez ni.

INTÉZKEDÉSEK ANNAK IGAZOLÁSÁRA, HOGY
NEM TÖRTÉNT ÁTIRÁNYÍTÁS

18. cikk

Ha a kor mány zó ta nács a fõ igaz ga tó je len té se alap ján
úgy dönt, hogy a Kö zös ség vagy egy ál lam in téz ke dé sé re,
amennyi ben bár mely fél egye di leg érin tett, alap ve tõ en
és sür gõ sen szük ség van an nak el len õr zé sé hez, hogy az
e me gál la po dás sze rin ti biz to sí ték in téz ke dé sek ha tá lya alá 
tar to zó anya got nem irá nyí tot tak át nuk le á ris fegy ve rek -
hez vagy más nuk le á ris rob ba nó szer ke ze tek hez, ak kor a
kor mány zó ta nács fel hív hat ja a Kö zös sé get vagy az ál la -
mot a szük sé ges in téz ke dés ha la dék ta lan meg té te lé re, füg -
get le nül at tól, hogy a 22. cikk alap ján meg in dult-e az el já -
rás a vi tás kér dés ren de zé sé re.

19. cikk

Ha a kor mány zó ta nács a fõ igaz ga tó tól ka pott cél irá nyos 
tá jé koz ta tás alap ján úgy íté li meg, hogy az ügy nök ség nem 
ké pes iga zol ni a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí ték in téz ke -
dé sek alá tar to zó nuk le á ris anya gok nuk le á ris fegy ve rek -
ben vagy más nuk le á ris rob ba nó szer ke ze tek ben való fel -
hasz ná lás ra tör té nõ át irá nyí tá sá nak el ma ra dá sát, ak kor az
alap ok mány XII. cikk (C) be kez dé se sze rin ti je len té se ket
el ké szít he ti, és ha le het sé ges, az em lí tett be kez dés ben
meg ha tá ro zott más in téz ke dést te het. Ha ilyen lé pé se ket
tesz, a kor mány zó ta nács figye lembe ve szi az al kal ma zott
biz to sí ték in téz ke dé sek ál tal nyúj tott bi zo nyos ság mér té -
két, és a Kö zös ség vagy az ál lam ré szé re, amennyi ben bár -
mely fél egye di leg érin tett, min den éssze rû le he tõ sé get
meg ad, hogy a Kö zös ség vagy az ál lam bár mely szük sé ges 
bi zo nyí té kot a kor mány zó ta nács elé tár jon.

AZ EGYEZMÉNY ÉRTELMEZÉSE 
ÉS ALKALMAZÁSA, VITÁS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSE

20. cikk

Az ügy nök ség, a Kö zös ség vagy egy ál lam ké ré sé re
kon zul tál ni kell az e meg ál la po dás ér tel me zé sé vel vagy al -
kal ma zá sá val kap cso la tos min den kér dés rõl.

21. cikk

A Kö zös ség és az ál la mok jo go sul tak kér ni, hogy az e
meg ál la po dás ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap -

cso lat ban fel me rü lõ kér dé se ket a kor mány zó ta nács vi tas sa 
meg. A kor mány zó ta nács a Kö zös sé get és az érin tett ál la -
mot meg hív ja min den ilyen kér dés kor mány zó ta nács elõtt
tör té nõ meg tár gya lá sá ra.

22. cikk

Az e meg ál la po dás ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá sá -
ból szár ma zó bár mi lyen vi tát, a 19. cikk sze rin ti tes tü le ti
ha tá ro za ti dön tés re vo nat ko zó, és az ilyen dön tést kö ve tõ
in téz ke dést érin tõ vi ták ki vé te lé vel, amely meg be szé lé sek
se gít sé gé vel vagy az ügy nök ség ál tal el fo ga dott más el já -
rás sal nem ren de zõ dik, a Kö zös ség és az ál la mok ál tal,
bár me lyi kük ké ré sé re, öt vá lasz tott bí ró ból álló vá lasz tott -
bí ró ság elé vi szik. A Kö zös ség és az ál la mok két vá lasz -
tott bí rót je löl nek ki, az ügy nök ség szin tén ket tõt, és az így
ki vá lasz tott négy vá lasz tott bí ró vá laszt ki egy ötö di ket, aki 
az el nök sze re pét töl ti be.

Ha a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ra irá nyu ló ké rel met kö -
ve tõ 30 na pon be lül a Kö zös ség és az ál la mok vagy az ügy -
nök ség nem ál lít két-két vá lasz tott bí rót, ak kor a Kö zös ség
vagy az ügy nök ség kér he ti a Nem zet kö zi Bí ró ság el nö két,
hogy ne vez ze ki a vá lasz tott bí ró kat. Ugyan ezt az el já rást
kell al kal maz ni ak kor, ha a négy vá lasz tott bí ró ki je lö lé sét
vagy ki ne ve zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül az ötö dik vá lasz -
tott bí rót nem vá laszt ják ki.

A vá lasz tott bí ró ság ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak több -
sé ge je len van, min den dön tés hez leg alább há rom vá lasz -
tott bí ró egyet ér té se szük sé ges. A vá lasz tott bí ró ság el já rá si 
rend jét a bí ró ság maga ha tá roz za meg. A bí ró ság ha tá ro za -
tai az ügy nök ség re, a Kö zös ség re és az érin tett ál la mok ra
kö te le zõ ek.

CSATLAKOZÁS

23. cikk

a) A meg ál la po dás a nuk le á ris fegy ve rek kel nem ren -
del ke zõ, a Szer zõ dés ben ré szes és a Kö zös ség tag ja i vá
váló ál la mok ré szé re az aláb bi ak sze rint lép ha tály ba:

i. az érin tett ál lam jel zi az ügy nök ség nek, hogy a
meg ál la po dást ha tály ba lép te tõ el já rást le zár ta;

ii. a Kö zös ség jel zi az ügy nök ség nek, hogy a biz to sí -
té ki in téz ke dé sek al kal ma zá sa az adott ál lam ban a
meg ál la po dás cél ja i nak meg fele lõen le het sé ges.

b) Amennyi ben az érin tett ál lam az ügy nök ség biz to sí -
té ki in téz ke dé se i nek al kal ma zá sá ról az ügy nök ség gel más
meg ál la po dá so kat kö tött az e meg ál la po dás az adott ál lam -
ban tör té nõ ha tály ba lép te té sé re, ak kor az ilyen meg ál la po -
dás ha tá lya alá tar to zó ügy nök sé gi biz to sí té ki in téz ke dé -
sek al kal ma zá sát e meg ál la po dás hatályba lépésével fel
kell füg gesz te ni mind ad dig, amíg ez a meg ál la po dás van
ha tály ban, fel té ve, hogy az em lí tett meg ál la po dá sok ér tel -
mé ben vál lalt kö te le zett ség az érin tett ál la mot to vább ra is
ter he li és az e meg ál la po dá sok ban em lí tett té te lek egyi két
sem hasz nál ja ka to nai cé lok ra.
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AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA

24. cikk

a) Az ügy nök ség, a Kö zös ség és az ál la mok, bár me lyi -
kük ké rel mé re, kon zul tá ci ót foly tat nak a meg ál la po dás
mó do sí tá sá ról.

b) Min den mó do sí tás hoz szük sé ges az ügy nök ség, a
Kö zös ség és az ál la mok be le egye zé se.

c) A fõ igaz ga tó azon nal tá jé koz tat ja az ügy nök ség va la -
mennyi tag ál la mát e meg ál la po dás bár mely mó do sí tá sá ról.

HATÁLYBALÉPÉS ÉS ÉRVÉNYESSÉGI IDÕ

25. cikk

a) Ez a meg ál la po dás azon a na pon lép ha tály ba, ame -
lyi ken az ügy nök ség írás be li ér te sí tést kap a Kö zös ség tõl
és az ál la mok tól ar ról, hogy a ha tály ba lé pés re vo nat ko zó
sa ját el já rá su kat be fe jez ték. A fõ igaz ga tó azon nal tá jé koz -
tat ja az ügy nök ség va la mennyi tag ál la mát a meg ál la po dás
ha tály ba lé pé sé rõl.

b) A meg ál la po dás ad dig ma rad ha tály ban, amíg az ál -
la mok szer zõ dõ fe lei a szer zõ dés nek.

JEGYZÕKÖNYV

26. cikk

A meg ál la po dás hoz csa tolt jegy zõ könyv a meg ál la po -
dás szer ves ré sze. A „meg ál la po dás” ki fe je zés az eb ben az
ok mány ban hasz nált ér te lem ben a meg ál la po dást és a
jegy zõ köny vet együt te sen je len ti.

II. RÉSZ

BEVEZETÉS

27. cikk

A meg ál la po dás e ré szé nek cél ja, hogy meg ha tá roz za,
amennyi re szük sé ges, az I. rész biz to sí té ki in téz ke dé se i -
nek vég re haj tá sa so rán al kal ma zan dó el já rá so kat.

A BIZTOSÍTÉKI INTÉZKEDÉSEK CÉLJA

28. cikk

A meg ál la po dás to váb bi ré szé ben meg ha tá ro zott biz to -
sí té ki in téz ke dé si el já rá sok cél ja, hogy idõ ben ész lel jék,
ha je len tõs mennyi sé gû nuk le á ris anya got nem bé kés célú
nuk le á ris te vé keny ség re, ha nem nuk le á ris fegy ve rek vagy
más nuk le á ris rob ba nó szer ke ze tek gyár tá sá ra vagy más,

nem is mert cé lok ra hasz nál nak, va la mint hogy el ret tent se -
nek az ilyen te vé keny ség tõl a ko rai fel fe de zé sé nek koc ká -
za ta ré vén.

29. cikk

A 28. cikk ben meg ha tá ro zott cél meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben az anyag köny ve lést alap ve tõ je len tõ sé gû biz to sí ték -
ként, a te rü le ti kö rül ha tá ro lás sal és meg fi gye lés sel, mint
fon tos ki egé szí tõ in téz ke dé sek kel együtt kell al kal maz ni.

30. cikk

Az ügy nök ség el len õr zé si te vé keny sé gé nek tech ni kai
ered mé nye egy be je len tõ nyi lat ko zat mind egyik anyag -
mér legkör zet te kin te té ben az el nem szá molt anyag -
mennyi ség rõl egy meg adott idõ szak fo lya mán, és a meg ál -
la pí tott mennyi ség re vo nat ko zó hi ba ha tár meg adá sá val.

A BIZTOSÍTÉKI INTÉZKEDÉSEK KÖZÖSSÉGI
RENDSZERE

31. cikk

Az ügy nök ség a 3. cikk ér tel mé ben a sa ját el len õr zé si
te vé keny sé ge so rán tel jes mér ték ben a Kö zös ség biz to sí té -
ki in téz ke dé se i nek rend sze rét hasz nál ja fel.

32. cikk

A nuk le á ris anyag el szá mo lá sá ra és el len õr zé sé re szol -
gá ló, a meg ál la po dás sze rin ti kö zös sé gi rend szer az anyag -
mér leg kör ze tek sze rint szer ve zett fel épí té sen ala pul. A
Kö zös ség a sa ját biz to sí té ki in téz ke dés rend sze ré nek al kal -
ma zá sa kor a szük sé ges mér ték ben hasz nál ja és a ki egé szí -
tõ meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott és meg fe le lõ mó don
ren del ke zik az aláb bi ak ról:

a) a ka pott, a gyár tott, a szál lí tott, az el ve szett vagy más 
mó don a lel tár kész let bõl el tá vo lí tott nuk le á ris anya gok és
a lel tár ban sze rep lõ mennyi sé gek meg ha tá ro zá sá ra szol -
gáló mé ré si rend szer;

b) a mé ré sek pon tos sá gá nak és meg is mé tel he tõ sé gé nek 
ér té ke lé se és a mé ré si bi zony ta lan ság becs lé se;

c) azo no sí tá si, el len õr zé si és ki ér té ke lé si el já rá sok a
szál lí tói/át ve või mé ré sek so rán;

d) fi zi kai lel tár ké szí té si el já rá sok;
e) a nem mért kész le tek és a nem mért vesz te sé gek fel -

hal mo zó dá sá nak ér té ke lé sé re szol gá ló el já rá sok;
f) nyil ván tar tá si és je len té si rend szer min den egyes

anyag mér leg kör zet ben, a nuk le á ris anyag lel tár ra és az e
lel tár ban be kö vet ke zõ vál to zá sok ra, az anyag mér leg -
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kör zet be be ér ke zõ mennyi sé gek re és ki szál lí tá sok ra ki -
ter je dõ en;

g) in téz ke dé sek an nak biz to sí tá sá ra, hogy a köny ve lé si
el já rá sok és in téz ke dé sek al kal ma zá sa meg fele lõen tör tén -
jen; va la mint

h) az ügy nök ség ré szé re kül den dõ je len té sek el ké szí té -
sé re vo nat ko zó el já rá sok az 59–65. és a 67–69. cikk sze -
rint.

33. cikk

A meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek nem
vo nat koz nak a bá nyá sza ti és érc dú sí tá si te vé keny ség ben
je len lévõ anya gok ra.

34. cikk

a) Ha uránt vagy tó ri u mot tar tal ma zó olyan anyag nak,
amely nem éri el a c) pont ban le írt nuk le á ris üzem anyag -
cik lus sze rin ti ál la po tot, köz vet len vagy köz ve tett ex port -
já ra ke rül sor egy nuk le á ris fegy ver rel nem ren del ke zõ ál -
lam ba, ame lyik nem csat la ko zott eh hez a meg ál la po dás -
hoz, ak kor a Kö zös ség tá jé koz tat ja az ügy nök sé get en nek
az anyag nak a mennyi sé gé rõl, össze té te lé rõl és ren del te té -
sé rõl, ki vé ve, ha az anyag ex port ja kü lön le ges, nem
nukleá ris cé lok ra tör té nik.

b) Ha uránt vagy tó ri u mot tar tal ma zó olyan anyag nak,
amely nem éri el a c) pont ban le írt nuk le á ris üzem anyag -
cik lus sze rin ti ál la po tot, im port já ra ke rül sor az ál la mok ba, 
ak kor a Kö zös ség tá jé koz tat ja az ügy nök sé get ezen anyag
mennyi sé gé rõl, össze té te lé rõl és ren del te té sé rõl, ki vé ve,
ha az anyag im port ja kü lön le ges, nem nuk le á ris cé lok ra
tör té nik.

c) Ha üzem anyag gyár tá sá ra vagy izo tóp dú sí tás ra al -
kal mas ál la po tú és tisz ta sá gú anyag ke rül ki a gyár tó üzem -
bõl vagy ab ból a tech no ló gi ai gyár tá si sza kasz ból, amely -
ben elõ ál lí tot ták, vagy ami kor ilyen nuk le á ris anya got
vagy bár mi lyen más nuk le á ris anya got im por tál nak az ál -
la mok ba, a nuk le á ris üzem anyag cik lus ké sõb bi sza ka szá -
ban, ak kor erre a nuk le á ris anyag ra a meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott más biz to sí té ki in téz ke dé se ket kell al kal -
maz ni.

A BIZTOSÍTÉKI INTÉZKEDÉSEK
BEFEJEZÕDÉSE

35. cikk

a) A meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek
meg szûn nek a nuk le á ris anyag ra vo nat ko zó an a 11. cikk -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén. Ha a
11. cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek nem tel je sül nek, de a

Kö zös ség úgy véli, hogy a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té -
ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó nuk le á ris anyag vissza -
nye ré se pil la nat nyi lag nem cél sze rû vagy nem kí vá na tos,
ak kor az ügy nök ség és a Kö zös ség kon zul tál az al kal ma -
zan dó, meg fe le lõ biz to sí té ki in téz ke dé sek rõl.

b) A meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek
meg szûn nek a nuk le á ris anyag ra vo nat ko zó an a 13. cikk -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén, fel té ve,
hogy az ügy nök ség és a Kö zös ség egyet ért ab ban, hogy az
ilyen nuk le á ris anyag gya kor la ti lag vissza nyer he tet len.

A BIZTOSÍTÉKI INTÉZKEDÉSEK ALÓLI
MENTESSÉGEK

36. cikk

A Kö zös ség ké ré sé re az ügy nök ség men te sí ti a meg ál la -
po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek alól a kö vet ke zõ a
nuk le á ris anya go kat:

a) kü lön le ges ha sa dó anyag, ha gramm nyi vagy ki sebb
mennyi sé get hasz nál nak be lõ le mû sze rek ér zé ke lõ je ként;

b) nuk le á ris anyag, ha nem nuk le á ris te vé keny ség ke re -
té ben hasz nál ják fel, a 13. cikk sze rint, fel té ve hogy az
ilyen anyag vissza nyer he tõ; és

c) plu tó ni um, amely ben a plu tó ni um-238 izo tóp kon -
cent rá ció na gyobb, mint 80%.

37. cikk

A Kö zös ség ké ré sé re az ügy nök ség men te sí ti az egyéb -
ként a biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó nuk le á -
ris anya got a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé -
sek alól, ha e cikk ér tel mé ben a men te sí ten dõ nuk le á ris
anyag tel jes mennyi sé ge az ál la mok ban soha nem ha lad ja
meg a kö vet ke zõ ér té ke ket:

a) össze sen egy ki lo gramm az olyan kü lön le ges ha sa -
dó anyag ból, amely a kö vet ke zõ egy vagy több össze te võ -
bõl áll:

i. plu tó ni um;
ii. 0,2 (20%) vagy en nél na gyobb dú sí tá sú urán, a sú -

lyá nak és dú sí tá sá nak szor za tá ból szá mí tott
mennyi ség ben; és

iii. 0,2 (20%)-nál ki sebb és a ter mé sze tes urá né nál na -
gyobb dú sí tá sú urán a sú lyá nak és a dú sí tá sa négy -
ze té nek öt szö rös szor za tá ból szá mí tott mennyi -
ség ben;

b) össze sen 10 ton na ter mé sze tes urán és 0,005
(0,5%)-nál na gyobb dú sí tá sú sze gé nyí tett urán;

c) 20 ton na 0,005 (0,5%) vagy en nél ki sebb dú sí tá sú
sze gé nyí tett urán;

d) 20 ton na tó ri um;
vagy olyan na gyobb mennyi sé gek, ame lye ket a kor mány -
zó ta nács ha tá roz meg egy sé ges al kal ma zás cél já ra.
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38. cikk

Ha men tes sé get él ve zõ nuk le á ris anya got a meg ál la po -
dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó
nuk le á ris anyag gal együtt dol goz nak fel vagy tá rol nak, ak -
kor in téz ked ni kell a biz to sí té ki in téz ke dé sek ezek re tör té -
nõ is mé telt ki ter jesz té sé rõl.

KIEGÉSZÍTÕ MEGÁLLAPODÁSOK

39. cikk

A Kö zös ség ki egé szí tõ meg ál la po dá so kat köt az ügy -
nök ség gel, ame lyek az ügy nök ség e meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott fel ada ta i nak ha té kony és si ke res tel je sí té sé -
hez szük sé ges rész le tes ség gel sza bá lyoz zák a meg ál la po -
dás ban rög zí tett el já rá sok al kal ma zá sá nak mód ját. A ki -
egé szí tõ meg ál la po dá sok az ügy nök ség és a Kö zös ség kö -
zöt ti meg egye zés sel bõ vít he tõ ek vagy mó do sít ha tó ak e
meg ál la po dás mó do sí tá sa nél kül.

40. cikk

A ki egé szí tõ meg ál la po dá sok e meg ál la po dás sal egy -
ide jû leg vagy a meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét köve tõen a
le he tõ leg ha ma rabb lép nek ha tály ba. Az ügy nök ség, a Kö -
zös ség és az ál la mok meg tesz nek min dent, hogy a ki egé -
szí tõ meg ál la po dá sok az e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 90 na pon be lül ha tály ba lép je nek; ezen idõ tar tam
meg hosszab bí tá sá hoz az ügy nök ség, a Kö zös ség és az ál -
la mok kö zöt ti egyet ér tés szük sé ges. A Kö zös ség ha la dék -
ta la nul meg ad ja az ügy nök ség nek a ki egé szí tõ meg ál la po -
dá sok meg kö té sé hez szük sé ges in for má ci ó kat. E meg ál la -
po dás ha tály ba lé pé sét köve tõen az ügy nök ség jo go sult az
itt rög zí tett el já rá sok le foly ta tá sá ra a 41. cikk ben meg ha tá -
ro zott lel tár ban fel so rolt nuk le á ris anya gok ese té ben, még
ak kor is, ha a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok eset leg még nem
lép tek ha tály ba.

LELTÁR

41. cikk

A 62. cikk ben em lí tett kez de ti je len tés alap ján az ügy -
nök ség lét re hoz za az ál la mok ban a meg ál la po dás sze rint
biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó nuk le á ris
anya gok egy sé ges lel tá rát, füg get le nül az anya gok szár ma -
zá sá tól, ve ze ti a lel tárt a so ron kö vet ke zõ je len té sek és a
sa ját ta nú sí tó te vé keny sé gé nek ered mé nyei alap ján. A lel -
tár má so la ti pél dá nyát a Kö zös ség ré szé re hoz zá fér he tõ vé
kell ten ni a ké sõbb meg ál la pí tan dó idõ pon tok ban.

LÉTESÍTMÉNYI ADATOK

Általános követelmények

42. cikk

A 8. cikk ér tel mé ben a lé te zõ lé te sít mé nyek rõl a lé te sít -
mé nyi ada tok a Kö zös ség az ügy nök ség ren del ke zé sé re
bo csát ja a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok tár gya lá sa fo lya -
mán. A lé te sít mé nyi ada tok meg adá sá nak ha tár ide jét az új
lé te sít mé nyek ese té ben a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ha tá -
roz zák meg, és az ilyen in for má ci ó kat a nuk le á ris anyag -
nak az új lé te sít mény be ér ke zé sét meg elõ zõ en, a le he tõ
leg ko ráb ban kell meg ad ni.

43. cikk

Az ügy nök ség ré szé re át adan dó lé te sít mé nyi ada tok, ha
le het sé ges, a kö vet ke zõ ket tar tal maz zák min den egyes lé -
te sít mény re vo nat ko zó an:

a) a lé te sít mény azo no sí tá sa, nyi lat koz va an nak ál ta lá -
nos jel le gé rõl, cél já ról, név le ges tel je sí tõ ké pes sé gé rõl és
föld raj zi el he lyez ke dé sé rõl, va la mint a szok vá nyos üz le ti
cé lok ra hasz nált név rõl és cím rõl;

b) a lé te sít mény el ren de zé sé nek le írá sa, ki tér ve le he tõ -
ség sze rint an nak alak já ra, he lyé re és a nuk le á ris anyag át -
ha la dá sá ra, va la mint az olyan, fon tos be ren de zé sek ál ta lá -
nos el ren de zé sé re, ame lyek ben a nuk le á ris anya got fel -
hasz nál ják, elõ ál lít ják vagy fel dol goz zák;

c) a lé te sít mény jel lem zõ i nek is mer te té se, amennyi ben
azok az anyag nyil ván tar tás ra, te rü le ti kö rül ha tá ro lá sá ra és
meg fi gye lé sé re;

d) a lé te sít mény ben a nuk le á ris anyag nyil ván tar tá sá ra
és el len õr zé sé re al kal ma zott, lé te zõ és ja va solt el já rá sok
le írá sa kü lön uta lás sal a mû köd te tõ ál tal meg ha tá ro zott
anyag mér leg kör ze tek re, az anya gát ha la dá si mé ré sek re és
a tény le ges lel tár ké szí té si el já rá sok ra.

44. cikk

Más, a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek al -
kal ma zá sá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat is az ügy nök ség ren -
del ke zé sé re kell bo csá ta ni min den egyes lé te sít ménnyel
kap cso lat ban, ha azt a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok elõ ír ják.
A Kö zös ség lát ja el az ügy nök sé get az egész ség vé del mi és a 
biz ton sá gi in téz ke dé sek kel kap cso la tos el já rá sok ra vo nat -
ko zó olyan ki egé szí tõ in for má ci ók kal, ame lye ket az ügy -
nök ség nek figye lembe kell ven nie, és ame lye ket az ügy -
nök ség el len õre i nek be kell tar ta ni uk a lé te sít mény ben.

45. cikk

Az ügy nök sé get a Kö zös ség vizs gá lat cél já ból tá jé koz -
tat ja a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek
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szem pont já ból fon tos lé te sít mé nyi ada tok mó do su lá sá ról,
és meg fele lõen tá jé koz tat ja a 44. cikk sze rint adan dó in for -
má ci ó kat il le tõ bár mely vál to zás ról, idõ ben ah hoz, hogy
az e meg ál la po dás sze rint al kal ma zan dó biz to sí té ki in téz -
ke dé sek kel kap cso la tos el já rá so kat szük ség ese tén meg -
fele lõen al kal maz ni le hes sen.

46. cikk

A létesítményi adatok vizsgálatának célja

Az ügy nök ség ré szé re meg adott lé te sít mé nyi ada to kat
az aláb bi cé lok ra hasz nál ják fel:

a) a lé te sít mé nyek és a nuk le á ris anya gok a biz to sí té ki
in téz ke dé sek al kal ma zá sa szem pont já ból fon tos jellem -
zõinek azo no sí tá sa, az el len õr zés meg könnyí té sé hez ele -
gen dõ rész le tes ség gel;

b) a meg ál la po dás sze rin ti nyil ván tar tá si cél lal hasz nált 
anyag mér leg kör ze tek meg ha tá ro zá sa, és azok nak a stra té -
gi ai pon tok nak a ki je lö lé se, ame lyek mé ré si kulcs pon tok,
és ame lyek a nuk le á ris anyag áram lá sá nak és lel tá rá nak
meg ha tá ro zá sá ra szol gál nak; az ilyen anyag mér leg kör ze -
tek meg ha tá ro zá sá ra, töb bek kö zött, a kö vet ke zõ kri té ri u -
mok szol gál nak:

i. az anyag mér leg kör zet mé re te le gyen annyi ra pon -
tos, hogy az anyag mér le get meg le hes sen ha tá roz -
ni;

ii. az anyag mér leg kör zet meg ha tá ro zá sá nál min den
le he tõ sé get ki kell hasz nál ni, hogy te rü le ti kö rül -
ha tá ro lás és meg fi gye lés se gít sé gé vel az anyag -
áram lá si mé ré sek tel je sek le gye nek, ez ál tal a biz -
to sí té ki in téz ke dé sek al kal ma zá sa le egy sze rû söd -
jön, és a mé ré sek a mé ré si kulcs pon tok ra irá nyul -
ja nak;

iii. a Kö zös ség vagy az érin tett ál lam ké ré sé re kü lön -
le ges anyag mér leg kör zet ala kít ha tó ki ke res ke del -
mi leg ér zé keny in for má ci ó kat tar tal ma zó fo lya -
ma ti lé pést il le tõ en;

c) a nuk le á ris anyag tény le ges lel tá rá nak el ké szí té sé re
szol gá ló el já rá sok és név le ges idõ pon tok meg ha tá ro zá sa a
meg ál la po dás sze rin ti el szá mo lá sok cél já ból;

d) nyil ván tar tá si és je len tés té te li kö ve tel mé nyek és a
nyil ván tar tá sok ér té ke lé sé re szol gá ló el já rá sok meg ha tá -
ro zá sa;

e) a nuk le á ris anyag mennyi sé gé nek és he lyé nek el len -
õr zé sé re szol gá ló el já rá sok és kö ve tel mé nyek meg ha tá ro -
zá sa; va la mint

f) a meg fe le lõ te rü le ti kö rül ha tá ro lá si és meg fi gye lõ
mód sze rek és tech ni kák, va la mint azon stra té gi ai pon tok
ki vá lasz tá sa, ame lye ken eze ket al kal maz ni kell.

A lé te sít mé nyi ada tok vizs gá la tá nak ered mé nye it az
ügy nök ség és a Kö zös ség kö zött lét re jött meg egye zés
sze rint a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ma guk ban fog -
lalják.

47. cikk

A létesítményi adatok felülvizsgálata

A lé te sít mé nyi ada to kat az üze mi fel té te lek vál to zá sa, a
biz to sí té ki in téz ke dé sek tech no ló gi á já nak fej lõ dé se vagy
az el len õr zé si el já rá sok al kal ma zá sá ban szer zett ta pasz ta -
la tok alap ján fe lül kell vizs gál ni a be ve ze ten dõ mó do sí tá si
in téz ke dé sek szem pont já ból a 46. cikk sze rint.

48. cikk

A létesítményi adatok ellenõrzése

Az ügy nök ség a Kö zös ség gel és az érin tett ál lam mal
együtt mû köd ve el len õrö ket küld het a lé te sít mé nyek be az
ügy nök ség ré szé re meg adott lé te sít mé nyi ada tok el len õr -
zé sé re a 42–45. cikk sze rint a 46. cikk ben rög zí tett cé lok
ér de ké ben.

A LÉTESÍTMÉNYEN KÍVÜLI NUKLEÁRIS
ANYAGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

49. cikk

Ha a nuk le á ris anya got rend sze re sen a lé te sít mé nyen kí -
vül hasz nál ják, a Kö zös ség az ügy nök sé get tá jé koz tat ja az
aláb bi ak ról:

a) a nuk le á ris anyag hasz ná la tá nak ál ta lá nos le írá sa,
föld raj zi el he lyez ke dé se és a fel hasz ná ló szok vá nyos üz le -
ti cé lok ra hasz nált neve és címe; és

b) a nuk le á ris anyag-nyil ván tar tá si köny ve lés és el len õr -
zés cél já ra szol gá ló, lé te zõ és ja va solt el já rá sok ál ta lá nos le -
írá sa, amint azt a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok elõ ír ják.

A Kö zös ség az ügy nök sé get idõ ben tá jé koz tat ja a hoz zá 
e cikk sze rint meg kül dött in for má ci ók ban be kö vet ke zett
bár mi fé le vál to zás ról.

50. cikk

A 49. cikk sze rint az ügy nök ség ré szé re adott informá -
ciók fel hasz nál ha tók, amennyi ben ez szük sé ges, a 46. cikk 
b)–f) pont já ban meg ha tá ro zott cé lok ra.

NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER

Általános rendelkezések

51. cikk

A Kö zös ség biz to sít ja, hogy min den anyag mér leg kör -
zet ben nyil ván tar tást ve zes se nek. A ve ze ten dõ nyil ván tar -
tást a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban is mer tet ni kell.
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52. cikk

A Kö zös ség in téz ke dé se ket tesz a nyil ván tar tá sok nak
az ügy nök ség el len õrei ál tal vég zett vizs gá la ta i nak meg -
könnyí té sé re, kü lö nö sen, ha a fel jegy zé se ket nem an gol,
fran cia, orosz vagy spa nyol nyel ven ve ze tik.

53. cikk

A nyil ván tar tá sok meg õr zé sé nek ide je leg alább öt év.

54. cikk

A nyil ván tar tá sok, ér te lem sze rû en a kö vet ke zõk bõl áll -
nak:

a) a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha -
tá lya alá tar to zó min den nuk le á ris anyag könyv vi te li ada -
tai; és

b) a nuk le á ris anya go kat tar tal ma zó lé te sít mé nyek
üzem vi te li ada tai.

55. cikk

A je len té sek el ké szí té sé hez hasz nált nyil ván tar tá sok
alap ját ké pe zõ mé ré si rend szer meg fe lel a leg újabb nem -
zet kö zi szab vá nyok nak, vagy mi nõ sé gi leg egyen ér té kû
e szab vá nyok kal.

Könyvelési nyilvántartások

56. cikk

A köny ve lé si nyil ván tar tá sok min den anyag mér leg kör -
zet vo nat ko zá sá ban a kö vet ke zõ ket tar tal maz zák:

a) min den kész let vál to zás úgy, hogy le he tõ vé te gye a
könyv sze rin ti kész let meg ha tá ro zá sát bár mely idõ pont -
ban;

b) va la mennyi olyan mé ré si ered mény, ame lyek a tény -
le ges lel tár kész let meg ha tá ro zá sá ra szol gál nak; és

c) min den mó do sí tás és he lyes bí tés, ame lyet vég re haj -
tot tak a kész let vál to zá so kat, a könyv sze rin ti kész le te ket
és a tény le ges lel tár kész le te ket il le tõ en.

57. cikk

A nyil ván tar tá sok va la mennyi kész let vál to zás ra és
tény le ges lel tár kész let re vo nat ko zó an ki mu tat ják a
nukleá ris anyag min den egyes adag ja sze rin ti bon tás ban a
kö vet ke zõ ket: az anyag azo no sí tás, az adag ra vo nat ko zó
ada tok és a for rás ada tok. A nyil ván tar tá sok szá mot ad nak
kü lön-kü lön az urá ni um ról, a tó ri um ról és a plu tó ni um ról

min den nuk le á ris anyag-adag ban. Je lez ni kell min den
egyes kész let vál to zás kor an nak idõ pont ját, és amennyi ben 
ez le het sé ges, a szár ma zá si anyag mér leg kör ze tet és a fo ga -
dó anyag mér leg kör ze tet, il let ve az át ve võt.

58. cikk

Üzemviteli feljegyzések

Az üzem vi te li fel jegy zé sek meg fele lõen ki mu tat ják
min den egyes anyag mér leg kör zet re vo nat ko zó an az aláb -
bi a kat:

a) a nuk le á ris anyag mennyi sé gé ben és össze té te lé ben
be kö vet ke zõ vál to zá sok meg ha tá ro zá sá ra hasz nált üzem -
vi te li ada tok;

b) a tar tá lyok és a mû sze rek hi te le sí té sé bõl, a min ta vé -
te le zés bõl és az ana lí zi sek bõl, a mé ré sek mi nõ ség-el len õr -
zé sé bõl ka pott ada tok, va la mint a vé let len és rend sze res
hi bák ból szár maz ta tott becs lé sek;

c) a tény le ges lel tár elõ ké szí té sé nél és fel vé te lé nél
meg tett in téz ke dé sek sor rend jé nek le írá sa an nak ér de ké -
ben, hogy a lel tár he lyes sé ge és tel jes sé ge biz to sít va le -
gyen; és

d) az eset leg elõ for du ló bal ese ti vagy mé ret len vesz te -
sé gek oká nak és nagy sá gá nak tisz tá zá sa ér de ké ben vég zett 
te vé keny ség le írá sa.

JELENTÉSI RENDSZEREK

Általános rendelkezések

59. cikk

A Kö zös ség biz to sít ja az ügy nök ség szá má ra a 60–65.
és a 67–69. cikk ben rész le te sen meg ha tá ro zott je len té se -
ket a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek alá
tar to zó nuk le á ris anya gok ról.

60. cikk

A je len té sek an gol, fran cia, orosz vagy spa nyol nyel ven
ké szül nek, ha a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban más nem
sze re pel.

61. cikk

A je len té sek az 51–58. cikk sze rint ve ze tett nyil ván tar -
tá so kon ala pul nak, és cél sze rû en nyil ván tar tá si je len té sek -
bõl és kü lön le ges je len té sek bõl áll nak.
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Nyilvántartási jelentések

62. cikk

Az ügy nök ség ré szé re a Kö zös ség kez de ti je len tést tesz
a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya
alá tar to zó va la mennyi nuk le á ris anyag ról. A kez de ti je -
len tést az ügy nök ség hez an nak a nap tá ri hó nap nak utol só
nap ját kö ve tõ 30 na pon be lül kell meg kül de ni, ami kor ez a
meg ál la po dás ha tály ba lép, és an nak a hó nap nak utol só
nap ja sze rin ti ál la po tot kell tük röz nie.

63. cikk

A Kö zös ség meg kül di az ügy nök ség nek a kö vet ke zõ
nyil ván tar tá si je len té se ket mind egyik anyag mér leg kör zet -
rõl:

a) a nuk le á ris anya gok kész le té nek va la mennyi vál to -
zá sát mu ta tó kész let vál to zá si je len té sek. A je len té se ket a
le he tõ leg ha ma rabb kül dik el, de min den eset re a ki egé szí -
tõ meg ál la po dá sok ban elõ írt ha tár idõ kön be lül; és

b) az anyag mér le get ki mu ta tó anyag mér leg je len té sek,
ame lyek az anyag mér leg kör zet ben tény le ge sen je len levõ
nuk le á ris anyag-lel tá ron ala pul nak. A je len té se ket a le he tõ
leg ha ma rabb kül dik el, de min den eset re a ki egé szí tõ meg -
ál la po dá sok ban elõ írt ha tár idõ kön be lül.

A je len té sek a je len tés té tel idõ pont já ban tény le ge sen
ren del ke zés re álló ada to kon ala pul nak, eze ket egy ké sõb bi 
idõ pont ban he lyes bí te ni le het, ha szük sé ges.

64. cikk

A kész let vál to zá si je len té sek tar tal maz zák az azo no sí tá -
si- és az adag ada to kat a nuk le á ris anyag mind egyik adag -
já ra vo nat ko zó an, a kész let vál to zás kel tét, és, ha ez cél sze -
rû, a szár ma zá si anyag mér leg kör ze tet és a fo ga dó anyag -
mér leg kör ze tet, il let ve az át ve võt. Ezek hez a je len té sek -
hez olyan ma gya rá zó meg jegy zé se ket kell fûz ni, ame lyek:

a) meg ma gya ráz zák a kész let vál to zá so kat az 58. cikk
a) pont já ban elõ írt üzem vi te li je len tés ben sze rep lõ üzem -
vi te li ada tok alap ján; és

b) le ír ják a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok elõ írásai sze rint
a ter ve zett üzem prog ra mot, kü lö nö sen a tény le ges lel tár -
fel vé telt.

65. cikk

A Kö zös ség je lent min den kész let vál to zást, ki iga zí tást
és -he lyes bí tést akár rend sze res idõ kö zön ként, össze fog -
lalt lis tá ban, akár egyen ként. A lel tár kész let vál to zá so kat
az ada gok sze rin ti bon tás ban kell je len te ni. A ki egé szí tõ
meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott mó don a nuk le á ris
anyag olyan kis kész let vál to zá sa it, mint pél dá ul az ana li ti -
kai min ták át adá sa, le het egy ada gon be lül össze sí te ni, és
egy kész let vál to zás ként je len te ni.

66. cikk

Az ügy nök ség a Kö zös ség ré szé re, az ér de kelt fe lek
hasz ná la tá ra, biz to sít ja a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki
in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó nuk le á ris anya gok lel tár -
köny vé nek fél éves ki mu ta tá sát min den egyes anyag mér -
leg kör zet rõl, a lel tár kész let vál to zá si je len té sek alap ján
mind egyik ilyen ki mu ta tás ál tal le fe dett idõ szak ra.

67. cikk

Amennyi ben az ügy nök ség és a Kö zös ség nem egye zett
meg más képp, az anyag mér leg je len té sek a kö vet ke zõ té te -
le ket tar tal maz zák:

a) tény le ges in du lá si lel tá ri kész let;
b) kész let vál to zás (elõ ször a nö ve ke dé sek, az után a

csök ke né sek);
c) köny ve lé si zá ró kész let;
d) szál lí tó/át ve võ kö zöt ti kü lön bö ze tek;
e) ki iga zí tott köny ve lé si zá ró kész let;
f) tény le ges záró lel tár kész let; és
g) el szá mo lat lan anya gok.
A tény le ges lel tár kész le tet, amely kü lön fel so rol ja az

egyes ada go kat, és meg ha tá roz za az anyag azo no sí tó- és
adag ada to kat min den egyes adag ra, mel lé kel ni kell mind -
egyik anyag mér leg je len tés hez.

68. cikk

Külön jelentések

A Kö zös ség ké se de lem nél kül kü lön je len té se ket ké szít, 
az aláb bi ese tek ben:

a) va la mi lyen rend kí vü li ese mény vagy kö rül mény so -
rán a Kö zös ség arra a kö vet kez te tés re jut, hogy olyan nuk -
le á ris anyag-vesz tés kö vet ke zett vagy kö vet kez he tett be,
amely meg ha lad ja a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban ilyen
cél ból meg ha tá ro zott ha tár ér té ket; vagy

b) ha a te rü le ti kö rül ha tá ro lás sal kap cso lat ban, an nak a
ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott ál la po tát
mó do sí tó olyan mér té kû vá rat lan vál to zás jött lét re, amely -
nek kö vet kez té ben a nuk le á ris anyag il le ték te len el tá vo lí -
tá sa le he tõ vé vált.

69. cikk

A jelentések kiegészítése és egyértelmûvé tétele

Ha az ügy nök ség kéri, a Kö zös ség ki egé szí ti a je len té se -
ket, azok hoz ma gya rá za tot fûz, a meg ál la po dás sze rin ti
biz to sí té ki in téz ke dé sek cél já nak meg fele lõen.
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ELLENÕRZÉSEK

70. cikk

Általános rendelkezések

Az ügy nök ség nek joga van el len õr zést foly tat ni e meg -
ál la po dás ren del ke zé se i nek meg fele lõen.

Az ellenõrzések célja

71. cikk

Az ügy nök ség al kal mi el len õr zést vé gez het az aláb bi ak
ér de ké ben:

a) a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha -
tá lya alá tar to zó nuk le á ris anya gok ról ké szí tett kez de ti je -
len tés ben fog lalt in for má ci ó kat el len õriz ze és azo no sít sa,
va la mint iga zol ja azo kat az ál la pot vál to zá so kat, ame lyek
be kö vet kez tek a kez de ti je len tés idõ pont ja és a ki egé szí tõ
meg ál la po dá sok ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja kö zött egy
adott lé te sít mény ese té ben; va la mint

b) azo no sít sa, és ha le het sé ges, iga zol ja a meg ál la po dás 
sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó nuk -
leáris anyag mennyi sé gét és össze té te lét a 93. és 96. cik kel
össz hang ban, an nak egy ál lam ba tör té nõ el szál lí tá sa elõtt
vagy meg ér ke zé se kor, ki vé ve a Kö zös sé gen be lü li szál lí -
tá sok ese te it.

72. cikk

Az ügy nök ség rend sze res el len õr zé se ket vé gez het az
aláb bi cél lal:

a) a je len té sek és a nyil ván tar tá sok kö zöt ti egye zés iga -
zo lá sa;

b) a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha -
tá lya alá tar to zó va la mennyi nuk le á ris anyag he lyé nek,
azo nos sá gá nak, mennyi sé gé nek és össze té te lé nek el len õr -
zé se; és

c) a szál lí tó/át ve võ kö zöt ti el té ré sek és bi zony ta lan sá -
gok  miatt az anyag köny ve lé si kész le tek ben mu tat ko zó
 hiányok le het sé ges oka i ra adott in for má ci ók el len õr zé se.

73. cikk

A 77. cikk ben sza bá lyo zott el já rás sze rint az aláb bi ese -
tek ben az ügy nök ség rend kí vü li el len õr zést vé gez het:

a) a kü lön le ges je len té sek ben meg adott in for má ci ók
el len õr zé se cél já ból; vagy

b) ha az ügy nök ség úgy íté li meg, hogy a Kö zös ség tõl
ka pott in for má ci ók, ide ért ve a Kö zös ség ál tal adott ma -
gya rá za to kat és a rend sze res el len õr zés bõl szár ma zó in for -

má ci ó kat, nem ele gen dõ ek ah hoz, hogy az ügy nök ség el -
lás sa az e meg ál la po dás sze rin ti fel ada ta it.

Az el len õr zést ab ban az eset ben kell rend kí vü li nek te -
kin te ni, ha cél ja vagy a meg ál la po dás sze rin ti rend sze res
el len õr zé sek ki egé szí té se, vagy olyan in for má ci ók hoz
vagy he lyek hez való hoz zá fé rés, ame lyek hez való hoz zá -
fé rés a 76. cikk ben meg ha tá ro zott ese ti és rend sze res el -
len õr zé se ken túl mu tat, vagy mind ket tõ.

Az ellenõrzés alkalmazási köre

74. cikk

A 71–73. cikk ben meg ha tá ro zott cé lok ér de ké ben az
ügy nök ség:

a) meg vizs gál hat ja az 51–58. cikk sze rint ve ze tett nyil -
ván tar tá so kat;

b) füg get len mé ré se ket vé gez het a meg ál la po dás sze -
rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó va la -
mennyi nuk le á ris anyag gal kap cso lat ban;

c) el len õriz he ti a mû sze rek és más mé rõ- és el len õr zõ
be ren de zé sek mû kö dé sét és hi te le sí té sét;

d) vég re hajt hat meg fi gye lé si és te rü le ti kö rül ha tá ro lá si
mé ré se ket, va la mint

e) hasz nál hat más, tár gyi la gos, tech ni ka i lag meg fe le lõ
mód sze re ket.

75. cikk

A 74. cikk al kal ma zá si kö rén be lül az ügy nök ség nek le -
he tõ sé ge van az aláb bi ak ra:

a) meg vizs gál ni, hogy az anyag nyil ván tar tás cél ja i ra
szol gá ló mé ré si kulcs pon to kon vég zett min ta vé te le zé si el -
já rás meg fe lel-e a rep re zen ta tív min ta vé te lé nek, meg vizs -
gál ni a min ták ke ze lé sét és elem zé sét, és be sze rez ni az
ilyen min ták má sod pél dá nya it;

b) meg vizs gál ni, hogy a nuk le á ris anyag mé ré sei az
anyag nyil ván tar tás cél ja i ra szol gá ló mé ré si kulcs pon to -
kon rep re zen ta tí vak-e, és meg vizs gál ni a mû sze rek és az
érin tett be ren de zé sek hi te le sí té sét;

c) meg ál la po dá so kat köt ni a Kö zös ség gel és amennyi -
ben szük sé ges az érin tett ál lam mal, ha szük sé ges:

i. a ki egé szí tõ mé ré sek vég zé sé rõl és az ügy nök sé gi
fel hasz ná lás cél já ra szol gá ló ki egé szí tõ min ta vé -
te le zés rõl;

ii. az ügy nök ség szab vá nyos ana li ti kai min tá i nak
elem zé sé rõl;

iii. a meg fe le lõ ab szo lút szab vá nyok nak a hi te le sí tõ
mû sze rek hez és más ké szü lé kek hez tör té nõ hasz -
ná la tá ról; és

iv. más hi te le sí té sek el vég zé sé rõl;
d) in téz ke dé se ket ten ni, hogy sa ját esz kö ze it hasz nál -

ják a füg get len mé ré sek hez és el len õr zés hez, ha eb ben
meg ál la po dott, és ezt a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok rész le -
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te seb ben meg ha tá roz zák, in téz ke dé se ket te gyen ezen esz -
kö zök te le pí té sé re;

e) el he lyez ni pe csét je it és más azo no sí tó és be avat ko -
zást jel zõ esz kö ze it az el ha tá rolt te rü le ten, ha eb ben meg -
ál la po dott, és ezt a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok rész le te seb -
ben meg ha tá roz zák; va la mint

f) meg ál la po dást köt ni a Kö zös ség gel vagy az érin -
tett ál lam mal az ügy nök ség ré szé re vett min ták el szál lí -
tá sá ról.

Belépés ellenõrzés céljából

76. cikk

a) A 71. cikk a) pont já ban meg ha tá ro zott cé lok ér de ké -
ben, és amíg a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban a stra té gi ai
pon to kat nem ha tá roz zák meg, az ügy nök ség el len õrei be -
lép het nek min den olyan hely re, ahol a kez de ti je len tés
vagy az ez zel kap cso lat ban vég zett el len õr zés azt jel zi,
hogy ott a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek
ha tá lya alá tar to zó nuk le á ris anyag van je len.

b) A 71. cikk b) pont já ban meg ha tá ro zott cé lok ér de ké -
ben az ügy nök ség el len õrei be lép het nek min den olyan
hely szín re, amely rõl az ügy nök ség a 92. cikk d) pont ja
iii. al pont já nak vagy a 95. cikk d) pont ja iii. al pont já nak
meg fele lõen ér te sí tést ka pott.

c) A 72. cikk ben meg ha tá ro zott cé lok ér de ké ben az el -
len õrök csak azok ra a stra té gi ai pon tok ra lép het nek be,
ame lye ket a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok meg ha tá roz nak,
és csak az 51–58. cikk sze rint ve ze tett nyil ván tar tá sok hoz
fér het nek hoz zá.

d) Ha a Kö zös ség úgy dönt, hogy va la mi lyen szo kat lan
kö rül mény  miatt az ügy nök ség hoz zá fé ré sét nagy mér ték -
ben kor lá toz ni kell, a Kö zös ség és az ügy nök ség azon nal
meg ál la po dik, hogy az ügy nök ség a biz to sí té ki in téz ke dé -
sek vég re haj tá sá nak rá há ru ló fel ada tát e kor lá tok kö zött
lát ja el. A fõ igaz ga tó min den ilyen meg ál la po dást je lent a
kor mány zó ta nács nak.

77. cikk

Az olyan ese tek ben, ame lyek a 73. cikk ben meg ha tá ro -
zott cé lok ból rend kí vü li el len õr zést te het nek in do kolt tá, a
Kö zös ség és az ügy nök ség azon nal kon zul tál egy más sal.
Az ilyen kon zul tá ció ered mé nye ként az ügy nök ség:

a) el len õr zést vé gez het a meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott rend sze res el len õr zé se ken fe lül; és

b) a Kö zös ség gel egyet ér tés ben, hoz zá fé ré si, il let ve
be lé pé si le he tõ sé get kap hat egyes in for má ci ók hoz, il let ve
he lyek re a 76. cikk ben meg ha tá ro zot ta kon fe lül. Min den
vé le mény el té rést fel kell ol da ni a 21. és 22. cikk sze rint;
amennyi ben a Kö zös ség vagy egy ál lam – ha bár me lyik fél 
érin tett – fon tos és sür gõs ren del ke zé sé re van szük ség, a
18. cik ket kell al kal maz ni.

A rendszeres ellenõrzés gyakorisága és intenzitása

78. cikk

A rend sze res el len õr zé sek szá ma, erõs sé ge és tar ta ma,
op ti má lis idõ zí tés ese tén, meg fe lel az e meg ál la po dás ban
meg ne ve zett biz to sí té ki el já rá sok ha té kony meg va ló sí tá -
sá hoz szük sé ges leg ki sebb mér ték nek; az e meg ál la po dás
sze rint al kal maz ha tó el len õr zé si esz kö zö ket a le he tõ leg -
elõ nyö sebb és leg gaz da sá go sabb mó don kell al kal maz ni.

79. cikk

Az ügy nök ség éven ként egy szer vé gez het rend sze res el -
len õr zést olyan lé te sít mé nyek ben és a lé te sít mé nye ken kí -
vü li anyag mér leg kör ze tek ben, ahol a nuk le á ris anyag-
 tartalom vagy an nak éves át bo csá tá sa, at tól füg gõ en, hogy
me lyik a na gyobb ér ték, az öt ef fek tív ki lo gram mot nem
lépi túl.

80. cikk

A rend sze res el len õr zé sek szá mát, in ten zi tá sát és tar ta -
mát, idõ zí té sét és mód ját azon lé te sít mé nyek ese té ben,
ame lyek ben a nuk le á ris anyag mennyi sé ge vagy éves át -
bo csá tá sa na gyobb, mint öt ef fek tív ki lo gramm, azon az
ala pon kell meg ha tá roz ni, hogy a ma xi má lis vagy kor lá to -
zást je len tõ eset ben az el len õr zé si rend szer ne le gyen gya -
ko ribb, mint amennyi re az a nuk le á ris anyag áram lá sá nak
és kész le té nek fo lya ma tos is me re té hez szük sé ges; az ilyen 
lé te sít mé nyek ese té ben a rend sze res leg na gyobb el len õr -
zé si mun ka rá for dí tást a kö vet ke zõk sze rint kell meg ha tá -
roz ni:

a) re ak to rok és le pe csé telt tá ro lók ese tén a rend sze res
el len õr zé sek éven kén ti ma xi má lis szá mát az egy ség nyi el -
len õr zé si em ber év egy ha to dá ban kell meg ál la pí ta ni mind -
egyik ilyen lé te sít mény re;

b) a re ak to rok tól és le pe csé telt tá ro lók tól el té rõ más lé -
te sít mé nyek ese tén, ame lyek plu tó ni u mot vagy 5%-nál na -
gyobb dú sí tá sú uránt tar tal maz nak, a rend sze res el len õr zé -

sek éven kén ti ma xi má lis szá mát a 30 × ÖE el len õr zé si em -
ber nap ban kell meg ál la pí ta ni, ahol E a nuk le á ris anyag lel -
tár mennyi sé ge vagy az éves át bo csá tás – at tól füg gõ en,
hogy me lyik a na gyobb ér ték – ef fek tív ki lo gramm ban ki -
fe jez ve. Azon ban az ilyen lé te sít mény re meg ál la pí tott
 maximum nem le het ki sebb, mint 1,5 el len õr zé si em ber -
nap; és

c) az a) és a b) pont ha tá lya alá nem tar to zó lé te sít mé -
nyek re a rend sze res el len õr zé sek éven kén ti ma xi má lis szá -
mát a 0,4 × E el len õr zé si em ber nap ban kell meg ál la pí ta ni,
ahol E a nuk le á ris anyag lel tár mennyi sé ge vagy az éves
tel je sít mény – at tól füg gõ en, hogy me lyik a na gyobb ér ték –
ef fek tív ki lo gramm ban ki fe jez ve.
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Az e meg ál la po dás ban ré szes szer zõ dõ fe lek meg egyez -
het nek az e cikk ben sze rep lõ ma xi má lis el len õr zé si szá -
mok mó do sí tá sá ról, amennyi ben a kor mány zó ta nács egy
ilyen mó do sí tást cél sze rû nek ítél.

81. cikk

A rend sze res el len õr zé sek szá mát, in ten zi tá sát, tar ta -
mát, idõ zí té sét és mód ját meg ha tá ro zó, min den lé te sít -
mény re vo nat ko zó kri té ri u mok a 78–80. cikk re is fi gye -
lem mel az aláb bi a kat tar tal maz zák:

a) a nuk le á ris anyag for má ja, kü lö nö sen, hogy a nuk -
leáris anyag öm lesz tett for má ban vagy adott szá mú el kü lö -
ní tett té tel ként van be cso ma gol va; ve gyi össze té te le, és az
urán ese té ben, hogy kis vagy nagy dú sí tá sú-e; va la mint a
nuk le á ris anyag hoz zá fér he tõ sé ge;

b) a kö zös sé gi biz to sí té ki in téz ke dé sek ha té kony sá ga,
be le ért ve, hogy a lé te sít mény üze mel te tõi szer ve ze ti leg
mennyi re füg get le nek a Kö zös ség biz to sí té ki intézkedé -
sei tõl; hogy a 32. cikk ben meg ha tá ro zott rend sza bá lyo kat
mennyi ben al kal maz ta a Kö zös ség; az ügy nök ség ré szé re
ké szí tett je len té sek azon na li sá ga; ezek meg egye zé se az
ügy nök ség füg get len el len õr zé si ered mé nye i vel; va la mint
a lel tár kü lön bö zet nagy sá ga és pon tos sá ga az ügy nök ség
el len õr zé se sze rint;

c) a nuk le á ris üzem anyag cik lus jel leg ze tes sé ge az ál la -
mok ban, kü lö nö sen a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in -
téz ke dé sek ha tá lya alá tar to zó nuk le á ris anya got tar tal ma -
zó lé te sít mé nyek szá mát és tí pu sa; az ilyen lé te sít mé nyek -
nek az e meg ál la po dás szem pont já ból lé nye ges ada tai, kü -
lö nö sen a te rü le ti kö rül ha tá ro lás mér té két il le tõ en; hogy az 
ilyen lé te sít mé nyek ter ve zé se mennyi re könnyí ti meg a
nuk le á ris anyag áram lá sá nak és kész le te i nek el len õr zé sét;
va la mint a kü lön bö zõ anyag mér leg kör ze tek bõl szár ma zó
kü lön fé le anyag mér leg ada tok egy más sal való össze vet he -
tõ sé gé nek mér té ke;

d) a nem zet kö zi össze fo nó dá sok, kü lö nö sen, hogy a
fel hasz ná lan dó vagy fel dol go zan dó nuk le á ris anyag mi -
lyen mér ték ben ér ke zik más ál la mok ból vagy kül dik más
ál la mok ba; az ügy nök ség ez zel kap cso la tos el len õr zõ te -
vé keny sé ge; va la mint hogy a nuk le á ris te vé keny ség az
egyes ál la mok ban mennyi re kap cso ló dik össze más ál la -
mok nuk le á ris te vé keny sé gé vel; és

e) a mû sza ki fej lõ dés a biz to sí té ki in téz ke dé sek te rü -
le tén, ide ért ve a sta tisz ti kai mód sze re ket és a szú ró pró -
ba sze rû min ta vé telt a nuk le á ris anyag moz gá sá nak ér té -
ke lé sé nél.

82. cikk

Az ügy nök ség és a Kö zös ség kon zul tál, ha az utób bi
úgy véli, hogy az el len õr zés arány ta la nul meg ha tá ro zott
lé te sít mé nyek re össz pon to sul.

Az ellenõrzés bejelentése

83. cikk

Az ügy nök ség az ügy nök sé gi el len õrök lé te sít mé nyek -
be vagy lé te sít mé nye ken kí vü li anyag mér leg kör ze tek be
való ér ke zé sé rõl elõ ze tesen ér te sí ti a Kö zös sé get és az
érin tett ál la mot a kö vet ke zõk re vo nat ko zó an:

a) a 71. cikk b) be kez dé se sze rin ti ese ti el len õr zés rõl
leg alább 24 órá val; a 71. cikk a) be kez dé se sze rin ti el len -
õr zés rõl, va la mint a 48. cikk ben elõ írt te vé keny ség ese tén
leg alább egy hét tel ko ráb ban;

b) a 73. cikk sze rin ti rend kí vü li el len õr zés ese tén a le -
he tõ leg gyor sab ban az ügy nök ség és a Kö zös ség kö zöt ti, a
77. cikk ben elõ írt kon zul tá ci ót köve tõen, el fo gad va, hogy
az ér ke zés re vo nat ko zó ér te sí tés rend sze rint a meg be szé -
lés ré sze; és

c) a 72. cikk sze rin ti rend sze res el len õr zés ese tén leg -
alább 24 órá val ko ráb ban a 80. cikk b) pont já ban em lí tett
lé te sít mé nyek és a plu tó ni u mot vagy 5%-nál na gyobb dú -
sí tá sú uránt tar tal ma zó lé te sít mé nyek ese té ben, min den
más eset ben egy hét tel ko ráb ban.

Az el len õr zés rõl  szóló elõ ze tes ér te sí té sek tar tal maz -
zák az ügy nök sé gi el len õrök ne vét, jel zik a meg lá to ga -
tan dó lé te sít mé nye ket és a lé te sít mé nye ken kí vü li
anyag mér leg kör ze te ket, va la mint azt az idõ tar ta mot,
ame lyen be lül a lá to ga tá suk ra sor ke rül. Ha az ügy nök -
sé gi el len õrök az ál la mok te rü le tén kí vü li ál lam ból ér -
kez nek, az ügy nök ség köz li az ál la mok ba ér ke zé sük he -
lyét és ide jét is.

84. cikk

A 83. cikk elõ írásai el le né re, az ügy nök ség ki egé szí tõ
in téz ke dés ként elõ ze tes ér te sí tés nél kül vég re hajt hat ja a
80. cikk sze rin ti rend sze res el len õr zé sek egy ré szét, a szú -
ró pró ba sze rû min ta vé tel elve sze rint. Va la mely nem jel -
zett el len õr zés vég re haj tá sa kor az ügy nök ség tel jes mér -
ték ben figye lembe ve szi a ré szé re biz to sí tott üze mel te té si
prog ra mot a 64. cikk b) pont ja ér tel mé ben. To váb bá,
amennyi ben le het sé ges, az üzem vi te li prog ram alap ján a
Kö zös sé get és az érin tett ál la mot tá jé koz tat ja a ná luk vég -
re haj tan dó be je len tett és be nem je len tett el len õr zé sek ál -
ta lá nos prog ram já ról, meg ha tá roz va azo kat az idõ sza ko -
kat, ami kor ra az el len õr zés vár ha tó. A be nem je len tett el -
len õr zés vég re haj tá sa kor az ügy nök ség min dent meg tesz
an nak ér de ké ben, hogy a Kö zös ség és az érin tett ál lam, va -
la mint a lé te sít mény üze mel te tõ jé nek gya kor la ti ne héz sé -
ge it mi ni má lis ra csök kent se, figye lembe véve a 49. és a
89. cikk erre vo nat ko zó elõ írásait. Ha son ló an a Kö zös ség
és az érin tett ál lam min dent meg tesz az ügy nök sé gi el len -
õrök mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké ben.
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Az ügynökségi ellenõrök kinevezése

85. cikk

Az ügy nök sé gi el len õrök ki ne ve zé sé re a kö vet ke zõ el -
já rást kell al kal maz ni:

a) a fõ igaz ga tó írás ban tá jé koz tat ja a Kö zös sé get és az
ál la mo kat azon ügy nök sé gi tiszt ség vi se lõk ne vé rõl, szak -
ké pe sí té sé rõl, ál lam pol gár sá gá ról, be osz tá sá ról és egyéb
fon tos ada ta i ról, aki ket ügy nök sé gi el len õr nek ja va sol az
ál la mok hoz;

b) a Kö zös ség tá jé koz tat ja a fõ igaz ga tót a ja vas lat át vé -
te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül, hogy a ja vas la tot el fo gad -
ja-e;

c) a fõ igaz ga tó mind egyik, a Kö zös ség és az ál la mok
ál tal el fo ga dott tiszt ség vi se lõt ki ne vez he ti ügy nök sé gi el -
len õr nek az ál la mok ré szé re, a ki ne ve zés rõl a Kö zös sé get
és az ál la mo kat ér te sí ti; és

d) a fõ igaz ga tó azon nal ér te sí ti a Kö zös sé get és az ál la -
mo kat, egy tiszt ség vi se lõ ügy nök sé gi el len õri ki ne ve zé sé -
nek akár a Kö zös ség meg ke re sé sé re, akár sa ját kez de mé -
nye zé sé re tör tént vissza vo ná sá ról.

Te kin tet tel arra, hogy a 48. cikk ben elõ írt te vé keny -
ség és a 71. cikk a) pont ja sze rin ti ese ti el len õr zés vég re -
haj tá sá hoz ügy nök sé gi el len õrök re van szük ség, a ki ne -
ve zé si el já rást, ha le het sé ges, az e meg ál la po dás ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül be kell fe jez ni. Ha a ki -
ne ve zés le he tet len nek tû nik e ha tár idõn be lül, ak kor
ezek re a fel ada tok ra ide ig le ne sen ne vez nek ki ügy nök -
sé gi el len õrö ket.

86. cikk

Az ál la mok a le he tõ leg gyor sab ban ki ad ják vagy meg -
újít ják a szük sé ges ví zu mot a 85. cikk alap ján ki ne ve zett
min den ügy nök sé gi el len õr ré szé re.

Az ügynökségi ellenõrök viselkedése
és látogatásai

87. cikk

Az ügy nök sé gi el len õrök a 48. és a 71–75. cikk sze rin ti
tiszt sé gük gya kor lá sa so rán úgy jár nak el, hogy a lé te sít -
mé nyek épí té sét, át vé te lét vagy üze mel te té sét ne aka dá -
lyoz zák, il let ve ne kés lel tes sék, vagy ezek biz ton sá gát ne
csök kent sék. Kü lö nö sen, az ügy nök sé gi el len õrök nem
mû köd tet nek sem mi lyen be ren de zést, nem uta sít ják a lé te -
sít mény sze mély ze tét sem mi lyen mû ve let vég re haj tá sá ra.
Ha az ügy nök sé gi el len õrök úgy íté lik meg, hogy a 74. és a
75. cikk sze rint a lé te sít mény üze mel te tõ jé nek kü lön le ges
mû ve le te ket kell a lé te sít mény ben el vé gez nie, ak kor erre
ja vas la tot tesz nek.

88. cikk

Ha az ügy nök sé gi el len õrök az el len õr zés sel kap cso lat -
ban egy ál lam ban ren del ke zés re álló szol gál ta tást igé nyel -
nek, ide ért ve ké szü lé kek hasz ná la tát is, ak kor az érin tett
ál lam és a Kö zös ség meg könnyí ti az ügy nök sé gi el len õrök 
ré szé re e szol gál ta tá sok igény be vé te lét és a ké szü lé kek
hasz ná la tát.

89. cikk

A Kö zös ség és az érin tett ál la mok jo go sul tak az ügy -
nök sé gi el len õrö ket el len õri te vé keny sé gük fo lya mán kö -
zös sé gi el len õre ik kel és ál la mi kép vi se lõk kel kí sér tet ni,
fel té ve, hogy ez nem las sít ja, vagy más mó don nem aka dá -
lyoz za az ügy nök sé gi el len õrö ket a fel ada tuk vég re haj tá -
sá ban.

KÖZLEMÉNYEK AZ ÜGYNÖKSÉG ELLENÕRZÉSI
TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOSAN

90. cikk

Az ügy nök ség tá jé koz tat ja a Kö zös sé get az ér de kelt fe -
lek ál ta li fel hasz ná lás cél já ból a kö vet ke zõk rõl:

a) az el len õr zé sek ered mé nye i rõl a ki egé szí tõ meg ál la -
po dá sok ban meg ha tá ro zan dó idõ kö zön ként; és

b) az el len õr te vé keny sé ge so rán tett meg ál la pí tá sa i ról.

SZÁLLÍTÁS AZ ÁLLAMOKBA
VAGY AZ ÁLLAMOKBÓL

91. cikk

Általános rendelkezések

A meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá -
lya alá tar to zó, vagy alá vo nan dó, olyan nuk le á ris anya got, 
ame lyet az ál la mok ba be- vagy azok ból ki szál lí ta nak, a
meg ál la po dás cél já ból úgy kell te kin te ni, hogy a Kö zös ség 
és az érin tett tag ál lam fe le lõs sé gi kö ré be tar toz nak az aláb -
bi ak:

a) az ál la mok ba tör té nõ szál lí tás ese té ben at tól az idõ -
pont tól kezd ve, ami kor azon ál lam fe le lõs sé ge, amely bõl
az anya got szál lít ják, meg szû nik, leg fel jebb ad dig az idõ -
pon tig, amíg az anyag el éri ren del te té si he lyét; és

b) az ál la mo kon kí vü li ál lam ba tör té nõ szál lí tás ese té -
ben ad dig az idõ pon tig, amíg a fo ga dó ál la mot nem ter he li
a fe le lõs ség, leg fel jebb ad dig az idõ pon tig, amíg a nuk le á -
ris anyag el nem éri a ren del te té si he lyét.

Azt a pon tot, ahol a fe le lõs ség át adá sá ra sor ke rül, olyan 
meg fe le lõ meg ál la po dá sok sze rint kell meg ha tá roz ni,
ame lyek ben egy rész rõl a Kö zös ség és az érin tett ál lam az
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egyik szer zõ dõ fél, más rész rõl azon ál lam, aho vá vagy
ahon nan a nuk le á ris anya got to váb bít ják, a má sik szer zõ dõ 
fél. Sem a Kö zös ség, sem egy ál lam nem te kint he tõ fe le -
lõs nek a nuk le á ris anya gért olyan tény okán, hogy a nuk -
leáris anyag szál lí tás vagy át szál lí tás köz ben az ál lam te rü -
le tén van, vagy azt az ál lam zász ló ja alat ti hajó vagy az ál -
lam re pü lõ gé pe szál lít ja.

Szállítás az államokból

92. cikk

a) A Kö zös ség ér te sí ti az ügy nök sé get min den, a meg -
ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar -
to zó nuk le á ris anyag nak az ál la mok ból tör té nõ ter ve zett
ki szál lí tá sá ról, ha a szál lít mány meg ha lad ja az egy ef fek tív 
ki lo gram mot, vagy – ha a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ezt
elõ ír ják – azok nak a lé te sít mé nyek nek a ré szé re, ahon nan
rend sze re sen szál lí ta nak je len tõs mennyi sé ge ket ugya nab -
ba az ál lam ba olyan kül de mé nyek ként, ame lyek egyi ke
sem ha lad ja meg az egy ef fek tív ki lo gram mot.

b) Az ér te sí tést az ügy nök ség nek a szál lí tást elõ író
meg ál la po dás meg kö té se után kell kül de ni, a ki egé szí tõ
meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül.

c) Az ügy nök ség és a Kö zös ség meg ál la pod hat más el -
já rá sok ban is az elõze tes ér te sí té sek kel kap cso lat ban.

d) Az ér te sí tés ben je lez ni kell az aláb bi a kat:
i. az át adan dó nuk le á ris anyag azo no sí tá sa, és ha le -

het sé ges, vár ha tó mennyi sé ge és össze té te le, va la -
mint az anyag mér leg kör zet, ahon nan ér ke zik;

ii. a nuk le á ris anyag ren del te té si he lye sze rin ti ál lam;
iii. dá tu mok és he lyek, ami kor és ahol a nuk le á ris

anya got elõ ké szí tik a szál lí tás hoz;
iv. a nuk le á ris anyag el kül dé sé nek és ér ke zé sé nek

vár ha tó dá tu ma; és
v. a szál lí tás azon pont ja, ame lyen a fo ga dó ál lam át -

vál lal ja a fe le lõs sé get a nuk le á ris anya gért e meg -
ál la po dás cél ja ér tel mé ben, és a vár ha tó dá tum,
ami kor e pont ra a nuk le á ris anyag meg ér ke zik.

93. cikk

A 92. cikk ben em lí tett ér te sí tés nek olyan nak kell len -
nie, hogy en nek alap ján az ügy nök ség, ha szük sé ges,
ese ti el len õr zést hajt has son vég re a nuk le á ris anyag ál -
la mok ból tör té nõ ki szál lí tá sa elõtt mennyi sé gé nek és
össze té te lé nek meg ál la pí tá sá ra – a Kö zös sé gen be lü li
szál lí tás kivételé vel –, va la mint, ha le het sé ges az ügy -
nök ség kí ván sá gá ra vagy a Kö zös ség ké ré sé re, a szál lí -
tás ra elõ ké szí tés meg tör tén tét köve tõen a nuk le á ris
anya got le kell pe csé tel nie. A nuk le á ris anyag szál lí tá sát 
azon ban az ügy nök ség sem mi lyen, az ér te sí tés alap ján
ho zott vagy ter ve zett in téz ke dés sel, sem mi lyen mó don
nem kés lel tet he ti.

94. cikk

Amennyi ben a nuk le á ris anyag nem tar to zik az ügy nök -
ség biz to sí té ki in téz ke dé sei ha tá lya alá a fo ga dó ál lam ban,
a Kö zös ség biz to sít ja, hogy az ügy nök ség há rom hó na pon
be lül at tól az idõ pont tól szá mít va, ami kor a fo ga dó ál lam a
nuk le á ris anya gért fe le lõs sé get vál lal, kap jon az át adás ról
iga zo lást a fo ga dó ál lam tól.

Szállítás az államokba

95. cikk

a) A Kö zös ség ér te sí ti az ügy nök sé get min den, nuk -
le á ris anyag ál la mo kon be lül tör té nõ vár ha tó szál lí tá sá -
ról, amely nek a meg ál la po dás sze rin ti biz to sí té ki in téz -
ke dé sek ha tá lya alá kell tar toz nia, ha a szál lít mány meg -
ha lad ja az egy ef fek tív ki lo gram mot, vagy – ha a ki egé -
szí tõ meg ál la po dá sok ezt elõ ír ják – azok nak a lé te sít mé -
nyek nek a ré szé re, ahon nan rend sze re sen szál lí ta nak je -
len tõs mennyi sé ge ket ugya nab ba az ál lam ba olyan kül -
de mé nyek ként, ame lyek egyi ke sem ha lad ja meg az egy
ef fek tív ki lo gram mot.

b) Az ügy nök ség az ér te sí tést a nuk le á ris anyag várt
meg ér ke zé se elõtt a le he tõ leg ko ráb ban kap ja meg, de
min den eset ben a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban meg ha tá -
ro zott ha tár idõ kön be lül.

c) Az ügy nök ség és a Kö zös ség meg ál la pod hat más el -
já rá sok ban is az elõze tes ér te sí té sek kel kap cso lat ban.

d) Az ér te sí tés ben je lez ni kell az aláb bi a kat:

i. az át adan dó nuk le á ris anyag azo no sí tá sa, és ha le -
het sé ges, vár ha tó mennyi sé ge és össze té te le;

ii. a szál lí tás azon pont ja, ame lyen a Kö zös ség és az
érin tett ál lam át vál lal ja a fe le lõs sé get a nuk le á ris
anya gért e meg ál la po dás cél ja ér tel mé ben, és a
vár ha tó dá tum, ami kor e pont ra a nuk le á ris anyag
meg ér ke zik;

iii. az anyag ér ke zé sé nek vár ha tó dá tu ma, a nuk le á ris
anyag ki cso ma go lá sá nak he lye és a dá tu ma.

96. cikk

A 95. cikk ben em lí tett ér te sí tés nek olyan nak kell len nie, 
hogy en nek alap ján az ügy nök ség, ha szük sé ges, ese ti el -
len õr zést hajt has son vég re az ál la mo kon be lül szál lí tott
nuk le á ris anyag mennyi sé gé nek és össze té te lé nek a kül de -
mény ki cso ma go lá sa kor való meg ál la pí tá sá ra, és ha le het -
sé ges, el len õr zé sé re – a Kö zös sé gen be lü li szál lí tás ki vé te -
lé vel. A nuk le á ris anyag ki cso ma go lá sát azon ban az ügy -
nök ség sem mi lyen, az ér te sí tés alap ján ho zott vagy ter ve -
zett in téz ke dés sel nem kés lel tet he ti.
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97. cikk

Külön jelentések

A Kö zös ség kü lön je len tést ké szít a 68. cikk ben fog lal -
tak sze rint, ha va la mely szo kat lan bal eset vagy kö rül mény
kö vet kez té ben a Kö zös ség fel té te le zi, hogy a nuk le á ris
anyag ban vesz te ség kö vet ke zett vagy kö vet kez he tett be az 
ál la mo kon be lü li vagy ál la mo kon kí vül re tör té nõ szál lí tás
so rán, ez vo nat ko zik a je len tõs ké se de lem ese té re is.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

98. cikk

E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:
1.
A. „Kö zös ség”:

a) az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get (Eu ra tom)
lét re ho zó szer zõ dés sel lét re ho zott jogi sze mély, a
meg ál la po dás ban ré szes fél;

b) azok a fel ség te rü le tek, ame lyek re az Eu ra tom-
Szer zõ dést al kal maz ni kell.

B. „ál la mok”: a nuk le á ris fegy vert nem bir tok ló ál la -
mok, ame lyek a Kö zös ség tag jai, és e meg ál la po dás ban ré -
szes fe lek.

2.
A. „ki iga zí tás”: köny ve lé si nyil ván tar tás ba vagy je len -

tés be tett be jegy zés szál lí tá si/át vé te li kü lönb ség rõl, vagy
lel tár kü lön bö zet rõl.

B. „éves át bo csá tás”: a 79. és 80. cikk al kal ma zá sá ban
az a nuk le á ris anyag mennyi ség, ame lyet egy név le ges tel -
je sít mé nyen üze me lõ lé te sít mény bõl éven ként ki szál lí ta -
nak.

C. „adag”: a nuk le á ris anyag nak az a mé ré si kulcs pon -
to kon, nyil ván tar tá si egy ség ként ke zelt mennyi sé ge,
amely re az elõ írás vagy a mé rés sze rint egyet len össze té te -
li és mennyi sé gi adat vo nat ko zik. A nuk le á ris anyag le het
öm lesz tett for má ban vagy kü lön ál ló té te lek tar tal maz hat -
ják.

D. „adag ada tok”: a nuk le á ris anyag min den egyes al ko -
tó ele mé nek a tel jes sú lya, va la mint a plu tó ni um és az urán
ese té ben az izo tóp össze té tel is. Az el szá mo lás egy sé gei a
kö vet ke zõk:

a) a plu tó ni um tar ta lom gramm ban;
b) a tel jes urán mennyi ség gramm ban, va la mint az

urán-235 és az urán-233 együt tes mennyi sé ge az
ezen izo tó pok kal dú sí tott urán ese té ben, gramm -
ban;

c) a tó ri um, a ter mé sze tes urán vagy a sze gé nyí tett
urán mennyi sé ge ki lo gramm ban.

A je len té sek cél já ra az ada gon be lü li egye di té te le ket
össze kell adni még a leg kö ze leb bi egy ség re tör té -
nõ adat ke re kí tés elõtt.

E. „könyv sze rin ti lel tár”: adott anyag mér leg kör zet leg -
utób bi tény le ges lel tá rá nak és a tény le ges lel tár fel vé te le
óta be kö vet ke zett lel tár vál to zás nak az al geb rai össze ge.

F. „he lyes bí tés”: be jegy zés egy köny ve lé si té tel hez
vagy je len tés hez egy fel tárt hiba he lyes bí té se, vagy a je -
len tés be elõ zõ leg be vitt mennyi ség ja ví tott mé ré si ada tá -
nak fel tün te té se ér de ké ben. Min den egyes he lyes bí tés nél
meg kell ha tá roz ni, me lyik be jegy zés hez tar to zik.

G. „ef fek tív ki lo gramm”: kü lön le ges, a nuk le á ris biz to -
sí té ki el len õr zés te rén al kal ma zott mér ték egy ség. Az ef -
fek tív ki lo gram mot a kö vet ke zõ kép pen kell meg ha tá roz ni:

a) plu tó ni um ese té ben a súly ki lo gramm ban;
b) a ki lo gramm ban mért súly ér té két meg szo roz va a

dú sí tás négy ze té vel a 0,01 (1%) vagy en nél na -
gyobb dú sí tá sú urán ese té ben;

c) a ki lo gramm ban mért súly ér té két meg szo roz va
0,0001-gyel a 0,01 (1%)-nál ki sebb és 0,005-tel
(0,5%)-nál na gyobb dú sí tá sú urán ese té ben;

d) a ki lo gramm ban mért súly ér té két meg szo roz va
0,00005-tel a 0,005 (0,5%), vagy az en nél ki sebb
dú sí tá sú sze gé nyí tett urán és a tó ri um ese té ben.

H. „dú sí tás”: az urán-233 és az urán-235 együt tes sú lyá -
nak és a szó ban for gó urán tel jes sú lyá nak ará nya.

I. „lé te sít mény”:
a) re ak tor, kri ti kus rend szer, kon ver tá ló üzem,

üzem anyag gyár tó üzem, re pro cesszá ló üzem,
izo tóp szét vá lasz tó üzem vagy el kü lö ní tett tá ro ló
lé te sít mény;

b) bár mely olyan te lep hely, ahol nuk le á ris anya got
rend sze re sen egy ef fek tív ki lo gramm nál na gyobb 
mennyi ség ben hasz nál nak fel.

J. „lel tár vál to zás”: a nuk le á ris anyag ada gok ban ki fe je -
zett nö ve ke dé se vagy csök ke né se egy anyag mér leg kör ze -
ten be lül; az ilyen vál to zás a kö vet ke zõk va la me lyi két fog -
lal ja ma gá ban;

a) nö ve ke dé sek:
i. im port;

ii. ha zai be ho za tal: be ho za tal az ál la mok ból; más 
anyag mér leg kör ze tek bõl; biz to sí té ki in téz ke -
dé sek ha tá lya alá nem tar to zó (nem bé kés
célú) te vé keny ség bõl; a biz to sí té ki in téz ke dé -
sek kez de ti pont já nál;

iii. nuk le á ris ter me lés: kü lön le ges ha sa dó anyag
elõ ál lí tá sa re ak tor ban;

iv. men te sí tés meg szû né se: a biz to sí té ki in téz ke -
dé sek is mé telt ki ter jesz té se olyan anyag ra,
amely ez alól men tes sé get ka pott fel hasz ná lá -
si mód ja vagy a mennyi sé ge alap ján.

b) csök ke né sek:
i. ex port;

ii. ha zai szál lí tás: szál lí tá sok az ál la mo kon be lül
egy má sik anyag mér leg kör zet be vagy egy
nem biz to sí té ki in téz ke dé sek ha tá lya alá tar to -
zó (nem bé kés célú) te vé keny ség hez;

iii. nuk le á ris vesz te ség: a nuk le á ris anyag ban be -
kö vet ke zett vesz te ség an nak más elem mé
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(ele mek ké) vagy izo tóp pá (izo tó pok ká) tör té -
nõ át ala ku lá sa ré vén, a nuk le á ris re ak ci ók kö -
vet kez té ben;

iv. mért hul la dék: olyan nuk le á ris anyag, amely -
nek mennyi sé gét mé rés vagy a mé ré sek alap -
ján becs lés sel meg ha tá roz ták, és ame lyet oly
mó don ke zel tek, hogy to váb bi nuk le á ris célú
fel hasz ná lás ra már nem al kal mas;

v. vissza ma radt hul la dék: fel dol go zás ból vagy
üze mi bal eset bõl szár ma zó nuk le á ris anyag,
amely egyen lõ re vissza nyer he tet len nek tû nik,
de tá rol ni kell;

vi. men te sí tés: a nuk le á ris anyag men te sí té se a
biz to sí té ki in téz ke dé sek al kal ma zá sa alól, an -
nak fel hasz ná lá si mód ja vagy mennyi sé ge
alap ján;

vii. egyéb vesz te ség: pél dá ul bal eset kö vet kez té -
ben elõ ál ló vesz te ség (azaz a nuk le á ris anyag -
nak vissza nyer he tet len és nem szán dé kos el -
vesz té se egy üzem vi te li bal eset kö vet kez té -
ben) vagy lo pás.

K. „mé ré si kulcs pont”: olyan hely, ahol a nuk le á ris
anyag az anyag áram lás vagy a lel tár kész let meg ha tá ro zá sa 
cél já ból meg mér he tõ alak ban je le nik meg. A mé ré si kulcs -
pon tok így ma guk ban fog lal ják – de nem kor lá to zód nak
csak ezek re – az anyag mér leg kör ze tek be- és ki lé pé si (be -
le ért ve a mért ki me ne ti anya go kat), va la mint tá ro lá si pont -
ja it.

L. „El len õr zé si em ber év”: a 80. cikk al kal ma zá sá ban
300 el len õr zé si em ber nap, ahol egy em ber nap olyan mun -
ka nap, ami kor egyet len el len õr be lép ve a lé te sít mény be,
ott össze sen 8 órát, de en nél nem töb bet tölt el.

M. „anyag mér leg kör zet”: egy lé te sít mé nyen be lü li
vagy azon kí vü li te rü let, ahol:

a) a nuk le á ris anyag mennyi sé ge min den egyes
anyag mér leg kör ze ti ki- vagy be szál lí tás ese té ben
meg ha tá roz ha tó;

b) a nuk le á ris anyag tény le ges lel tá rát min den egyes 
anyag mér leg kör zet ben az elõ írt el já rá sok sze rint
meg le het ha tá roz ni, ha szük sé ges;

hogy az anyag mér le get meg le hes sen ál la pí ta ni az
ügy nök ség biz to sí té ki in téz ke dé sek céljára.

N. „el nem szá molt anyag”: a könyv sze rin ti lel tár és a
tény le ges lel tár kü lönb sé ge.

O. „nuk le á ris anyag”: az alap ok mány XX. cik ke sze rint
meg ha tá ro zott bár mi lyen ala pü zem anyag vagy bár mi lyen
kü lön le ges ha sa dó anyag. Az „alap üzem anyag ki fe je zés
nem ér tel mez he tõ érc re vagy érc hul la dék ra. Ha a kor -
mány zó ta nács e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét köve tõen
az alap ok mány XX. cik ke alap ján úgy dönt, hogy to váb bi
anya go kat is alap üzem anyag nak vagy kü lön le ges ha sa dó -
anyag nak te kint, ez a dön tés a meg ál la po dás ér tel mé ben
csak a Kö zös ség és az ál la mok ré szé rõl tör té nõ el fo ga dás -
sal vá lik ha tá lyos sá.

P. „tény le ges lel tár”: az elõ írt el já rá sok sze rint be szer -
zett, adott idõ pont ban az anyag mér leg kör zet ben ren del ke -

zés re álló nuk le á ris anya gok adag mennyi sé ge i nek mért
vagy szár maz ta tott össze ge.

Q. „szál lí tói/át ve või kü lön bö zet”: az egy adag ban lévõ
nuk le á ris anyag nak a szál lí tó anyag mér legkör zet ál tal kö -
zölt és az át ve võ anyag mér legkör zet ben mért mennyi sé ge
kö zöt ti kü lön bö zet.

R. „for rás ada tok”: mé ré sek vagy hi te le sí té sek so rán
fel jegy zett vagy em pi ri kus össze füg gé sek szár maz ta tá sá ra 
hasz nált ada tok, ame lyek a nuk le á ris anya got és az adag -
ada to kat azo no sít ják. For rás ada tok pél dá ul a ve gyü let sú -
lyok, az ele mek mennyi sé gé nek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló 
át szá mí tá si té nye zõk a faj súly, az elem kon cent rá ció, az
izo tóp arány, a tér fo gat- és nyo más mé ré si ér té kek kö zöt ti
össze füg gés, va la mint a gyár tott plu tó ni um és a fej lesz tett
ener gia kö zöt ti össze füg gés.

S. „stra té gi ai pont”: a lé te sít mé nyi ada tok vizs gá la ta so -
rán ki vá lasz tott hely, ahol ren des fel té te lek mel lett és az
összes stra té gi ai pont ból szár ma zó in for má ci ók kal együtt
a biz to sí té ki in téz ke dé sek hez szük sé ges és ele gen dõ in for -
má ci ók adot tak és el len õr zöt tek; stra té gi ai pont le het bár -
mely hely, ahol az anyag mér leg-nyil ván tar tás ra vo nat ko zó 
kulcs fon tos sá gú mé ré se ket vég zik, és ahol a te rü le ti kö rül -
ha tá ro lás sal kap cso la tos és meg fi gye lé si in téz ke dé se ket
vég re hajt ják.

Jegyzõkönyv

1. cikk

Ez a jegy zõ könyv ki egé szí ti a meg ál la po dás egyes ki -
kö té se it, és kü lö nö sen meg ha tá roz za azo kat a fel té te le ket
és el já rá so kat, ame lyek alap ján a meg ál la po dás ban elõ írt
biz to sí té ki in téz ke dé sek meg va ló sí tá sa so rán fo lyta tott
együtt mû kö dést úgy kell meg va ló sí ta ni, hogy el ke rül jék a
Kö zös ség biz to sí té ki in téz ke dé sek kel kap cso la tos te vé -
keny sé gé nek meg ket tõ zé sét.

2. cikk

A Kö zös ség össze gyûj ti az ügy nök ség ré szé re a meg ál -
la po dás sze rint a lé te sít mé nyek rõl és a lé te sít mé nye ken kí -
vü li nuk le á ris anya gok ról át adan dó in for má ci ó kat, a ki -
egé szí tõ meg ál la po dá sok hoz csa tolt, egyez te tett adat be je -
len tõ kér dõ la pok alap ján.

3. cikk

Az ügy nök ség és a Kö zös ség kö zö sen vég zik a meg ál la -
po dás 46. cikk a)–f) pont já ban elõ írt lé te sít mé nyi ada tok
vizs gá la tát, an nak egyez te tett ered mé nye it a ki egé szí tõ
meg ál la po dá sok ba fel ve szik. A lé te sít mé nyi ada tok nak a
meg ál la po dás 48. cik ké ben elõ írt el len õr zé sét az ügy nök -
ség a Kö zös ség gel együtt mû köd ve vég zi.
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4. cikk

A jegy zõ könyv 2. cik ké ben em lí tett in for má ci ók nak az
ügy nök ség ré szé re tör té nõ át adá sa kor a Kö zös ség át ad ja
az al kal maz ni ja va solt el len õr zé si mód sze rek re vo nat ko zó
in for má ci ó kat is, va la mint a tel jes ja vas la to kat, ide ért ve a
rend sze res el len õr zés so rán vég zett el len õr zé si mun kák
becs lé sé re vo nat ko zó ja vas la to kat, hogy azo kat csa tol ják a 
lé te sít mé nyek és a lé te sít mé nye ken kí vü li anyag mér leg -
kör ze tek ki egé szí tõ meg ál la po dá sa i hoz.

5. cikk

A ki egé szí tõ meg ál la po dá sok mel lék le te it a Kö zös ség
és az ügy nök ség kö zö sen ké szí ti el.

6. cikk

A Kö zös ség az üze mel te tõk je len té se it össze gyûj ti, a je -
len té sek alap ján össze sí tett nyil ván tar tást ve zet, és a ka -
pott in for má ci ók tech ni kai és köny ve lé si el len õr zé sét és
elem zé sét vég zi.

7. cikk

A jegy zõ könyv 6. cik ké ben em lí tett fel ada tok tel je sí té -
se kor a Kö zös ség ha von ta el ké szí ti, és a ki egé szí tõ meg ál -
la po dá sok ban meg ha tá ro zott ha tár idõ kön be lül az ügy -
nök ség ren del ke zé sé re bo csát ja a kész let vál to zá si je len -
tést.

8. cikk

A Kö zös ség to váb bá el kül di az ügy nök ség nek az
anyag mér leg je len té se ket és a tény le ges lel tár kész let lis tá -
kat a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban elõ írt tény le ges lel tár -
kész let fel mé ré si gya ko ri ság nak meg fele lõen.

9. cikk

A jegy zõ könyv 7. és 8. cik ké ben em lí tett je len té sek
alak ját és for má ját az ügy nök ség és a Kö zös ség kö zöt ti
meg ál la po dás sze rint, a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban
kell meg ha tá roz ni.

10. cikk

Az e meg ál la po dás cél já ból a Kö zös ség és az ügy nök -
ség ál tal vég zett rend sze res el len õr zé si te vé keny sé get, be -
le ért ve a meg ál la po dás 84. cik ké ben em lí tett el len õr zé se -

ket az e jegy zõ könyv 11–23. cik ké ben fog lalt elõ írások
sze rint kell ko or di nál ni.

11. cikk

A meg ál la po dás 79. és 80. cik ké re is fi gye lem mel, az
ügy nök ség el len õr zé si te vé keny sé ge tény le ges szá má nak,
in ten zi tá sá nak, tar ta má nak, idõ zí té sé nek és mód já nak
meg ha tá ro zá sa kor figye lembe kell ven ni a Kö zös ség sa ját
mul ti na ci o ná lis biz to sí té ki in téz ke dés-rend sze ré nek ke re -
tei kö zött az e jegy zõ könyv elõ írásainak meg fele lõen el -
vég zett el len õr zé sek mun ká ját.

12. cikk

A meg ál la po dás sze rin ti el len õr zé si mun ká kat min den
egyes lé te sít mény ese té ben a meg ál la po dás 81. cik ké nek
elõ írásait al kal maz va kell meg ha tá roz ni. Eze ket a kri té ri u -
mo kat a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott
sza bá lyok és mód sze rek al kal ma zá sá val kell meg va ló sí ta -
ni, ame lye ket az el len õr zé si mun kák becs lé sé hez hasz nál -
nak a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok hoz csa tolt egye di pél dák
alap ján. Eze ket a sza bá lyo kat és mód sze re ket idõ rõl idõ re
fe lül vizs gál ják a meg ál la po dás 7. cik ke sze rint, a biz to sí té -
ki in téz ke dé sek te rü le tén be kö vet ke zett tech no ló gi ai fej lõ -
dés és a szer zett ta pasz ta la tok fi gye lem be vé te le cél já ból.

13. cikk

A tény le ges el len õr zé si mun kák egy han gú lag el fo ga -
dott elõ irány za ta ként meg ne ve zett, a meg ál la po dás sze rin -
ti el len õr zé si mun ká kat fel kell so rol ni a ki egé szí tõ meg ál -
la po dá sok ban az el len õr zé si el já rá sok ra vo nat ko zó szük -
sé ges le írá sok kal, va la mint a Kö zös ség és az ügy nök ség
ál tal vég re haj tott el len õr zé sek ter je del mé vel együtt. Ezek
az el len õr zé si mun kák je len tik a tény le ges ma xi má lis el -
len õr zé si mun ká kat a meg ál la po dás alá tar to zó lé te sít mé -
nyek ben ren des üzem vi te li kö rül mé nyek kö zött és az aláb -
bi ak ban fel so rolt fel té te lek mel lett:

a) a meg ál la po dás 32. cik ké ben elõ írt kö zös sé gi biz to -
sí té kiin téz ke dés-rend szer re vo nat ko zó in for má ci ók fo lya -
ma tos ér vé nyes sé ge, a ki egé szí tõ egyez mé nyek ben elõ írt
mó don;

b) az ügy nök ség ré szé re a jegy zõ könyv 2. cik ke ér tel -
mé ben adott in for má ci ók fo lya ma tos ér vé nyes sé ge;

c) a meg ál la po dás 60., 61., 63–65. és 67–69. cik ke sze -
rin ti je len té se ket a Kö zös ség fo lya ma to san biz to sít ja, a ki -
egé szí tõ meg ál la po dá sok ban elõ írt mó don;

d) az el len õr zés re vo nat ko zó együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá sok fo lya ma tos al kal ma zá sa a jegy zõ könyv
10–23. cik ke sze rint, a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban
elõ írt mó don;
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e) a Kö zös ség sa ját a lé te sít mény re vo nat ko zó el len õr -
zé si te vé keny sé gét e cikk sze rint, a ki egé szí tõ meg ál la po -
dá sok ban elõ írt mó don vég zi.

14. cikk

a) E jegy zõ könyv 13. cik ké nek fel té te le i re is fi gye lem -
mel, az ügy nök sé gi el len õr zé se it a Kö zös ség el len õr zé si
te vé keny sé gé vel egy ide jû leg kell meg va ló sí ta ni. Az ügy -
nök sé gi el len õrök je len van nak a Kö zös ség ál tal vég zett
meg ha tá ro zott el len õr zé sek vég re haj tá sá nál.

b) Az a) pont elõ írására is fi gye lem mel, ha az ügy nök -
ség a meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott rend sze res el len õr -
zé se i nek cél ja it ez zel el ér he ti, az ügy nök ség el len õrei a
meg ál la po dás 74. és 75. cik ké nek elõ írásait a kö zös sé gi el -
len õrök el len õri te vé keny sé gé nek meg fi gye lé sé vel va ló -
sít ják meg, azon ban:

i. ha elõ re lát ha tó an az ügy nök sé gi el len õrök el len õri 
te vé keny sé ge a kö zös sé gi el len õrök te vé keny sé -
gé nek meg fi gye lé sén túl más mó don is meg va ló -
sít ha tó, ak kor eze ket a mód sze re ket a ki egé szí tõ
meg ál la po dá sok ban pon to sab ban meg kell ha tá -
roz ni;

ii. az el len õr zés köz ben az ügy nök sé gi el len õrök
vég re hajt hat nak a kö zös sé gi el len õrök el len õr zé si
te vé keny sé gé nek meg fi gye lé sén túl egyéb el len -
õr zé si te vé keny sé get, ha úgy íté lik meg, hogy ez
lé nye ges és sür gõs, és ha az ügy nök ség en nek hi á -
nyá ban a rend sze res el len õr zé se i nek cél ját nem
tud ná el ér ni, és ez elõ re nem volt lát ha tó.

15. cikk

A kö zös sé gi el len õr zé sek meg ál la po dás sze rin ti ál ta lá -
nos üte me zé sét és ter ve zé sét a Kö zös ség az ügy nök ség gel
együtt mû köd ve vég zi.

16. cikk

Az ügy nök sé gi el len õr meg ha tá ro zott kö zös sé gi el len -
õr zé si te vé keny sé gek vég re haj tá sa köz be ni je len lé té re vo -
nat ko zó in téz ke dé se ket az ügy nök ség és a Kö zös ség min -
den egyes lé te sít mény és, amennyi ben szük sé ges, az egye -
di lé te sít mé nyek ese té ben is, elõ ze tesen egyet ért ve hoz za.

17. cikk

An nak ér de ké ben, hogy az ügy nök ség dön te ni tud jon a
sta tisz ti kai min ta vé te le zé si kö ve tel mé nyek alap ján a kü -
lön le ges kö zös sé gi el len õr zé sen való je len lé té rõl, a Kö -
zös ség az ügy nök sé get elõ ze tesen tá jé koz tat ja a el len õr -

zen dõ té te lek szá má ról, tí pu sa i ról és tar tal má ról a lé te sít -
mény üze mel te tõ jé tõl ka pott in for má ci ók alap ján.

18. cikk

A tech ni kai el já rá sok ról az ügy nök ség és a Kö zös ség ál -
ta lá ban min den egyes lé te sít mény tí pus ese té ben, és
amennyi ben szük sé ges az egye di lé te sít mé nyek ese té ben
egyez tet, kü lö nö sen az aláb bi a kat il le tõ en:

a) a sta tisz ti kai min ta vé tel szú ró pró ba sze rû ki vá lasz tá -
si tech ni ká já nak meg ha tá ro zá sa;

b) a szab vá nyok el len õr zé se és azo no sí tá sa.

19. cikk

A ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban mind egyik lé te sít -
mény tí pus ra meg ha tá ro zott ál ta lá nos ko or di ná ci ós sza bá -
lyok az egyes lé te sít mé nyek ben meg ha tá ro zan dó ko or di -
ná ci ós sza bá lyok alap já ul szol gál nak.

20. cikk

A jegy zõ könyv 19. cik ke sze rin ti egyes lé te sít mé nyek -
ben meg ha tá ro zott ko or di ná ci ós sza bá lyok ban le írt ko or -
di ná ci ós in téz ke dé se ket az e cél ra ki ne ve zett kö zös sé gi és
ügy nök sé gi tiszt ség vi se lõk együtt te szik meg.

21. cikk

A Kö zös ség meg kül di az ügy nök ség nek az azon el len -
õr zés re vo nat ko zó mun ka ira ta it, ame lye ken az ügy nök ség
el len õrei részt vet tek, to váb bá a meg ál la po dás alap ján
vég re haj tott összes töb bi kö zös sé gi el len õr zés re vo nat ko -
zó el len õr zé si je len té se i ket.

22. cikk

Az ügy nök ség ré szé re a nuk le á ris anyag min tá kat a té te -
lek nek ugyan azok ból a szú ró pró ba sze rû en ki vá lasz tott
adag ja i ból kell ven ni, mint ahon nan a Kö zös ség ré szé re is
ve szik, a kö zös sé gi min ta vé te lek kel egy szer re, ki vé ve, ha
az ügy nök ség el len õr zé si mun ká já nak leg ki sebb szin ten
tar tá sa vagy e szint re csök ken té se meg kö ve te li az ügy nök -
ség füg get len min ta vé te le zé sét, az elõ ze tes meg ál la po dás -
ban és a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban elõ ír tak sze rint.

23. cikk

A lé te sít mény üze mel te tõi ál tal és a biz to sí té ki in téz ke -
dé sek cél já ból tör té nõ tény le ges lel tár fel vé tel gya ko ri sá -

9986 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/137. szám



gát a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott irány -
el vek kel össz hang ban kell meg ha tá roz ni. Ha a meg ál la po -
dás alap ján to váb bi te vé keny ség vég zé se is lé nye ges nek
tû nik a tény le ges lel tár ral kap cso lat ban, ak kor eze ket a
jegy zõ könyv 25. cik ke sze rin ti össze kö tõ bi zott ság tár -
gyal ja meg, és egy han gú lag dönt a vég re haj tás ról.

24. cikk

Ha az ügy nök ség az e meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott ese ti el len õr zés cél ja it a Kö zös ség el len õr zé si te vé -
keny sé gé nek meg fi gye lé se ré vén el tud ja érni, ak kor ezt
kell ten nie.

25. cikk

a) A meg ál la po dás és e jegy zõ könyv al kal ma zá sá nak
meg könnyí té se ér de ké ben egy, a Kö zös ség és az ügy nök -
ség kép vi se lõ i bõl álló össze kö tõ bi zott sá got hoz nak lét re.

b) A bi zott ság éven te leg alább egy szer ülé se zik,

i. fe lül vizs gál ja, kü lö nö sen, az e jegy zõ könyv ben
elõ írt együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok vég re haj -
tá sát, be le ért ve az el len õr zé si mun kák együt tes
mi nõ sí té sét;

ii. meg vizs gál ja a biz to sí té ki in téz ke dé sek kel kap -
cso la tos mód sze rek és tech ni kák fej lõ dé sét;

iii. meg tár gyal ja a c) pont ban em lí tett rend sze res
ülé sek al kal má val elé ter jesz tett kér dé se ket.

c) A bi zott ság rend sze re sen ülé se zik al sóbb szin ten,
hogy kü lö nö sen és szük ség sze rint meg tár gyal ja az egyes
lé te sít mé nyek ese tén az e jegy zõ könyv ben elõ írt ko or di ná -
ci ós sza bá lyok meg va ló su lá sát, be le ért ve, az el len õr zé si
mun kák el fo ga dott becs lé se i nek kor sze rû sí té sét a mû sza ki 
és az üzem vi te li fej le mé nyek tük ré ben, te kin tet tel a tel je -
sít mény, a kész let és a lé te sít mény üzem vi te li prog ram ja i -
nak vál to zá sa i ra és a kü lön fé le tí pu sú rend sze res el len õr -
zé sek so rán al kal ma zott el len õr zé si el já rá sok ra, va la mint,
ál ta lá ba véve a sta tisz ti kai min ta vé te le zé si kö ve tel mé -
nyek re. Min den nem sza bá lyo zott kér dést, a b) pont ban
em lí tett ülés elé kell ter jesz te ni.

d) A meg ál la po dás alap ján eset leg szük sé ges, sür gõs
be avat ko zá sok sé rel me nél kül, ha a jegy zõ könyv
13. cik ké nek al kal ma zá sa so rán prob lé mák me rül nek
fel, kü lö nö sen ak kor, ha az ügy nök ség úgy íté li meg,
hogy az ab ban meg ha tá ro zott fel té te lek nem va ló sul tak
meg, a bi zott ság meg fe le lõ szin ten a le he tõ leg ha ma -
rabb össze ül, hogy fel mér je a hely ze tet, és tár gyal jon a
meg ho zan dó in téz ke dé sek rõl. Ha a prob lé mát nem le het 
ren dez ni, a bi zott ság meg fe le lõ ja vas la to kat te het a
szer zõ dõ fe lek nek, kü lö nös te kin tet tel az el len õr zé si
mun kák rend sze res el len õr zé si te vé keny sé gek re vo nat -
ko zó elõ irány za ta i nak módosítá sára.

e) A bi zott ság szük ség sze rint ja vas la to kat dol goz ki
azon kér dé sek kel kap cso lat ban, ame lyek ben a fe lek nek
meg egye zés re kell jut ni uk.”

4.  § A ki egé szí tõ jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö -
ve ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet -
ke zõ:

„ADDITIONAL PROTOCOL
to the Agreement between the Republic of Austria,

the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark,
the Republic of Finland, the Federal Republic of

Germany, the Hellenic Republic, Ireland, the Italian
Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, 

the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese
Republic, the Kingdom of Spain, the Kingdom 

of Sweden, the European Atomic Energy Community
and the International Atomic Energy Agency 

in implementation of Article III(1) and (4) of the
Treaty on the Non-proliferation of Nuclear weapons

Preamble

Whereas the Republic of Austria, the Kingdom of
Belgium, the Kingdom of Denmark, the Republic of
Finland, the Federal Republic of Germany, the Hellenic
Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy
of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the
Portuguese Republic, the Kingdom of Spain, the Kingdom
of Sweden (hereinafter referred to as +the States+) and the
European Atomic Energy Community (hereinafter
referred to as *the Community*) are parties to an
Agreement between the States, the Community and the
International Atomic Energy Agency (hereinafter referred
to as the *the Agency’) in implementation of Article III(1)
and (4) of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear
Weapons (hereinafter referred to as the +Safeguards
Agreement+), which entered into force on 21 February
1997;

Aware of the desire of the international community to
further enhance nuclear non-proliferation by
strengthening the effectiveness and improving the
efficiency of the Agency’s safeguards system;

Recalling that the Agency must take into account in the
implementation of safeguards the need to avoid hampering 
the economic and technological development in the
Community or international cooperation in the field of
peaceful nuclear activities, to respect health, safety,
physical protection and other security provisions in force
and the rights of individuals, and to take every precaution
to protect commercial, technological and industrial secrets 
as well as other confidential information coming to its
knowledge;

Whereas the frequency and intensity of activities
described in this Protocol shall be kept to the minimum
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consistent with the objective of strengthening the
effectiveness and improving the efficiency of Agency
safeguards;

Now therefore the Community, the States and the Agency
have agreed as follows:

Relationship between the Protocol and the Safeguards
Agreement

Article 1

The provisions of the Safeguards Agreement shall apply 
to this Protocol to the extent that they are relevant to and
compatible with the provisions of this Protocol. In case of
conflict between the provisions of the Safeguards
Agreement and those of this Protocol, the provisions of
this Protocol shall apply.

Provision of information

Article 2

a. Each State shall provide the Agency with a
declaration containing the information identified in
sub-paragraphs (i), (ii), (iv), (ix) and (x). The Community
shall provide the Agency with a declaration containing the
information identified in sub-paragraphs (v), (vi) and (vii). 
Each State and the Community shall provide the Agency
with a declaration containing the information identified in
sub-paragraphs (iii) and (viii).

(i) A general description of and information specifying
the location of nuclear fuel cycle-related research and
development activities not involving nuclear material
carried out anywhere that are funded, specifically
authorised or controlled by, or carried out on behalf of, the
State concerned.

(ii) Information identified by the Agency on the basis of
expected gains in effectiveness or efficiency, and agreed to 
by the State concerned, on operational activities of
safeguards relevance at facilities and locations outside
facilities where nuclear material is customarily used.

(iii) A general description of each building on each site,
including its use and, if not apparent from that description,
its contents. The description shall include a map of the site.

(iv) A description of the scale of operations for each
location engaged in the activities specified in Annex I to
this Protocol.

(v) Information specifying the location, operational
status and the estimated annual production capacity of
uranium mines and concentration plants and thorium
concentration plants in each State, and the current annual
production of such mines and concentration plants. The
Community shall provide, on request by the Agency, the
current annual production of an individual mine or

concentration plant. The provision of this information
does not require detailed nuclear material accountancy.

(vi) Information regarding source material which has
not reached the composition and purity suitable for fuel
fabrication or for being isotopically enriched, as follows:

(a) The qu an ti ti es, the che mi cal com po si ti on, the use or
in ten ded use of such ma te ri al, whet her in nuc le ar or
non-nuc le ar use, for each lo ca ti on in the Sta tes at
which the ma te ri al is pre sent in qu an ti ti es ex ce e ding
10 ton nes of ura ni um and/or 20 ton nes of tho ri um,
and for ot her lo ca ti ons with qu an ti ti es of more than
1 ton ne, the agg re ga te for the Sta tes as a who le if the
agg re ga te ex ce eds 10 ton nes of ura ni um or
20 ton nes of tho ri um. The pro vi si on of this
in for mat ion does not re qu i re de ta i led nuc le ar
ma te ri al accountancy;

(b) The qu an ti ti es, the che mi cal com po si ti on and the
des ti na ti on of each ex port from the Sta tes to a Sta te
out si de the Com mu nity, of such ma te ri al for
spe ci fi cally non-nuc le ar pur po ses in quantities
exceeding:
(1) 10 ton nes of ura ni um, or for suc ces si ve ex ports

of ura ni um to the same sta te, each of less than
10 ton nes, but ex ce e ding a to tal of 10 ton nes for
the year;

(2) 20 ton nes of tho ri um, or for suc ces si ve ex ports
of tho ri um to the same Sta te, each of less than
20 ton nes, but ex ce e ding a to tal 20 ton nes for the 
year;

(c) the qu an ti ti es, che mi cal com po si ti on, cur rent
lo ca ti on and use or in ten ded use of each im port into
the Sa tes from out si de the Com mu nity of such
ma te ri al for spe ci fi cally non-nuc le ar pur po ses in
quantities exceeding:
(1) 10 ton nes of ura ni um, or for suc ces si ve im ports

of ura ni um each of less than 10 ton nes, but
ex ce e ding a to tal of 10 ton nes for the year;

(2) 20 ton nes of tho ri um, or for suc ces si ve im ports
of tho ri um each of less than 20 ton nes, but
ex ce e ding a to tal of 20 ton nes for the year;

it be ing un ders to od that the re is no re qu i re ment to
pro vi de in for mat ion on such ma te ri al in ten ded for a
non-nuc le ar use once it is in its non-nuc le ar end-use
form.

(vii) (a) In for mat ion re gar ding the qu an ti ti es, uses and
lo ca ti ons of nuc le ar ma te ri al exemp ted from
sa fe gu ards pur su ant to Ar tic le 37 of the Sa fe gu ards
Ag re e ment;

(b) Information regarding the quantities (which may be in
the form of estimates) and uses at each location, of
nuclear material exempted from safeguards pursuant to 
Article 36(b) of the Safeguards Agreement but not yet
in a non-nuclear end-use form, in quantities exceeding
those set out in Article 37 of the Safeguards
Agreement. The provision of this information does not
require detailed nuclear material accountancy.
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(viii) Information regarding the location or further
processing of intermediate or high-level waste containing
plutonium, high enriched uranium or uranium-233 on
which safeguards have been terminated pursuant to Article 
11 of the Safeguards Agreement. For the purpose of this
paragraph, *further processing* does not include
repackaging of the waste or its further conditioning not
involving the separation of elements, for storage or
disposal.

(ix) The following information regarding specified
equipment and non-nuclear material listed in Annex II:

(a) for each export out of the Community of such
equipment and material: the identity, quantity,
location of intended use in the receiving State and
date or, as appropriate, expected date, of export;

(b) on specific request by the Agency, confirmation by
the importing State of information provided to the
Agency by a State outside of the Community
concerning the export of such equipment and
material to the importing State.

(x) General plans for the succeeding 10-year period
relevant to the development of the nuclear fuel cycle
(including planned nuclear fuel cycle-related research and
development activities) when approved by the appropriate
authorities in the State.

b. Each State shall make every reasonable effort to
provide the Agency with the following information:

(i) a general description of and information
specifying the location of nuclear fuel
cycle-related research and development activities
not involving nuclear material which are
specifically related to enrichment, reprocessing of
nuclear fuel or the processing of intermediate or
high-level waste containing plutonium, high
enriched uranium or uranium-233 that are carried
out anywhere in the State concerned but which are
not funded, specifically authorised or controlled
by, or carried out on behalf of, that State. For the
purpose of this paragraph *processing* of
intermediate or high-level waste does not include
repackaging of the waste or its conditioning not
involving the separation of elements, for storage
or disposal.

(ii) A general description of activities and the identity
of the person or entity carrying out such activities,
at locations identified by the Agency outside a site
which the Agency considers might be functionally 
related to the activities of that site. The provision
of this information is subject to a specific request
by the Agency. It shall be provided in consultation
with the Agency and in a timely fashion.

c. On request by any or all of the Agency, a State or
the Community, as appropriate, shall provide
amplifications or clarifications of any information

provided under this Article, in so far as relevant for the
purpose of safeguards.

Article 3

a. Each State or the Community, or both, as appropriate,
shall provide to the Agency the information identified in
Article 2(a)(i), (iii), (iv), (v), (vi), (a), (vii), and (x) and
Article 2(b)(i) within 180 days of the entry into force of
this Protocol.

b. Each State or the Community, or both, as appropriate,
shall provide to the Agency, by 15 May of each year, updates
of the information referred to in paragraph (a) for the period
covering the previous calendar year. If there has been no
change to the information previously provided, each State or
the Community, or both, as appropriate, shall so indicate.

c. The Community shall provide to the Agency, by
15 May of each year, the information identified in
Article 2(a)(vi)(b) and (c) for the period covering the
previous calendar year.

d. Each State shall provide to the Agency on a quarterly
basis the information identified in Article 2(a)(ix)(a). This
information shall be provided within 60 days of the end of
each quarter.

e. The Community and each State shall provide to the
Agency the information identified in Article 2(a)(viii) 180
days before further processing is carried out and, by
15 May of each year, information on changes in location
for the period covering the previous calendar year.

f. Each State and the Agency shall agree on the timing
and frequency of the provision of the information
identified in Article 2(a)(ii).

g. Each State shall provide to the Agency the
information in Article 2(a)(ix)(b) within 60 days of the
Agency’s request.

Complementary access

Article 4

The following shall apply in connection with the
implementation of complementary access under Article 5
of this Protocol:

a. The Agency shall not mechanistically or
systematically seek to verify the information referred to in
Article 2; however, the Agency shall have access to:

(i) Any location referred to in Article 5(a)(i) or (ii) on
a selective basis in order to assure the absence of
undeclared nuclear material and activities;

(ii) Any location referred to in Article 5(b) or (c) to
resolve a question relating to the correctness and
completeness of the information provided
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pursuant to Article 2 or to resolve an inconsistency 
relating to that information;

(iii) Any location referred to in Article 5(a)(iii) to the
extent necessary for the Agency to confirm, for
safeguards purposes, the Community’s, or, as
appropriate, a State’s declaration of the
decommissioned status of a facility or location
outside facilities where nuclear material was
customarily used.

b. (i) Except as provided in paragraph (ii), the Agency
shall give the State concerned, or for access under
Article 5(a) or under Article 5(c) where nuclear
material is involved, the State concerned and the
Community, advance notice of access of at least
24 hours.

(ii) For access to any place on a site that is sought in
conjunction with design information verification
visits or ad hoc or routine inspections on that site,
the period of advance notice shall, if the Agency
so requests, be at least two hours but, in
exceptional circumstances, it may be less than two 
hours.

c. Advance notice shall be in writing and shall specify
the reasons for access and the activities to be carried out
during such access.

d. In the case of a question or inconsistency, the Agency
shall provide the State concerned and, as appropriate, the
Community with an opportunity to clarify and facilitate
the resolution of the question or inconsistency. Such an
opportunity will be provided before a request for access,
unless the Agency considers that delay in access would
prejudice the purpose for which the access is sought. In
any event, the Agency shall not draw any conclusions
about the question or inconsistency until the State
concerned and, as appropriate, the Community have been
provided with such an opportunity.

e. Unless otherwise agreed to by the State concerned,
access shall only take place during regular working hours.

f. The State concerned, or for access under Article 5(a)
or under Article 5(c) where nuclear material is involved,
the State concerned and the Community, shall have the
right to have agency inspectors accompanied during their
access by its representatives and, as appropriate, by
Community inspectors provided that Agency inspectors
shall not thereby be delayed or otherwise impeded in the
exercise of their functions.

Article 5

Each State shall provide the Agency with access to:

a. (i) Any place on a site;
(ii) Any location identified under Article 2(a)(v) to

(viii);

(iii) Any decommissioned facility or decommissioned
location outside facilities where nuclear material
was customarily used.

b. Any location identified by the State concerned under
Article 2(a)(i), Article 2(a)(iv), Article 2(a)(ix)(b) or
Article 2(b), other than those referred to in paragraph
(a)(i), provided that if the State concerned is unable to
provide such access, that State shall make every
reasonable effort to satisfy Agency requirements, without
delay, through other means.

c. Any location specified by the Agency, other than
locations referred to in paragraphs (a) and (b), to carry out
location-specific environmental sampling, provided that if
the State concerned is unable to provide such access, that
State shall make every reasonable effort to satisfy Agency
requirements, without delay, at adjacent locations or
through other means.

Article 6

When implementing Article 5, the Agency may carry
out the following activities:

a. For access in accordance with Article 5(a)(i) or (iii):
visual observation; collection of environmental samples;
utilisation of radiation detection and measurement
devices; application of seals and other identifying and
tamper indicating devices specified in Subsidiary
Arrangements; and other objective measures which have
been demonstrated to be technically feasible and the use of 
which has been agreed by the Board of Governors
(hereinafter referred to as *the Board*) and following
consultations between the Agency, the Community and the 
State concerned.

b. For access in accordance with Article 5(a)(ii): visual
observation; item counting of nuclear material;
non-destructive measurements and sampling; utilisation of 
radiation detection and measurement devices;
examination of records relevant to the quantities, origin
and disposition of the material; collection of
environmental samples; and other objective measures
which have been demonstrated to be technically feasible
and the use of which has been agreed by the Board and
following consultations between the Agency, the
Community and the State concerned.

c. For access in accordance with Article 5(b): visual
observation; collection of environmental samples;
utilisation of radiation detection and measurement
devices; examination of safeguards relevant production
and shipping records; and other objective measures which
have been demonstrated to be technically feasible and the
use of which has been agreed by the Board and following
consultations between the Agency and the State
concerned.
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d. For access in accordance with Article 5(c), collection
of environmental samples and, in the event the results do
not resolve the question or inconsistency at the location
specified by the Agency pursuant to Article 5(c),
utilisation at that location of visual observation, radiation
detection and measurement devices, and, as agreed by the
State concerned and, where nuclear material is involved,
the Community, and the Agency, other objective
measures.

Article 7

a. Upon request by a State, the Agency and that State
shall make arrangements for managed access under this
Protocol in order to prevent the dissemination of
proliferation sensitive information, to meet safety or
physical protection requirements, or to protect proprietary
or commercially sensitive information. Such arrangements 
shall not preclude the Agency from conducting activities
necessary to provide credible assurance of the absence of
undeclared nuclear materials and activities at the location
in question, including the resolution of a question relating
to the correctness and completeness of the information
referred to in Article 2 or of an inconsistency relating to
that information.

b. A State may, when providing the information referred 
to in Article 2, inform the Agency of the places at a site or
location at which managed access may be applicable.

c. Pending the entry into force of any necessary
Subsidiary Arrangements, a State may have recourse to
managed access consistent with the provisions of
paragraph (a).

Article 8

Nothing in this Protocol shall preclude a State from
offering the Agency access to locations in addition to those 
referred to in Articles 5 and 9 or from requesting the
Agency to conduct verification activities at a particular
location. The Agency shall, without delay, make every
reasonable effort to act on such a request.

Article 9

Each State shall provide the Agency with access to
locations specified by the Agency to carry out wide-area
environmental sampling, provided that if a State is unable
to provide such access that State shall make every
reasonable effort to satisfy Agency requirements at
alternative locations. The Agency shall not seek such
access until the use of wide-area environmental sampling
and the procedural arrangements therefor have been

approved by the Board and following consultations
between the Agency and the State concerned.

Article 10

a. The Agency shall inform the State concerned and, as
appropriate, the Community of:

(i) the activities carried out under this Protocol,
including those in respect of any questions or
inconsistencies the Agency had brought to the
attention of the State concerned and, as
appropriate, the Community within 60 days of the
activities being carried out by the Agency.

(ii) The results of activities in respect of any questions 
or inconsistencies the Agency had brought to the
attention of the State concerned and, as
appropriate, the Community as soon as possible
but in any case within 30 days of the results being
established by the Agency.

b. The Agency shall inform the State concerned and the
Community of the conclusions it has drawn from its
activities under this Protocol. The conclusions shall be
provided annually.

Designation of Agency inspectors

Article 11

a. (i) The Director-General shall notify the Community
and the States of the Board’s approval of any
Agency official as a safeguards inspector. Unless
the Community advises the Director-General of
the rejection of such an official as an inspector for
the States within three months of receipt of
notification of the Board’s approval, the inspector
so notified to the Community and the States shall
be considered designated to the States.

(ii) The Director-General, acting in response to a
request by the Community or on his own initiative, 
shall immediately inform the Community and the
States of the withdrawal of the designation of any
official as an inspector for the States.

b. A notification referred to in paragraph (a) shall be
deemed to be received by the Community and the States
seven days after the date of the transmission by registered
post of the notification by the Agency to the Community
and the States.

Visas

Article 12

Each State shall, within one month of the receipt of a
request therefor, provide the designated inspector
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specified in the request with appropriate multiple
entry/exit and/or transit visas, where required, to enable
the inspector to enter and remain on the territory of the
State concerned for the purpose of carrying out his/her
functions. Any visas required shall be valid for at least one
year and shall be renewed, as required, to cover the
duration of the inspector’s designation to the States.

Subsidiary Arrangements

Article 13

a. Where a State or the Community, as appropriate, or
the Agency indicate that it is necessary to specify in
subsidiary Arrangements how measures laid down in this
Protocol are to be applied, that State, or that State and the
Community and the Agency shall agree on such
Subsidiary Arrangements within 90 days of the entry into
force of this Protocol or, where the indication of the need
for such Subsidiary Arrangements is made after the entry
into force of this Protocol, within 90 days of the date of
such indication.

b. Pending the entry into force of any necessary
Subsidiary Arrangements, the Agency shall be entitled to
apply the measures laid down in this Protocol.

Communications systems

Article 14

a. Each State shall permit and protect free
communications by the Agency for official purposes
between Agency inspectors in that State and Agency
Headquarters and/or Regional Offices, including attended
and unattended transmission of information generated by
Agency containment and/or surveillance or measurement
devices. The Agency shall have, in consultation with the
State concerned, the right to make use of internationally
established systems of direct communications, including
satellite systems and other forms of telecommunication,
not in use in that State. At the request of a State, or the
Agency, details of the implementation of this paragraph in
that State with respect to the attended or unattended
transmission of information generated by Agency
containment and/or surveillance or measurement devices
shall be specified in the Subsidiary Arrangements.

b. Communication and transmission of information as
provided for in paragraph (a) shall take due account of the
need to protect proprietary or commercially sensitive
information or design information which the State
concerned regards as being of particular sensitivity.

Protection of confidential information

Article 15

a. The Agency shall maintain a stringent regime to
ensure effective protection against disclosure of
commercial, technological and industrial secrets and other
confidential information coming to its knowledge,
including such information coming to the Agency’s
knowledge in the implementation of this Protocol.

b. The regime referred to in paragraph (a) shall include,
among others, provisions relating to:

(i) general principles and associated measures for the
handling of confidential information;

(ii) conditions of staff employment relating to the
protection of confidential information;

(iii) procedures in cases of breaches or alleged
breaches of confidentiality.

c. The regime referred to in paragraph (a) above shall be
approved and periodically reviewed by the Board.

Annexes

Article 16

a. The Annexes to this Protocol shall be an integral part
thereof. Except for the purposes of amendment of Annexes 
I and II, the term *Protocol* as used in this instrument
means this Protocol and the Annexes together.

b. The list of activities specified in Annex I, and the list
of equipment and material specified in Annex II, may be
amended by the Board on the advice of an open-ended
working group of experts established by the Board. Any
such amendment shall take effect four months after its
adoption by the Board.

c. Annex III to this Protocol specifies how measures in
this Protocol shall be implemented by the Community and
the States.

Entry into force

Article 17

a. This Protocol shall enter into force on the day on
which the Agency receives from the Community and the
States written notification that their respective
requirements for entry into force have been met.

b. The States and the Community may, at any date
before this Protocol enters into force, declare that they will
apply this Protocol provisionally.
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c. The Director-General shall promptly inform all
Member States of the Agency of any declaration of
provisional application of, and of the entry into force of,
this Protocol.

Definitions

Article 18

For the purpose of this Protocol:

a. „Nuclear fuel cycle-related research and development 
activities” means: those activities which are specifically
related to any process or system development aspect of any 
of the following:

– conversion of nuclear material,
– enrichment of nuclear material,
– nuclear fuel fabrication,
– reactors,
– critical facilities,
– reprocessing of nuclear fuel,
– processing (not including repackaging or

conditioning not involving the separation of elements, for
storage or disposal) of intermediate or high-level waste
containing plutonium, high enriched uranium or
uranium-233,
but do not include activities related to theoretical or basic
scientific research or to research and development on
industrial radioisotope applications, medical, hydrological 
and agricultural applications, health and environmental
effects and improved maintenance.

b. „Site” means: that area delimited by the Community
and a State in the relevant design information for a facility,
including a closed-down facility, and in the relevant
information on a location outside facilities where nuclear
material is customarily used, including a closed-down
location outside facilities where nuclear material was
customarily used (this is limited to locations with hot cells
or where activities related to conversion, enrichment, fuel
fabrication or reprocessing were carried out). *Site* shall
also include all installations, colocated with the facility or
location, for the provision or use of essential services,
including: hot cells for processing irradiated materials not
containing nuclear material; installations for the treatment, 
storage and disposal of waste; and buildings associated
with specified activities identified by the State concerned
under Article 2(a)(iv) above.

c. „Decommissioned facility or decommissioned
location outside facilities” means: an installation or
location at which residual structures and equipment
essential for its use have been removed or rendered
inoperable so that it is not used to store and can no longer
be used to handle, process or utilise nuclear material.

d. „Closed-down facility or closed-down location
outside facilities” means: an installation or location where

operations have been stopped and the nuclear material
removed but which has not been decommissioned.

e. „High enriched uranium” means: uranium containing
20% or more of the isotope uranium-235.

f. „Location-specific environmental sampling” means:
the collection of environmental samples (e. g. air, water,
vegetation, soil, smears) at, and in the immediate vicinity
of, a location specified by the Agency for the purpose of
assisting the Agency to draw conclusions about the
absence of undeclared nuclear material or nuclear
activities at the specified location.

g. „Wide-area environmental sampling” means: the
collection of environmental samples (e. g. air, water,
vegetation, soil, smears) at a set of locations specified by
the Agency for the purpose of assisting the Agency to draw 
conclusions about the absence of undeclared nuclear
material or nuclear activities over a wide area.

h. „Nuclear material” means: any source or any special
fissionable material as defined in Article XX of the
Statute. The term source material shall not be interpreted
as applying to ore or ore residue. Any determination by the
Board under Article XX of the Statute of the Agency after
the entry into force of this Protocol which adds to the
materials considered to be source material or special
fissionable material shall have effect under this Protocol
only on acceptance by the Community and the States.

i. „Facility” means:
(i) A reactor, a critical facility, a conversion plant, a

fabrication plant, a reprocessing plant, an isotope
separation plant or a separate storage installation,
or

(ii) Any location where nuclear material in amounts
greater than one effective kilogram is customarily
used.

j. „Location outside facilities” means: any installation
or location, which is not a facility, where nuclear material
is customarily used in amounts of one effective kilogram
or less.

Done at Vienna in duplicate, on the twenty second day
of September 1998 in the Danish, Dutch, English, Finnish,
French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and
Swedish languages, the texts of which are equally
authentic except that, in case of divergence, those texts
concluded in the official languages of the IAEA Board of
Governors shall prevail.

ANNEX I

List of activities referred to in Article 2(a)(iv) 
of the Protocol

(i) The manufacture of centrifuge rotor tubes or the
assembly of gas centrifuges.
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Centrifuge rotor tubes means thin-walled cylinders as
described at point 5.1.1.(b) of Annex II.

Gas centrifuges means centrifuges as described in the
introductory note to point 5.1. of Annex II.

(ii) The manufacture of diffusion barriers.
Diffusion barriers means thin, porous filters as

described in point 5.3.1.(a) of Annex II.

(iii) The manufacture or assembly of laser-based
systems.

Laser-based systems means systems incorporating
those items as described in point 5.7. of Annex II.

(iv) The manufacture or assembly of electromagnetic
isotope separators.

Electromagnetic isotope separators means those items
referred to in point 5.9.1. of Annex II containing ion
sources as described in 5.9.1.(a) of Annex II.

(v) The manufacture or assembly of columns or
extraction equipment.

Columns or extraction equipment means those items as
described in points 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6.,
5.6.7. and 5.6.8. of Annex II.

(vi) The manufacture of aerodynamic separation
nozzles or vortex tubes.

Aerodynamic separation nozzles or vortex tubes means
separation nozzles and vortex tubes as described
respectively in points 5.5.1. and 5.5.2. of Annex II.

(vii) The manufacture or assembly of uranium plasma
generation systems.

Uranium plasma generation systems means systems for
the generation of uranium plasma as described in point
5.8.3. of Annex II.

(viii) The manufacture of zirconium tubes.
Zirconium tubes means tubes as described in point 1.6.

of Annex II.

(ix) The manufacture or upgrading of heavy water or
deuterium.

Heavy water or deuterium means deuterium, heavy
water (deuterium oxide) and any other deuterium
compound in which the ratio of deuterium to hydrogen
atoms exceeds 1:5000.

(x) The manufacture of nuclear grade graphite.
Nuclear grade graphite means graphite having a purity

level better than five parts per million boron equivalent
and with a density greater than 1,50 g/cm3.

(xi) The manufacture of flasks for irradiated fuel.
A flask or irradiated fuel means a vessel for the

transportation and/or storage of irradiated fuel which
provides chemical, thermal and radiological protection,
and dissipated decay heat during handling, transportation
and storage.

(xii) The manufacture of reactor control rods.
Reactor control rods means rods as described in point

1.4. of Annex II.

(xiii) The manufacture of criticality safe tanks and
vessels.

Criticality safe tanks and vessels means those items as
described in points 3.2. and 3.4. of Annex II.

(xiv) The manufacture of irradiated fuel element
chopping machines.

Irradiated fuel element chopping machines means
equipment as described in point 3.1. of Annex II.

(xv) The construction of hot cells.
Hot cells means a cell or interconnected cells totalling at 

least 6 m3 in volume with shielding equal to or greater than
the equivalent of 0,5 m of concrete, with a density of
3,2 g/cm3 or greater, outfitted with equipment for remote
operations.

ANNEX II

List of specified equipment and non-nuclear material
for the reporting of exports and imports according 

to Article 2(a)(ix)

1. Reactors and equipment therefor

1.1. Complete nuclear reactors
Nuclear reactors capable of operation so as to maintain a 

controlled self-sustaining fission chain reaction, excluding 
zero energy reactors, the latter being defined as reactors
with a designed maximum rate of production of plutonium
not exceeding 100 grams per year.

Explanatory note
A *nuclear reactor* basically includes the items within

or attached directly to the reactor vessel, the equipment
which controls the level of power in the core, and the
components which normally contain or come in direct
contact with or control the primary coolant of the reactor
core.

It is not intended to exclude reactors which could
reasonably be capable of modification to produce
significantly more than 100 grams of plutonium per year.
Reactors designed for sustained operation at significant
power levels, regardless of their capacity for plutonium
production, are not considered as ’zero energy reactors*.

1.2. Reactor pressure vessels
Metal vessels, as complete units or as major

shop-fabricated parts therefor, which are especially
designed or prepared to contain the core of a nuclear
reactor as defined in paragraph 1.1. and are capable of
withstanding the operating pressure of the primary
coolant.

Explanatory note
A top plate for a reactor pressure vessel is covered by

item 1.2. as a major shop-fabricated part of a pressure
vessel.

Reactor internals (e.g. support columns and plates for
the core and other vessel internals, control rod guide tubes, 
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thermal shields, baffles, core grid plates, diffuser plates,
etc.) are normally supplied by the reactor supplier. In some 
cases, certain internal support components are included in
the fabrication of the pressure vessel. These items are
sufficiently critical to the safety and reliability of the
operation of the reactor (and, therefore, to the guarantees
and liability of the reactor supplier), so that their supply,
outside the basic supply arrangement for the reactor itself,
would not be common practice. Therefore, although the
separate supply of these unique, especially designed and
prepared, critical, large and expensive items would not
necessarily be considered as falling outside the area of
concern, such a mode of supply is considered unlikely.

1.3. Reactor fuel charging and discharging machines

Manipulative equipment especially designed or
prepared for inserting or removing fuel in a nuclear reactor
as defined in paragraph 1.1. capable of on-load operation
or employing technically sophisticated positioning or
alignment features to allow complex off-load fuelling
operations such as those in which direct viewing of or
access to the fuel is not normally available.

1.4. Reactor control rods

Rods especially designed or prepared for the control of
the reaction rate in a nuclear reactor as defined in
paragraph 1.1.

Explanatory note

This item includes, in addition to the neutron absorbing
part, the support or suspension structures therefor is
supplied separately.

1.5. Reactor pressure tubes

Tubes which are especially designed or prepared to
contain fuel elements and the primary coolant in a reactor
as defined in paragraph 1.1. at an operating pressure in
excess of 5,1 MPa (740 psi).

1.6. Zirconium tubes

Zirconium metal and alloys in the form of tubes or
assemblies of tubes, and in quantities exceeding 500 kg in
any period of 12 months, especially designed or prepared
for use in a reactor as defined in paragraph 1.1., and in
which the relation of hafnium to zirconium is less than
1:500 parts by weight.

1.7. Primary coolant pumps

Pumps especially designed or prepared for circulating
the primary coolant for nuclear reactors as defined in
paragraph 1.1.

Explanatory note

Especially designed or prepared pumps may include
elaborate sealed or multisealed systems to prevent leakage
of primary coolant, canned-driven pumps, and pumps with 
inertial mass systems. This definition encompasses pumps
certified to NC-1 or equivalent standards.

2. Non-nuclear materials for reactors

2.1. Deuterium and heavy water
Deuterium, heavy water (deuterium oxide) and any

other deuterium compound in which the ratio of deuterium
to hydrogen atoms exceeds 1:5000 for use in a nuclear
reactor as defined in paragraph 1.1. in quantities exceeding 
200 kg of deuterium atoms for any one recipient country in
any period of 12 months.

2.2. Nuclear grade graphite
Graphite having a purity level better than 5 parts per

million boron equivalent and with a density greater than
1,50 g/cm3 for use in a nuclear reactor as defined in
paragraph 1.1. in quantities exceeding 3 × 104 kg
(30 tonnes) for any one recipient country in any period of
12 months.

Note
For the purpose of reporting, the government will

determine whether or not the exports of graphite meeting
the above specifications are for nuclear reactor use.

3. Plants for the reprocessing of irradiated fuel
elements, and equipment especially designed or prepared
therefor

Introductory note
Reprocessing irradiated nuclear fuel separates

plutonium and uranium from intensely radioactive fission
products and other transuranic elements. Different
technical processes can accomplish this separation.
However, over the years purex has become the most
commonly used and accepted process. Purex involves the
dissolution of irradiated nuclear fuel in nitric acid,
followed by separation of the uranium, plutonium, and
fission products by solvent extraction using a mixture of
tributyl phosphate in an organic diluent.

Purex facilities have process functions similar to each
other, including: irradiated fuel element chopping, fuel
dissolution, solvent extraction, and process liquor storage.
There may also be equipment for thermal denitration of
uranium nitrate, conversion of plutonium nitrate to oxide
or metal, and treatment of fission product waste liquor to a
form suitable for long term storage or disposal. However,
the specific type and configuration of the equipment
performing these functions may differ between purex
facilities for several reasons, including the type and
quantity of irradiated nuclear fuel to be reprocessed and
the intended disposition of the recovered materials, and the 
safety and maintenance philosophy incorporated into the
design of the facility.

A *plant for the reprocessing of irradiated fuel elements*
included the equipment and components which normally
come in direct contact with and directly control the
irradiated fuel and the major nuclear material and fission
product processing streams.

These processes, including the complete systems for
plutonium conversion and plutonium metal production,
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may be identified by the measures taken to avoid criticality 
(e.g. by geometry), radiation exposure (e.g. by shielding),
and toxicity hazards (e.g. by containment).

Items of equipment that are considered to fall within the
meaning of the phrase *and equipment especially designed
or prepared* for the reprocessing of irradiated fuel
elements include:

3.1. Irradiated fuel element chopping machines
Introductory note
This equipment breaches the cladding of the fuel to

expose the irradiated nuclear material to dissolution.
Especially designed metal cutting shears are the most
commonly employed, although advanced equipment, such
as lasers, may be used.

Remotely operated equipment especially designed or
prepared for use in a reprocessing plant as identified above 
and intended to cut, chop or shear irradiated nuclear fuel
assemblies, bundles or rods.

3.2. Dissolvers
Introductory note
Dissolvers normally receive the chopped-up spent fuel.

In these critically safe vessels, the irradiated nuclear
material is dissolved in nitric acid and the remaining hulls
removed from the process stream.

Critically safe tanks (e.g. small diameter, annular or slab 
tanks) especially designed or prepared for use in a
reprocessing plant as identified above, intended for
dissolution of irradiated nuclear fuel and which are
capable of withstanding hot, highly corrosive liquid, and
which can be remotely loaded and maintained.

3.3. Solvent extractors and solvent extraction
equipment

Introductory note
Solvent extractors both receive the solution of irradiated 

fuel from the dissolvers and the organic solution which
separates the uranium, plutonium, and fission products.
Solvent extraction equipment is normally designed to meet 
strict operating parameters, such as long operating
lifetimes with no maintenance requirements or
adaptability to easy replacement, simplicity of operation
and control, and flexibility for variations in process
conditions.

Especially designed or prepared solvent extractors such
as packed or pulse columns, mixer settlers or centrifugal
contactors for use in a plant for the reprocessing of
irradiated fuel. Solvent extractors must be resistant to the
corrosive effect of nitric acid. Solvent extractors are
normally fabricated to extremely high standards
(including special welding and inspection and quality
assurance and quality control techniques) out of low
carbon stainless steels, titanium, zirconium, or other high
quality materials.

3.4. Chemical holding or storage vessels
Introductory note

Three main process liquor streams result from the
solvent extraction step. Holding or storage vessels are used 
in the further processing of all three streams, as follows:

(a) the pure uranium nitrate solution is concentrated by
evaporation and passed to a denitration process where it is
converted to uranium oxide. This oxide is reused in the
nuclear fuel cycle;

(b) the intensely radioactive fission products solution is
normally concentrated by evaporation and stored as a
liquor concentrate. This concentrate may be subsequently
evaporated and converted to a form suitable for storage or
disposal;

(c) the pure plutonium nitrate solution is concentrated
and stored pending its transfer to further process steps. In
particular, holding or storage vessels for plutonium
solutions are designed to avoid criticality problems
resulting from changes in concentration and form of this
stream.

Especially designed or prepared holding or storage
vessels for use in a plant for the reprocessing of irradiated
fuel. The holding or storage vessels must be resistant to the 
corrosive effect of nitric acid. The holding or storage
vessels are normally fabricated of materials such as low
carbon stainless steels, titanium or zirconium, or other
high quality materials. Holding or storage vessels may be
designed for remote operation and maintenance and may
have the following features for control of nuclear
criticality:

1. walls or in ter nal struc tu res with a bo ron equ i va lent
of at le ast 2%, or

2. a ma xi mum di a me ter of 175 mm (7 in) for cy lind ri -
cal ves sels, or

3. a ma xi mum width of 75 mm (3 in) for eit her a slab
or an nu lar ves sel.

3.5. Plutonium nitrate to oxide conversion system
Introductory note
In most reprocessing facilities, this final process

involves the conversion of the plutonium nitrate solution
to plutonium dioxide. The main functions involved in this
process are: process feed storage and adjustment,
precipitation and solid/liquor separation, calcination,
product handling, ventilation, waste management, and
process control.

Complete systems especially designed or prepared for
the conversion of plutonium nitrate to plutonium oxide, in
particular adapted so as to avoid criticality and radiation
effects and to minimise toxicity hazards.

3.6. Plutonium oxide to metal production system
Introductory note
This process, which could be related to a reprocessing

facility, involves the fluorination of plutonium dioxide,
normally with highly corrosive hydrogen fluoride, to
produce plutonium fluoride which is subsequently reduced 
using high purity calcium metal to produce metallic
plutonium and a calcium fluoride slag. The main functions
involved in this process are: fluorination (e.g. involving
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equipment fabricated or lined with a precious metal), metal 
reduction (e.g. employing ceramic crucibles), slag
recovery, product handling, ventilation, waste
management and process control.

Complete systems especially designed or prepared for
the production of plutonium metal, in particular adapted so 
as to avoid criticality and radiation effects and to minimise
toxicity hazards.

4. Plants for the fabrication of fuel elements

A *plant for the fabrication of fuel elements* includes
the equipment:

(a) which normally comes in direct contact with, or
directly processes, or controls, the production flow of
nuclear material, or

(b) which seals the nuclear material within the cladding.

5. Plants for the separation of isotopes of uranium and
equipment, other than analytical instruments, especially
designed or prepared therefor

Items of equipment that are considered to fall within the
meaning of the phrase *equipment, other than analytical
instruments, especially designed or prepared* for the
separation of isotopes of uranium include:

5.1.  Gas centrifuges and assemblies and components
especially designed or prepared for use in gas centrifuges

Introductory note
The gas centrifuge normally consists of a thin-walled

cylinder(s) of between 75 mm (3 in) and 400 mm (16 in)
diameter contained in a vacuum environment and spun at
high peripheral speed of the order of 300 m/s or more with
its central axis vertical. In order to achieve high speed the
materials of construction for the rotating components have
to be of a high strength to density ratio and the rotor
assembly, and hence its individual components, have to be
manufactured to very close tolerances in order to minimise 
the imbalance. In contrast to other centrifuges, the gas
centrifuge for uranium enrichment is characterised by
having within the rotor chamber a rotating disc-shaped
baffle(s) and a stationary tube arrangement for feeding and 
extracting to UF6 gas and featuring at least three separate
channels, of which two are connected to scoops extending
from the rotor axis towards the periphery of the rotor
chamber. Also contained within the vacuum environment
are a number of critical items which do not rotate and
which although they are especially designed are not
difficult to fabricate nor are they fabricated out of unique
materials. A centrifuge facility however requires a large
number of these components, so that quantities can
provide an important indication of end use.

5.1.1. Rotating components
(a) Complete rotor assemblies
Thin-walled cylinders, or a number of interconnected

thin-walled cylinders, manufactured from one or more of
the high strength to density ratio materials described in the

explanatory note to this section. If interconnected, the
cylinders are joined together by flexible bellows or rings
as described in Section 5.1.1.(c) following. The rotor is
fitted with an internal baffle(s) and end caps, as described
in Section 5.1.1.(d) and (e) following, if in final form.
However the complete assembly may be delivered only
partly assembled.

(b) Rotor tubes

Especially designed or prepared thin-walled cylinders
with thickness of 12 mm (0,5 in) or less, a diameter of
between 75 mm (3 in) and 400 mm (16 in), and
manufactured from one or more of the high strength to
density ratio materials described in the explanatory note to
this section.

(c) Rings or bellows

Components especially designed or prepared to give
localised support to the rotor tube or to join together a
number of rotor tubes. The bellows is a short cylinder of
wall thickness 3 mm (0,12 in) or less, a diameter of
between 75 mm (3 in) and 400 m (16 in), having a
convolute, and manufactured from one of the high strength 
to density ratio materials described in the explanatory note
to this section.

(d) Baffles

Disc-shaped components of between 75 mm (3 in) and
400 m (16 in) diameter especially designed or prepared to
be mounted inside the centrifuge rotor tube, in order to
isolate the take-off chamber from the main separation
chamber and, in some cases, to assist the UF6 gas
circulation within the main separation chamber of the rotor 
tube, and manufactured from one of the high strength to
density ratio materials described in the explanatory note to
this section.

(e) Top caps/bottom caps

Disc-shaped components of between 75 mm (3 in) and
400 (16 in) diameter especially designed or prepared to fit
to the ends of the rotor tube, and so contain the UF6 within
the rotor tube, and in some cases to support, retain or
contain as an integrated part an element of the upper
bearing (top cap) or to carry the rotating elements of the
motor and lower bearing (bottom cap), and manufactured
from one of the high strength to density ratio materials
described in the explanatory note to this section.

Explanatory note

The materials used for centrifuge rotating components
are:

(a) maraging steel capable of an ultimate tensile strength 
of 2,05 × 109 N/m2 (300 000 psi) or more,

(b) aluminium alloys capable of an ultimate tensile
strength of 0,46 × 109 N/m2 (67 000 psi) or more,

(c) filamentary materials suitable for use in composite
structures and having a specific modulus of 12,3 × 106 m or 
greater and a specific ultimate tensile strength of
0,3 × 106 m or greater (*Specific Modulus* is the Young’s
Modulus in N/m2 divided by the specific weight in N/m3
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*Specific Ultimate Tensile Strength* is the ultimate tensile
strength in N/m2 divided by the specific weight in N/m3.

5.1.2. Static components
(a) Magnetic suspension bearings
Especially designed or prepared bearing assemblies

consisting of an annular magnet suspended within a
housing containing a damping medium. The housing will
be manufactured from a UF6-resistant material (see
explanatory note to Section 5.2.). The magnet couples with 
a pole piece or a second magnet fitted to the top cap
described in Section 5.1.1.(e). The magnet may be
ring-shaped with a relation between outer and inner
diameter smaller or equal to 1,6:1. The magnet may be in a
form having an initial permeability of 0,15 H/m (120 000
in CGS units) or more, or a remanence of 98,5% or more,
or an energy product of greater than 80 kJ/m3

(107 gauss-oersteds). In addition to the usual material
properties, it is a prerequisite that the deviation of the
magnetic axes from the geometrical axes is limited to very
small tolerances (lower than 0,1 mm or 0,004 in) or that
homogeneity of the material of the magnet is specially
called for.

(b) Bearings/dampers
Especially designed or prepared bearings comprising a

pivot/cup assembly mounted on a damper. The pivot is
normally a hardened steel shaft with a hemisphere at one
end with a means of attachment to the bottom cap
described in section 5.1.1.(e) at the other. The shaft may
however have a hydrodynamic bearing attached. The cup
is pellet-shaped with a hemispherical indentation in one
surface. These components are often supplied separately to 
the damper.

(c) Molecular pumps
Especially designed or prepared cylinders having

internally machined or extruded helical grooves and
internally machines bores. Typical dimensions are as
follows: 75 mm (3 in) to 400 mm (16 in) internal diameter,
10 mm (0,4 in) or more wall thickness, with the length
equal to or greater than the diameter. The grooves are
typically rectangular in cross-section and 2 mm (0,08 in)
or more in depth.

(d) Motor stators
Especially designed or prepared ring-shaped stators for

high speed multiphase AC hysteresis (or reluctance)
motors for synchronous operation within a vacuum in the
frequency range of 600–2000 Hz and a power range of
50–1000 VA. The stators consist of multiphase windings
on a laminated low loss iron core comprised of thin layers
typically 2,0 mm (0,08 in) thick or less.

(e) Centrifuge housing/recipients
Components especially designed designed or prepared

to contain the rotor tube assembly of a gas centrifuge. The
housing consists of a rigid cylinder of wall thickness up to
30 mm (1,2 in) with precision machined ends to locate the
bearings and with one or more flanges for mounting. The
machined ends are parallel to each other and perpendicular 

to the cylinder’s longitudinal axis to within 0,05 degrees or 
less. The housing may also be a honeycomb type structure
to accommodate several rotor tubes. The housings are
made of or protected by materials resistant to corrosion
by UF6.

(f) Scoops
Especially designed or prepared tubes up to 12 mm

(0,5 in) internal diameter for the extraction of UF6 gas from 
within the rotor tube by a pilot tube action (that is, with an
aperture facing into the circumferential gas flow within the 
rotor tube, for example by bending the end of a radially
disposed tube) and capable of being fixed to the central gas 
extraction system. The tubes are made of or protected by
materials resistant to corrosion by UF6.

5.2. Especially designed or prepared auxiliary systems, 
equipment and components for gas centrifuge enrichment
plants

Introductory note
The auxiliary systems, equipment and components for a

gas centrifuge enrichment plant are the systems of plant
needed to feed UF6 to the centrifuges, to link the individual 
centrifuges to each other to form cascades (or stages) to
allow for progressively higher enrichments and to extract
the *product* and *tails* UF6 from the centrifuges, together
with the equipment required to drive the centrifuges or to
control the plant.

Normally UF6 is evaporated from the solid using heated
autoclaves and is distributed in gaseous form to the
centrifuges by way of cascade header pipework. The
*product* and *tails* UF6 gaseous streams flowing from the 
centrifuges are also passed by way of cascade header
pipework to cold traps [operating at about 203 K (–70 °C)]
where they are condensed prior to onward transfer into
suitable containers for transportation or storage. Because
an enrichment plant consists of many thousands of
centrifuges arranged in cascades there are many
kilometres of cascade header pipework, incorporating
thousands of welds with a substantial amount of repetition
of layout. The equipment, components and piping systems
are fabricated to very high vacuum and cleanliness
standards.

5.2.1. Feed systems/product and tails withdrawal
systems

Especially designed or prepared process systems
including:

– feed autoclaves (or stations), used for passing UF6 to
the centrifuge cascades at up to 100 kPa (15 psi) and at a
rate of 1 kg/h or more,

– desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from
the cascades at up to 3 kPa (0,5 psi) pressure. The
desublimers are capable of being chilled to 203 K (–70 °C)
and heated to 343 K (70 °C),

– *product* and *tails* stations used for trapping UF6

into containers.
This plant, equipment and pipework is wholly made of

or lined with UF6-resistant materials (see explanatory note
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to this section) and is fabricated to very high vacuum and
cleanliness standards.

5.2.2. Machine header piping systems
Especially designed or prepared piping systems and

header systems for handling UF6 within the centrifuge
cascades. The piping network is normally of the *triple*
header system with each centrifuge connected to each of
the headers. There is thus a substantial amount of
repetition in its form. It is wholly made of UF6-resistant
materials (see explanatory note to this section) and is
fabricated to very high vacuum and cleanliness standards.

5.2.3. UF6 mass spectrometers/ion sources
Especially designed or prepared magnetic or

quadrupole mass spectrometers capable of taking *on-line*
samples of feed, product or tails, from UF6 gas streams and 
having all of the following characteristics:

1. unit resolution for atomic mass unit greater than 320;
2. ion so ur ces const ruc ted of or li ned with nich ro me or

mo nel or nic kel pla ted;
3. electron bombardment ionisation sources;
4. having a collector system suitable for isotopic

analysis.

5.2.4. Frequency changers
Frequency changers (also known as converters or

invertors) especially designed or prepared to supply motor
stators as defined under 5.1.2.(d), or parts, components
and subassemblies of such frequency changers having all
of the following characteristics:

1. a multiphase output of 600 to 2000 Hz;
2. high stability (with frequency control better than

0,1%);
3. low harmonic distortion (less than 2%), and
4. an efficiency of greater than 80%.
Explanatory note
The items listed above either come into direct contact

with the UF6 process gas or directly control the centrifuges
and the passage of the gas from centrifuge to centrifuge
and cascade to cascade.

Materials resistant to corrosion by UF6 include stainless
steel, aluminium, aluminium alloys, nickel or alloys
containing 60% or more nickel.

5.3. Especially designed or prepared assemblies and
components for use in gaseous diffusion enrichment

Introductory note
In the gaseous diffusion method of uranium isotope

separation, the main technological assembly is a special
porous gaseous diffusion barrier, heat exchanger for
cooling the gas (which is heated by the process of
compression), seal valves and control valves, and
pipelines. Inasmuch as gaseous diffusion technology uses
uranium hexafluoride (UF6), all equipment, pipeline and
instrumentation surfaces (that come in contact with the
gas) must be made of materials that remain stable in
contact with UF6. A gaseous diffusion facility requires a

number of these assemblies, so that quantities can provide
an important indication of end use.

5.3.1. Gaseous diffusion barriers

(a) Especially designed or prepared thin, porous filters,
with a pore size of 100–1000 C (angstroms), a thickness of
5 mm (0,2 in) or less, and for tubular forms, a diameter of
25 mm (1 in) or less, made of metallic, polymer or ceramic
materials resistant to corrosion by UF6, and

(b) specially prepared compounds or powders for the
manufacture of such filters. Such compounds and powders
include nickel or alloys containing 60% or more nickel,
aluminium oxide, or UF6-resistant fully fluorinated
hydrocarbon polymers having a purity of 99,9% or more, a
particle size less than 10 microns, and a high degree of
particle size uniformity, which are especially prepared for
the manufacture of gaseous diffusion barriers.

5.3.2. Diffuser housings

Especially designed or prepared hermetically sealed
cylindrical vessels greater than 300 mm (12 in;) in
diameter and greater than 900 mm (35 in) in length, or
rectangular vessels of comparable dimensions, which have 
an inlet connection and two outlet connections all of which 
are greater than 50 mm (2 in) in diameter, for containing
the gaseous diffusion barrier, made of or lined with
UF6-resistant materials and designed for horizontal or
vertical installation.

5.3.3. Compressors and gas blowers

Especially designed or prepared axial, centrifugal, or
positive displacement compressors, or gas blowers with a
suction volume capacity of 1 m3/min. or more of UF6 and
with a discharge pressure of up to several hundred kPa
(100 psi), designed for long-term operation in the UF6

environment with or without an electrical motor of
appropriate power, as well as separate assemblies of such
compressors and gas blowers. These compressors and gas
blowers have a pressure ratio between 2:1 and 6:1 and are
made of, or lined with, materials resistant to UF6.

5.3.4. Rotary shaft seals

Especially designed or prepared vacuum seals, with seal 
feed and seal exhaust connections, for sealing the shaft
connecting the compressor or the gas blower rotor with the 
driver motor so as to ensure a reliable seal against
in-leaking of air into the inner chamber of the compressor
or gas blower which is filled with UF6. Such seals are
normally designed for a buffer gas in-leakage rate of less
than 1000 cm3/min (60 in3/min).

5.3.5. Heat exchangers for cooling UF6

Especially designed or prepared heat exchangers made
of or lined with UF6-resistant materials (except stainless
steel) or with copper or any combination of those metals,
and intended for a leakage pressure change rate of less than 
10 Pa (0,0015 psi) per hour under a pressure difference of
100 kPa (15 psi).
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5.4. Especially designed or prepared auxiliary systems, 
equipment and components for use in gaseous diffusion
enrichment

Introductory note
The auxiliary systems, equipment and components for

gaseous diffusion enrichment plants are the systems of
plant needed to feed UF6 to the gaseous diffusion
assembly, to link the individual assemblies to each other to 
form cascades (or stages) to allow for progressively higher
enrichments and to extract the *product* and *tails* UF6

from the diffusion cascades. Because of the high inertial
properties of diffusion cascades, any interruption in their
operation, and especially their shutdown, leads to serious
consequences. Therefore, a strict and constant
maintenance of vacuum in all technological systems,
automatic protection from accidents, and precise
automated regulation of the gas flow is of importance in a
gaseous diffusion plant. All this leads to a need to equip
the plant with a large number of special measuring,
regulating and controlling systems.

Normally UF6 is evaporated from cylinders placed
within autoclaves and is distributed in gaseous form to the
entry point by way of cascade header pipework. The
*product* and *tails* UF6 gaseous streams flowing from
exit points are passed by way of cascade header pipework
to either cold traps or to compression stations where the
UF6 gas is liquefied prior to onward transfer into suitable
containers for transportation or storage. Because a gaseous 
diffusion enrichment plant consists of a large number of
gaseous diffusion assemblies arranged in cascades, there
are many kilometres of cascade header pipework,
incorporating thousands of welds with substantial amounts 
of repetition of layout. The equipment, components and
piping systems are fabricated to very high vacuum and
cleanliness standards.

5.4.1. Feed systems/product and tails withdrawal
systems

Especially designed or prepared process systems,
capable of operating at pressures of 300 kPa (45 psi) or
less, including:

– feed autoclaves (or systems), used for passing UF6 to
the gaseous diffusion cascades,

– desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from
diffusion cascades,

– liquefaction stations where UF6 gas from the cascade
is compressed and cooled to form liquid UF6,

– *product* or *tails* stations used for transferring UF6

into containers.

5.4.2. Header piping systems
Especially designed or prepared piping systems and

header systems for handling UF6 within the gaseous
diffusion cascades. This piping network is normally of the
*double* header system with each cell connected to each of 
the headers.

5.4.3. Vacuum systems
(a) Especially designed or prepared large vacuum

manifolds, vacuum headers and vacuum pumps having a
suction capacity of 5 m3/min. (175 ft3/min.) or more.

(b) Vacuum pumps especially designed for service in
UF6-bearing atmospheres made of, or lined with,
aluminium, nickel, or alloys bearing more than 60%
nickel. These pumps may be either rotary or positive, may
have displacement and fluorocarbon seals, and may have
special working fluids present.

5.4.4. Special shut-off and control valves

Especially designed or prepared manual or automated
shut-off and control bellows valves made of UF6-resistant
materials with a diameter of 40 to 1500 mm (1,5 to 59 in)
for installation in main and auxiliary systems of gaseous
diffusion enrichment plants.

5.4.5. UF6 mass spectrometers/ion sources

Especially designed or prepared magnetic or
quadrupole mass spectrometers capable of taking on-line
samples of feed, product or tails, from UF6 gas streams and 
having all of the following characteristics:

1. unit resolution for atomic mass unit greater than 320;

2. ion sources constructed of or lined with nichrome or
monel or nickel plated;

3. Electron bombardment ionisation sources;

4. collector system suitable for isotopic analysis.

Explanatory note

The items listed above either come into direct contact
with the UF6 process gas or directly control the flow within 
the cascade. All surfaces which come into contact with the
process gas are wholly made of, or lined with,
UF6-resistant materials. For the purposes of the sections
relating to gaseous diffusion items the materials resistant
to corrosion by UF6 include stainless steel, aluminium,
aluminium alloys, aluminium oxide, nickel or alloys
containing 60% or more nickel and UF6-resistant fully
fluorinated hydrocarbon polymers.

5.5. Especially designed or prepared systems,
equipment and components for use in aerodynamic
enrichment plants

Introductory note

In aerodynamic enrichment processes, a mixture of
gaseous UF6 and light gas (hydrogen of helium) is
compressed and then passed through separating elements
wherein isotopic separation is accomplished by the
generation of high centrifugal forces over a curved-wall
geometry. Two processes of this type have been
successfully developed: the separation nozzle process and
the vortex tube process. For both processes the main
components of a separation stage include cylindrical
vessels housing the special separation elements (nozzles or 
vortex tubes), gas compressors and heat exchangers to
remove the heat of compression. An aerodynamic plant
requires a number of these stages, so that quantities can
provide an important indication of end use. Since
aerodynamic processes use UF6 all equipment, pipeline
and instrumentation surfaces (that come in contact with the 
gas) must be made of materials that remain stable in
contact with UF6.
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Explanatory note
The items listed in this section either come into direct

contact with the UF6 process gas or directly control the
flow within the cascade. All surfaces which come into
contact with the process gas are wholly made of or
protected by UF6-resistant materials. For the purpose of
the section relating to aerodynamic enrichments items, the
materials resistant to corrosion by UF6 include copper,
stainless steel, aluminium, aluminium alloys, nickel or
alloys containing 60% or more nickel and UF6-resistant
fully fluorinated hydrocarbon polymers.

5.5.1. Separation nozzles
Especially designed or prepared separation nozzles and

assemblies thereof. The separation nozzles consist of
slit-shaped, curved channels having a radius of curvature
less than 1 mm (typically 0,1 to 0,05 mm), resistant to
corrosion by UF6 and having a knife-edge within the
nozzle that separates the gas flowing through the nozzle
into two fractions.

5.5.2. Vortex tubes
Especially designed or prepared vortex tubes and

assemblies thereof. The vortex tubes are cylindrical or
tapered, made of or protected by materials resistant to
corrosion by UF6, having a diameter of between 0,5 cm
and 4 cm, a length to diameter ratio of 20:1 or less and with 
one or more tangential inlets. The tubes may be equipped
with nozzle-type appendages at either or both ends.

Explanatory note
The feed gas enters the vortex tube tangentially at one

end or through swirl vanes or at numerous tangential
positions along the periphery of the tube.

5.5.3. Compressors and gas blowers
Especially designed or prepared axial, centrifugal or

positive displacement compressors or gas blowers made of 
or protected by materials resistant to corrosion by UF6 and
with a suction volume capacity of 2 m3/min. or more of
UF6/carrier gas (hydrogen or helium) mixture.

Explanatory note
These compressors and gas blowers typically have a

pressure ratio between 1,2:1 and 6:1.

5.5.4. Rotary shaft seals
Especially designed or prepared rotary shaft seals, with

seal feed and seal exhaust connections, for sealing the
shaft connecting the compressor rotor or the gas blower
rotor with the driver motor so as to ensure a reliable seal
against out-leakage of process gas or in-leakage of air or
seal gas into the inner chamber of the compressor or gas
blower which is filled with a UF6/carrier gas mixture.

5.5.5. Heat exchangers for gas cooling
Especially designed or prepared heat exchangers made

of or protected by materials resistant to corrosion by UF6.

5.5.6. Separation element housings
Especially designed or prepared separation element

housings, made of or protected by materials resistant to
corrosion by UF6, for containing vortex tubes or separation 
nozzles.

Explanatory note
These housings may be cylindrical vessels greater than

300 mm in diameter and greater than 900 mm in length, or
may be rectangular vessels of comparable dimensions, and 
may be designed for horizontal or vertical installation.

5.5.7. Feed systems/product and tails withdrawal
systems

Especially designed or prepared process systems or
equipment for enrichment plants made of or protected by
materials resistant to corrosion by UF6, including:

(a) feed autoclaves, ovens, or systems used for passing
UF6 to the enrichment process;

(b) desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from
the enrichment process for subsequent transfer upon
heating;

(c) solidification or liquefaction stations used to remove 
UF6 from the enrichment process by compressing and
converting UF6 to a liquid or solid form;

(d) *product* or *tails* stations used for transferring UF6

into containers.

5.5.8. Header piping systems
Especially designed or prepared header piping systems,

made of or protected by materials resistant to corrosion by
UF6 for handling UF6 within the aerodynamic cascades.
This piping network is normally of the *double* header
design with each stage or group of stages connected to
each of the headers.

5.5.9. Vacuum systems and pumps
(a) Especially designed or prepared vacuum systems

having a suction capacity of 5 m3/min or more, consisting
of vacuum manifolds, vacuum headers and vacuum
pumps, and designed for service in UF6-bearing
atmospheres.

(b) Vacuum pumps especially designed or prepared for
service in UF6-bearing atmospheres and made of or
protected by materials resistant to corrosion by UF6. These
pumps may use fluorocarbon seals and special working
fluids.

5.5.10. Special shut-off and control valves
Especially designed or prepared manual or automated

shut-off and control bellows valves made of or protected
by materials resistant to corrosion by UF6 with a diameter
of 40 to 1500 mm for installation in main and auxiliary
systems of aerodynamic enrichment plants.

5.5.11. UF6 mass spectrometers/ion sources
Especially designed or prepared magnetic or

quadrupole mass spectrometers capable of taking *on-line*
samples of feed, *product* or *tails*, from UF6 gas streams
and having all of the following characteristics:

1. unit resolution for mass greater than 320;
2. ion sources constructed of or lined with nichrome or

monel or nickel plated;
3. electron bombardment ionisation sources;
4. collector system suitable for isotopic analysis.
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5.5.12. UF6/carrier gas separation systems
Especially designed or prepared systems for separating

UF6 from carrier gas (hydrogen or helium).
Explanatory note
These systems are designed to reduce the UF6 content in 

the carrier gas to 1 ppm or less and many incorporate
equipment such as:

(a) cryogenic heat exchangers and cryoseparators
capable of temperatures of –120 °C or less, or

(b) cryogenic refrigeration units capable of
temperatures of –120 °C or less, or

(c) separation nozzle or vortex tube units for the
separation of UF6 from carrier gas, or

(d) UF6 cold traps capable of temperatures of –20 °C or
less.

5.6. Especially designed or prepared systems,
equipment and components for use in chemical exchange
or ion exchange enrichment plants

Introductory note
The slight difference in mass between the isotopes of

uranium causes small changes in chemical reaction
equilibria that can be used as a basis for separation of the
isotopes. Two processes have been successfully
developed: liquid-liquid chemical exchange and
solid-liquid ion exchange.

In the liquid-liquid chemical exchange process,
immiscible liquid phases (aqueous and organic) are
countercurrently contacted to give the cascading effect of
thousands of separation stages. The aqueous phase
consists of uranium chloride in hydrochloric acid solution;
the organic phase consists of an extractant containing
uranium chloride in an organic solvent. The contactors
employed in the separation cascade can be liquid-liquid
exchange columns (such as pulsed columns with sieve
plates) or liquid centrifugal contactors. Chemical
conversions (oxidation and reduction) are required at both
ends of the separation cascade in order to provide for the
reflux requirements at each end. A major design concern is 
to avoid contamination of the process streams with certain
metal ions. Plastic, plastic-lined (including use of
fluorocarbon polymers) and/or glass-lined columns and
piping are therefore used.

In the solid-liquid ion-exchange process, enrichment is
accomplished by uranium adsorption/desorption on a
special, very fast-acting, ion-exchange resin or adsorbent.
A solution of uranium in hydrochloric acid and other
chemical agents is passed through cylindrical enrichment
columns containing packed beds of the adsorbent. For a
continuous process, a reflux system is necessary to release
the uranium from the adsorbent back into the liquid flow
so that *product* and *tails* can be collected. This is
accomplished with the use of suitable reduction/oxidation
chemical agents that are fully regenerated in separate
external circuits and that may be partially regenerated
within the isotopic separation columns themselves. The
presence of hot concentrated hydrochloric acid solutions

in the process requires that the equipment be made of or
protected by special corrosion-resistant materials.

5.6.1. Liquid-liquid exchange columns (chemical
exchange)

Countercurrent liquid-liquid exchange columns having
mechanical power input (i.e., pulsed columns with sieve
plates, reciprocating plate columns, and columns with
internal turbine mixers), especially designed or prepared
for uranium enrichment using the chemical exchange
process. For corrosion resistance to concentrated
hydrochloric acid solutions, these columns and their
internals are made of or protected by suitable plastic
materials (such as fluorocarbon polymers) or glass. The
stage residence time of the columns is designed to be short
(30 seconds or less).

5.6.2. Liquid-liquid centrifugal contactors (chemical
exchange)

Liquid-liquid centrifugal contactors especially designed 
or prepared for uranium enrichment using the chemical
exchange process. Such contactors use rotation to achieve
dispersion of the organic and aqueous streams and then
centrifugal force to separate the phases. For corrosion
resistance to concentrated hydrochloric acid solutions, the
contactors are made of or are lined with suitable plastic
materials (such as fluorocarbon polymers) or are lined
with glass. The stage residence time of the centrifugal
contactors is designed to be short (30 seconds or less).

5.6.3. Uranium reduction systems and equipment
(chemical exchange)

(a) Especially designed or prepared electrochemical
reduction cells to reduce uranium from one valence state to 
another for uranium enrichment using the chemical
exchange process. The cell materials in contact with
process solutions must be corrosion resistant to
concentrated hydrochloric acid solutions.

Explanatory note
The cell cathodic compartment must be designed to

prevent reoxidation of uranium to its higher valence state.
To keep the uranium in the cathodic compartment, the cell
may have an impervious diaphragm membrane
constructed of special cation exchange material. The
cathode consists of a suitable solid conductor such as
graphite.

(b) Especially designed or prepared systems at the
product end of the cascade for taking the U4+ out of the
organic stream, adjusting the acid concentration and
feeding to the electrochemical reduction cells.

Explanatory note
These systems consist of solvent extraction equipment

for stripping the U4+ from the organic stream into an
aqueous solution, evaporation and/or other equipment to
accomplish solution pH adjustment and control, and
pumps or other transfer devices for feeding to the
electrochemical reduction cells. A major design concern is 
to avoid contamination of the aqueous stream with certain
metal ions. Consequently, for those parts in contact with
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the process stream, the system is constructed of equipment
made of or protected by suitable materials (such as glass,
fluorocarbon polymers, polyphenyl sulfate, polyether
sulfone, and resin-impregnated graphite).

5.6.4. Feed preparation systems (chemical exchange)
Especially designed or prepared systems for producing

high-purity uranium chloride feed solutions for chemical
exchange uranium isotope separation plants.

Explanatory note
These systems consist of dissolution, solvent extraction

and/or ion exchange equipment for purification and
electrolytic cells for reducing the uranium U6+ or U4+ to
U3+. These systems produce uranium chloride solutions
having only a few parts per million of metallic impurities
such as chromium, iron, vanadium, molybdenum and other 
bivalent or higher multi-valent cations. Materials of
construction for portions of the systems processing
high-purity U3+ include glass, fluorocarbon polymers,
polyphenyl sulfate or polyether sulfone plastic-lined and
resin-impregnated graphite.

5.6.5. Uranium oxidation systems (chemical exchange)
Especially designed or prepared systems for oxidation

of U3+ to U4+ for return to the uranium isotope separation
cascade in the chemical exchange enrichment process.

Explanatory note
These systems may incorporate equipment such as:
(a) equipment for contacting chlorine and oxygen with

the aqueous effluent from the isotope separation
equipment and extracting the resultant U4+ into the
stripped organic stream returning from the product end of
the cascade,

(b) equipment that separates water from hydrochloric acid
so that the water and the concentrated hydrochloric acid may
be reintroduced to the process at the proper locations.

5.6.6. Fast-reacting ion exchange resins/adsorbents
(ion exchange)

Fast-reacting ion-exchange resins or adsorbents
especially designed or prepared for uranium enrichment
using the ion exchange process, including porous
macroreticular resins, and/or pellicular structures in which
the active chemical exchange groups are limited to a
coating on the surface of an inactive porous support
structure, and other composite structures in any suitable
form including particles or fibres. These ion exchange
resins/adsorbents have diameters of 0,2 mm or less and
must be chemically resistant to concentrated hydrochloric
acid solutions as well as physically strong enough so as not 
to degrade in the exchange columns. The resins/adsorbents 
are especially designed to achieve very fast uranium
isotope exchange kinetics (exchange rate half-time of less
than 10 seconds) and are capable of operating at a
temperature in the range of 100 °C to 200 °C.

5.6.7. Ion exchange columns (ion exchange)
Cylindrical columns greater than 1000 mm in diameter

for containing and supporting packed beds of ion

exchange resin/adsorbent, especially designed or prepared 
for uranium enrichment using the ion exchange process.
These columns are made of or protected by materials (such 
as titanium or fluorocarbon plastics) resistant to corrosion
by concentrated hydrochloric acid solutions and are
capable of operating at a temperature in the range of
100 °C to 200 °C and pressures above 0,7 MPa (102 psia).

5.6.8. Ion exchange reflux systems (ion exchange)
(a) Especially designed or prepared chemical or

electrochemical reduction systems for regeneration of the
chemical reducing agent(s) used in ion exchange uranium
enrichment cascades.

(b) Especially designed or prepared chemical or
electrochemical oxidation systems for regeneration of the
chemical oxidising agent(s) used in ion exchange uranium
enrichment cascades.

Explanatory note
The ion exchange enrichment process may use, for

example, trivalent titanium (Ti3+) as a reducing cation in
which case the reduction system would regenerate Ti3+ by
reducing Ti4+. The process may use, for example, trivalent
iron (Fe3+) as an oxidant in which case the oxidation
system would regenerate Fe3+ by oxidising Fe2+.

5.7. Especially designed or prepared systems,
equipment and components for use in laser-based
enrichment plants

Introductory note
Present systems for enrichment processes using lasers

fall into two categories: those in which the process
medium is atomic uranium vapour and those in which the
process medium is the vapour of a uranium compound.
Common nomenclature for such processes include: first
category, atomic vapour laser isotope separation (AVLIS
or SILVA); second category, molecular laser isotope
separation (MLIS or MOLIS) and chemical reaction by
isotope selective laser activation (CRISLA). The systems,
equipment and components for laser enrichment plants
embrace:

(a) devices to feed uranium-metal vapour (for selective
photo-ionisation) or devices to feed the vapour of a
uranium compound (for photo-dissociation or chemical
activation);

(b) devices to collect enriched and depleted uranium
metal as *product* and *tails* in the first category, and
devices to collect dissociated or reacted compounds as
*product* and unaffected material as *tails* in the second
category;

(c) process laser systems to selectively excite the
uranium-235 species, and feed preparation and product
conversion equipment. The complexity of the
spectroscopy of uranium atoms and compounds may
require incorporation of any of a number of available laser
technologies.

Explanatory note
Many of the items listed in this section come into direct

contact with uranium metal vapour or liquid or with
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process gas consisting of UF6 or a mixture of UF6 and other 
gases. All surfaces that come into contact with the uranium 
or UF6 are wholly made of or protected by
corrosion-resistant materials. For the purposes of the
section relating to laser-based enrichment items, the
materials resistant to corrosion by the vapour or liquid of
uranium metal or uranium alloys include yttria-coated
graphite and tantalum; and the materials resistant to
corrosion by UF6 include copper, stainless steel,
aluminium, aluminium alloys, nickel or alloys containing
60% or more nickel and UF6-resistant fully fluorinated
hydrocarbon polymers.

5.7.1. Uranium vaporisation systems (AVLIS)
Especially designed or prepared uranium vaporisation

systems which contain high-power strip or scanning
electron beam guns with a delivered power on the target of
more than 2,5 kW/cm.

5.7.2. Liquid uranium metal handling systems
(AVLIS)

Especially designed or prepared liquid metal handling
systems for molten uranium or uranium alloys, consisting
of crucibles and cooling equipment for the crucibles.

Explanatory note
The crucibles and other parts of this system that come

into contact with molten uranium and uranium alloys are
made of or protected by materials of suitable corrosion and 
heat resistance. Suitable materials include tantalum,
yttria-coated graphite, graphite coated with other rare
earth oxides or mixtures thereof.

5.7.3. Uranium metal *product* and *tails* collector
assemblies (AVLIS)

Especially designed or prepared ’product’ and ’tails’
collector assemblies for uranium metal in liquid or solid
form.

Explanatory note
Components for these assemblies are made of or protected

by materials resistant to the heat and corrosion of uranium
metal vapour or liquid (such as yttria-coated graphite or
tantalum) and may include pipes, valves, fittings, *gutters*,
feed-throughs, heat exchangers and collector plates for
magnetic, electrostatic or other separation methods.

5.7.4. Separator module housings (AVLIS)
Especially designed or prepared cylindrical or rectangular

vessels for containing the uranium metal vapour source, the
electron beam gun, and the *product* and *tails* collectors.

Explanatory note
These housings have multiplicity of ports for electrical

and water feed-throughs, laser beam windows, vacuum
pump connections and instrumentation diagnostics and
monitoring. They have provisions for opening and closure
to allow refurbishment of internal components.

5.7.5. Supersonic expansion nozzles (MLIS)
Especially designed or prepared supersonic expansion

nozzles for cooling mixtures of UF6 and carrier gas to
150 K or less and which are corrosion resistant to UF6.

5.7.6. Uranium pentafluoride product collectors
(MLIS)

Especially designed or prepared uranium pentafluoride
(UF5) solid product collectors consisting of filter, impact,
or cyclone-type collectors, or combinations thereof, and
which are corrosion resistant to the UF5/UF6 environment.

5.7.7. UF6/carrier gas compressors (MLIS)
Especially designed or prepared compressors for

UF6/carrier gas mixtures, designed for long term operation
in a UF6 environment. The components of these
compressors that come into contact with process gas are
made of or protected by materials resistant to corrosion by
UF6.

5.7.8. Rotary shaft seals (MLIS)
Especially designed or prepared rotary shaft seals, with

seal feed and seal exhaust connections, for sealing the
shaft connecting the compressor rotor with the driver
motor so as to ensure a reliable seal against out-leakage of
process gas or in-leakage of air or seal gas into the inner
chamber of the compressor which is filled with a
UF6/carrier gas mixture.

5.7.9. Fluorination systems (MLIS)
Especially designed or prepared systems for

fluorinating UF5 (solid) to UF6 (gas).
Explanatory note
These systems are designed to fluorinate the collected

UF5 powder to UF6 for subsequent collection in product
containers or for transfer as feed to MLIS units for
additional enrichment. In one approach, the fluorination
reaction may be accomplished within the isotope
separation system to react and recover directly off the
*product* collectors. In another approach, the UF5 powder
may be removed/transferred from the *product* collectors
into a suitable reaction vessel (e.g., fluidised-bed reactor,
screw reactor or flame tower) for fluorination. In both
approaches, equipment for storage and transfer of fluorine
(or other suitable fluorinating agents) and for collection
and transfer of UF6 are used.

5.7.10. UF6 mass spectrometers/ion sources (MLIS)
Especially designed or prepared magnetic or

quadrupole mass spectrometers capable of taking *on-line*
samples of feed, *product* or *tails*, from UF6 gas streams
and having all of the following characteristics:

1. unit resolution for mass greater than 320;
2. ion sources constructed of or lined with nichrome or

monel or nickel plated;
3. electron bombardment ionisation sources;
4. collector system suitable for isotopic analysis.

5.7.11. Feed systems/product and tails withdrawal
systems (MLIS)

Especially designed or prepared process systems or
equipment for enrichment plants made of or protected by
materials resistant to corrosion by UF6, including:

(a) feed autoclaves, ovens, or systems used for passing
UF6 to the enrichment process;
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(b) desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from
the enrichment process for subsequent transfer upon heating;

(c) solidification or liquefaction stations used to remove 
UF6 from the enrichment process by compressing and
converting UF6 to a liquid or solid form;

(d) *product* or *tails* stations used for transferring UF6

into containers.

5.7.12. UF6/carrier gas separation systems (MLIS)

Especially designed or prepared process systems for
separating UF6 from carrier gas. The carrier gas may be
nitrogen, argon, or other gas.

Explanatory note

These systems may incorporate equipment such as:

(a) cryogenic heat exchangers or cryoseparators capable 
of temperatures of –120 °C or less, or

(b) cryogenic refrigeration units capable of
temperatures of –120 °C or less, or

(c) UF6 cold traps capable of temperatures of –20 °C or
less.

5.7.13. Laser systems (AVLIS, MLIS and CRISLA)

Lasers or laser systems especially designed or prepared
for the separation of uranium isotopes.

Explanatory note

The laser system for the AVLIS process usually consists 
of two lasers: a copper vapour laser and a dye laser. The
laser system for MLIS usually consists of a CO2 or excimer 
laser and a multipass optical cell with revolving mirrors at
both ends. Lasers or laser systems for both processes
require a spectrum frequency stabiliser for operation over
extended periods of time.

5.8. Especially designed or prepared systems,
equipment and components for use in plasma separation
enrichment plants

Introductory note

In the plasma separation process, a plasma of uranium
ions passes through an electric field tuned to the U-235 ion
resonance frequency so that they preferentially absorb
energy and increase the diameter of their corkscrew-like
orbits. Ions with a large-diameter path are trapped to
produce a product enriched in U-235. The plasma, which is 
made by ionising uranium vapour, is contained in a
vacuum chamber with a high-strength magnetic field
produced by a superconducting magnet. The main
technological systems of the process include the uranium
plasma generation system, the separator module with
superconducting magnet and metal removal systems for
the collection of *product* and *tails*.

5.8.1. Microwave power sources and antennae

Especially designed or prepared microwave power
sources and antennae for producing or accelerating ions
and having the following characteristics: greater than
30 GHz frequency and greater than 50 kW mean power
output for ion production.

5.8.2. Ion excitation coils
Especially designed or prepared radio frequency ion

excitation coils for frequencies of more than 100 kHz and
capable of handling more than 40 kW mean power.

5.8.3. Uranium plasma generation systems
Especially designed or prepared systems for the

generation of uranium plasma, which may contain
high-power strip or scanning electron beam guns with a
delivered power on the target of more than 2,5 kW/cm.

5.8.4. Liquid uranium metal handling systems
Especially designed or prepared liquid metal handling

systems for molten uranium or uranium alloys, consisting
of crucibles and cooling equipment for the crucibles.

Explanatory note
The crucibles and other parts of this system that come

into contact with molten uranium or uranium alloys are
made of or protected by materials of suitable corrosion and 
heat resistance. Suitable materials include tantalum,
yttria-coated graphite, graphite coated with other rare
earth oxides or mixtures thereof.

5.8.5. Uranium metal ’product’ and ’tails’ collector
assemblies

Especially designed or prepared ’product’ and ’tails’
collector assemblies for uranium metal in solid form.
These collector assemblies are made of or protected by
materials resistant to the heat and corrosion of uranium
metal vapour, such as yttria-coated graphite or tantalum.

5.8.6. Separator module housings
Cylindrical vessels especially designed or prepared for

use in plasma separation enrichment plants for containing
the uranium plasma source, radio-frequency drive coil and
the *product* and *tail* collectors.

Explanatory note
These housings have a multiplicity of ports for electrical 

feed-throughs, diffusion pump connections and
instrumentation diagnostics and monitoring. They have
provisions for opening and closure to allow for
refurbishment of internal components and are constructed
of a suitable non-magnetic material such as stainless steel.

5.9. Especially designed or prepared systems,
equipment and components for use in electromagnetic
enrichment plants

Introductory note
In the electromagnetic process, uranium metal ions

produced by ionisation of a salt feed material (typically
UCl4) are accelerated and passed through a magnetic field
that has the effect of causing the ions of different isotopes
to follow different paths. The major components of an
electromagnetic isotope separator include: a magnetic
field for ion-beam diversion/separation of the isotopes, an
ion source with its acceleration system, and a collection
system for the separated ions. Auxiliary systems for the
process include the magnet power supply system, the ion
source high-voltage power supply system, the vacuum
system, and extensive chemical handling systems for
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recovery of product and cleaning/recycling of
components.

5.9.1. Electromagnetic isotope separators
Electromagnetic isotope separators, especially designed 

or prepared for the separation of uranium isotopes, and
equipment and components therefor, including:

(a) ion sources
Especially designed or prepared single or multiple

uranium ion sources consisting of a vapour source, ioniser, 
and beam accelerator, constructed of suitable materials
such as graphite, stainless steel, or copper, and capable of
providing a total ion beam current of 50 mA or greater;

(b) ion collectors
Collector plates consisting of two or more slits and

pockets especially designed or prepared for collection of
enriched and depleted uranium ion beams and constructed
of suitable materials such as graphite or stainless steel;

(c) vacuum housings
Especially designed or prepared vacuum housings for

uranium electromagnetic separators, constructed of
suitable non-magnetic materials such as stainless steel and
designed for operation at pressures of 0,1 Pa or lower;

Explanatory note
The housings are specially designed to contain the ion

sources, collector plates and water-cooled liners and have
provision for diffusion pump connections and opening and 
closure for removal and reinstallation of these
components.

(d) Magnet pole pieces
Especially designed or prepared magnet pole pieces

having a diameter greater than 2 m used to maintain a
constant magnetic field within a electromagnetic isotope
separator and to transfer the magnetic field between
adjoining separators.

5.9.2. High voltage power supplies
Especially designed or prepared high-voltage power

supplies for ion sources, having all of the following
characteristics: capable of continuous operation, output
voltage of 20 000 V or greater, output current of 1 A or
greater, and voltage regulation of better than 0,01% over a
period of eight hours.

5.9.3. Magnet power supplies
Especially designed or prepared high-power, direct

current magnet power supplies having all of the following
characteristics: capable of continuously producing a
current output of 500 A or greater at a voltage of 100 V or
greater and with a current or voltage regulation better than
0,01% over a period of 8 hours.

6. Plants for the production of heavy water, deuterium
and deuterium compounds and equipment especially
designed or prepared therefor

Introductory note
Heavy water can be produced by a variety of processes.

However, the two processes that have proven to be

commercially viable are the water-hydrogen sulphide
exchange process (GS process) and the
ammonia-hydrogen exchange process.

The GS process is based upon the exchange of hydrogen 
an deuterium between water and hydrogen sulphide within 
a series of towers which are operated with the top section
cold and the bottom section hot. Water flows down the
towers while the hydrogen sulphide gas circulates from the 
bottom to the top of the towers. A series of perforated trays
are used to promote mixing between the gas and the water.
Deuterium migrates to the water at low temperatures and
to the hydrogen sulphide at high temperatures. Gas or
water, enriched in deuterium, is removed from the first
stage towers at the junction of the hot and cold sections and 
the process is repeated in subsequent stage towers. The
product of the last stage, water enriched up to 30% in
deuterium, is sent to a distillation unit to produce reactor
grade heavy water, i.e., 99,75% deuterium oxide.

The ammonia-hydrogen exchange process can extract
deuterium from synthesis gas through contact with liquid
ammonia in the presence of a catalyst. The synthesis gas is
fed into exchange towers and to an ammonia converter.
Inside the towers the gas flows from the bottom to the top
while the liquid ammonia flows from the top to the bottom. 
The deuterium is stripped from the hydrogen in the
synthesis gas and concentrated in the ammonia. The
ammonia then flows into an ammonia cracker at the
bottom of the tower while the gas flows into an ammonia
converter at the top. Further enrichment takes place in
subsequent stages and reactor grade heavy water is
produced through final distillation. The synthesis gas feed
can be provided by an ammonia plant that, in turn, can be
constructed in association with a heavy water
ammonia-hydrogen exchange plant. The ammonia-
hydrogen exchange process can also use ordinary water as
a feed source of deuterium.

Many of the key equipment items for heavy water
production plants using GS or the ammonia-hydrogen
exchange processes are common to several segments of
the chemical and petroleum industries. This is particularly
so for small plants using the GS process. However, few of
the items are available *off-the shelf*. The GS and
ammonia-hydrogen processes require the handling of
large quantities of flammable, corrosive and toxic fluids at
elevated pressures. Accordingly, in establishing the design 
and operating standards for plants and equipment using
these processes, careful attention to the materials selection
and specifications is required to ensure long service life
with high safety and reliability factors. The choice of scale
is primarily a function of economics and need. Thus, most
of the equipment items would be prepared according to the 
requirements of the customer.

Finally, it should be noted that, in both the GS and the
ammonia-hydrogen exchange processes, items of
equipment which individually are not especially designed
or prepared for heavy water production can be assembled
into systems which are especially designed or prepared for
producing heavy water. The catalyst production system
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used in the ammonia-hydrogen exchange process and
water distillation systems used for the final concentration
of heavy water to reactor-grade in either process are
examples of such systems.

The items of equipment which are especially designed
or prepared for the production of heavy water utilising
either the water-hydrogen sulphide exchange process or
the ammonia-hydrogen exchange process include the
following:

6.1. Water – hydrogen sulphide exchange towers

Exchange towers fabricated from fine carbon steel (such 
as ASTM A516) with diameters of 6 m (20’) to 9 m (39’),
capable of operating at pressures greater than or equal to
2 MPa (300 psi) and with a corrosion allowance of 6 mm or 
greater, especially designed or prepared for heavy water
production utilising the water-hydrogen sulphide
exchange process.

6.2. Blowers and compressors

Single stage, low head (i. e., 0,2 MPa or 30 psi)
centrifugal blowers or compressors for hydrogen-sulphide
gas circulation (i. e., gas containing more than 70% H2S)
especially designed or prepared for heavy water
production utilising the water-hydrogen sulphide
exchange process. These blowers or compressors have a
throughput capacity greater than or equal to 56 m3/second
(120,000 SCFM) while operating at pressures greater than
or equal to 1,8 MPa (260 psi) suction and have seals
designed for wet H2S service.

6.3. Ammonia-hydrogen exchange towers

Ammonia-hydrogen exchange towers greater than or
equal to 35 m (114,3 ft) in height with diameters of 1,5 m
(4,9 ft) to 2,5 m (8,2 ft) capable of operating at pressures
greater than 15 MPa (2225 psi) especially designed or
prepared for heavy water production utilising the
ammonia-hydrogen exchange process. These towers also
have at least one flanged axial opening of the same
diameter as the cylindrical part through which the tower
internals can be inserted or withdrawn.

6.4. Tower internals and stage pumps

Tower internals and stage pumps especially designed or
prepared for towers for heavy water production utilising
the ammonia-hydrogen exchange process. Tower internals 
include especially designed stage contactors which
promote intimate gas/liquid contact. Stage pumps include
especially designed submersible pumps for circulation of
liquid ammonia within a contacting stage internal to the
stage towers.

6.5. Ammonia crackers

Ammonia crackers with operating pressures greater
than or equal to 3 MPa (450 psi) especially designed or
prepared for heavy water production utilising the
ammonia-hydrogen exchange process.

6.6. Infrared absorption analysers

Infrared absorption analysers capable of on-line
hydrogen/deuterium ratio analysis where deuterium
concentrations are equal to or greater than 90%.

6.7. Catalytic burners

Catalytic burners for the conversion of enriched
deuterium gas into heavy water especially designed or
prepared for heavy water production utilising the
ammonia-hydrogen exchange process.

7. Plants for the conversion of uranium and equipment
especially designed or prepared therefor

Introductory note

Uranium conversion plants and systems may perform
one or more transformations from one uranium chemical
species to another, including: conversion of uranium ore
concentrates to UO3, conversion of UO3 to UO2,
conversion of uranium oxides to UF4 or UF6, conversion of 
UF4 to UF6, conversion of UF6 to UF4, conversion of UF4

to uranium metal, and conversion of uranium fluorides to
UO2. Many of the key equipment items for uranium
conversion plants are common to several segments of the
chemical process industry. For example, the types of
equipment employed in these processes may include:
furnaces, rotary kilns, fluidised bed reactors, flame tower
reactors, liquid centrifuges, distillation columns and
liquid-liquid extraction columns. However, few of the
items are available *off-the-shelf*, most would be prepared 
according to the requirements and specifications of the
customer. In some instances, special design and
construction considerations are required to address the
corrosive properties of some of the chemicals handled
(HF, F2, ClF3, and uranium fluorides). Finally, it should be
noted that, in all of the uranium conversion processes,
items of equipment which individually are not especially
designed or prepared for uranium conversion can be
assembled into systems which are especially designed or
prepared for use in uranium conversion.

7.1. Especially designed or prepared systems for the
conversion of uranium ore concentrates to UO3

Explanatory note

Conversion of uranium ore concentrates to UO3 can be
performed by first dissolving the ore in nitric acid and
extracting purified uranyl nitrate using a solvent such as
tributyl phosphate. Next, the uranyl nitrate is converted to
UO3 either by concentration and denitration or by
neutralization with gaseous ammonia to produce
ammonium diuranate with subsequent filtering, drying,
and calcining.
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7.2. Especially designed or prepared systems for the
conversion of UO3 to UF6

Explanatory note
Conversion of UO3 to UF6 can be performed directly by

fluorination. The process requires a source of fluorine gas
or chlorine trifluoride.

7.3. Especially designed or prepared systems for the
conversion of UO3 to UO2

Explanatory note
Conversion of UO3 to UO2 can be performed through

reduction of UO3 with cracked ammonia gas or
hydrogen.

7.4. Especially designed or prepared systems for the
conversion of UO2 to UF4

Explanatory note
Conversion of UO2 to UF4 can be performed by reacting

UO2 with hydrogen fluoride gas (HF) at 300–500 °C.

7.5. Especially designed or prepared systems for the
conversion of UF4 to UF6

Explanatory note
Conversion of UF4 to UF6 is performed by exothermic

reaction with fluorine in a tower reactor. UF6 is condensed
from the hot effluent gases by passing the effluent stream
through a cold trap cooled to –10 °C. The process requires
a source of fluorine gas.

7.6. Especially designed or prepared systems for the
conversion of UF4 to U metal

Explanatory note
Conversion UF4 to U metal is performed by reduction

with magnesium (large batches) or calcium (small
batches). The reaction is carried out at temperatures above
the melting point of uranium (1130 °C).

7.7. Especially designed or prepared systems for the
conversion of UF6 to UO2

Explanatory note
Conversion of UF6 to UO2 can be performed by one of

three processes. In the first, UF6 is reduced and hydrolysed
to UO2 using hydrogen and steam. In the second, UF6 is
hydrolysed by solution in water, ammonia is added to
precipitate ammonium diuranate, and the diuranate is
reduced to UO2 with hydrogen at 820 °C. In the third
process, gaseous UF6, CO2 and NH3 are combined in
water, precipitating ammonium uranyl carbonate. The
ammonium aranyl carbonate is combined with steam and
hydrogen at 500–600 °C to yield UO2.

UF6 to UO2 conversion is often performed as the first
stage of a fuel fabrication plant.

7.8. Especially designed or prepared systems for the
conversion of UF6 to UF4

Explanatory note
Conversion of UF6 to UF4 is performed by reduction

with hydrogen.

ANNEX III

To the extent that the measures in this Protocol involve
nuclear material declared by the Community and without
prejudice to Article 1 of this Protocol, the Agency and the
Community shall cooperate to facilitate implementation of 
those measures and shall avoid unnecessary duplication of
activities.

The Community shall provide the Agency with
information relating to transfers, for both nuclear and
non-nuclear purposes, from each State to another Member
State of the Community and to such transfers to each State
from another Member State of the Community that
corresponds to the information to be provided under
Article 2 (a)(vi)(b) and under Article 2(a)(vi)(c) in relation
to exports and imports of source material which has not
reached the composition and purity suitable for fuel
fabrication or for being isotopically enriched.

Each State shall provide the Agency with information
relating to transfers to or from another Member State of the
Community that corresponds to the information on specified
equipment and non-nuclear material listed in Annex II of this
Protocol to be provided under Article 2(a)(ix)(a) in relation to 
exports and, on specific request of the Agency, under Article
2(a)(ix)(b) in relation to imports.

With regard to the Community’s Joint Research Centre,
the Community shall also implement the measures which
this Protocol sets out for States, as appropriate in close
collaboration with the State on whose territory an
establishment of the centre is located.

The Liaison Committee, established under Article 25(a) 
of the Protocol referred to in Article 26 of the Safeguards
Agreement, will be extended in order to allow for
participation by representatives of the States and
adjustment to the new circumstances resulting from this
Protocol.

For the sole purposes of the implementation of this
Protocol, and without prejudice to the respective
competences and responsibilities of the Community and
its Member States, each State which decides to entrust to
the Commission of the European Communities
implementation of certain provisions which under this
Protocol are the responsibility of the States, shall so inform 
the other Parties to the Protocol through a side letter. The
Commission of the European Communities shall inform
the other Parties to the Protocol of its acceptance of any
such decisions.”



„KIEGÉSZÍTÕ JEGYZÕKÖNYV

az Osztrák Köztársaság, a Belga Királyság,
a Dán Királyság, a Finn Köztársaság,

a Németországi Szövetségi Köztársaság,
a Görög Köztársaság, Írország, az Olasz

Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség,
a Holland Királyság, a Portugál Köztársaság,

a Spanyol Királyság, a Svéd Királyság,
az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi

Atomenergia Ügynökség (NAÜ) között,
a nukleáris fegyverek elterjedésének
megakadályozásáról  szóló szerzõdés

III. cikkének (1) és (4) bekezdése
végrehajtásáról létrejött megállapodáshoz

Preambulum

Mi vel az Oszt rák Köz tár sa ság, a Bel ga Ki rály ság, a Dán
Ki rály ság, a Finn Köz tár sa ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi
Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz -
tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály -
ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, a Svéd
Ki rály ság (a továb biak ban: az ál la mok) és az Eu ró pai
Atom ener gia-kö zös ség (a továb biak ban: a Kö zös ség)
 részesei egy egyez mény nek az ál la mok, a Kö zös ség és a
Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség (a továb biak ban:
„az ügy nök ség”) kö zött, a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé sé -
nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer zõ dés (a továb biak ban:
biz to sí té ki egyez mény) III. cik ké nek (1) és (4) bekez -
dése alkalmazásában, amely 1997. feb ru ár 21-én lé pett ha -
tály ba;

Tu da tá ban an nak az igény nek, hogy a nuk le á ris fegy ve -
rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sát a nem zet kö zi kö zös -
ség az ügy nök ség biz to sí té ki in téz ke dés rend sze re ered mé -
nyes sé gé nek nö ve lé sé vel és ha té kony sá gá nak ja ví tá sá val
kí ván ja tá mo gat ni;

Em lé kez tet ve, hogy az ügy nök ség nek a biz to sí té ki in -
téz ke dés rend szer al kal ma zá sa so rán szem elõtt kell tar ta -
nia azt az el vá rást, hogy ne aka dá lyoz za a Kö zös ség gaz -
da sá gi és mû sza ki fej lõ dé sét, va la mint a bé kés nuk le á ris
te vé keny ség te rén foly ta tott nem zet kö zi együtt mû kö dést,
hogy te kin tet tel le gyen a ha tály ban lévõ egész ség ügyi,
biz ton sá gi, fi zi kai vé del mi és egyéb biz ton ság vé del mi sza -
bá lyok ra, va la mint az egyé nek jo ga i ra, és te gyen meg min -
den óv in téz ke dést a ke res ke del mi, tech no ló gi ai és ipa ri tit -
kok, va la mint a tu do má sá ra ju tott egyéb bi zal mas in for má -
ci ók vé del me ér de ké ben;

Mi vel az e jegy zõ könyv ben le írt te vé keny sé gek gya ko -
ri sá gát és mér té két az ügy nök ség biz to sí té ki in téz ke dés -
rend sze re ered mé nyes sé ge nö ve lé sé nek és ha té kony sá ga
ja ví tá sá nak cél ki tû zé sé vel össz hang ban lévõ, de a leg ala -
cso nyabb szin ten kell tar ta ni;

Ezért a Kö zös ség, az ál la mok és az ügy nök ség a kö vet ke -
zõk ben ál la pod tak meg:

A jegyzõkönyv és a biztosítéki egyezmény
kapcsolata

1. cikk

A biz to sí té ki egyez mény ren del ke zé se it olyan mér ték -
ben kell a jegy zõ könyv vo nat ko zá sá ban al kal maz ni,
amennyi re azok vo nat koz nak és meg fe lel nek a jegy zõ -
könyv ren del ke zé se i nek. Amennyi ben a biz to sí té ki egyez -
mény és e jegy zõ könyv ren del ke zé sei kö zött el té ré sek mu -
tat koz nak, a jegy zõ könyv ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Információk szolgáltatása

2. cikk

a) Az egyes ál la mok az i., ii., iv., ix. és x. pont ban
meg ha tá ro zott tar tal mú nyi lat ko za tot bo csát ják az ügy -
nök ség ren del ke zé sé re. A Kö zös ség az v., vi. és vii. pont -
ban meg ha tá ro zott tar tal mú nyi lat ko za tot bo csát ja az ügy -
nök ség ren del ke zé sé re. Az egyes ál la mok és a Kö zös ség
az iii. és viii. pont ban meg ha tá ro zott tar tal mú nyi lat ko za -
tot bo csát ják az ügy nök ség ren del ke zé sé re.

i. Mind azok nak a nuk le á ris üzem anyag cik lus sal össze -
füg gõ, nuk le á ris anya got nem al kal ma zó, bár hol vég zett
ku ta tá si és fej lesz té si te vé keny sé gek nek az ál ta lá nos le írá -
sa, a hely szí nek re vo nat ko zó in for má ci ók meg adá sá val,
ame lye ket az érin tett ál lam fi nan szí roz, kü lö nö sen ame -
lyek re fel ha tal ma zást adott vagy el len õriz, il let ve ame lye -
ket a ne vé ben vé gez nek.

ii. Az ered mé nyes ség és a ha té kony ság vár ha tó nö ve -
ke dé se cél já ból az ügy nök ség ál tal igé nyelt és az érin tett
ál lam ál tal jó vá ha gyott in for má ci ók azok ról a biz to sí té -
kok kal kap cso la tos üze mel te té si te vé keny sé gek rõl, ame -
lye ket olyan lé te sít mé nyek ben és lé te sít mé nye ken kí vü li
hely szí ne ken foly tat nak, ahol rend sze re sen al kal maz nak
nuk le á ris anya got.

iii. Min den te lep hely va la mennyi épü le té nek ál ta lá nos
le írá sa, amely tar tal maz za a fel hasz ná lá su kat és ma gya rá -
za tot, ha a meg ha tá ro zás nem egy ér tel mû. A le írás tar tal -
maz za a te lep hely tér ké pét.

iv. A jegy zõ könyv I. mel lék le té ben fel so rolt te vé keny -
sé gek min den hely szí né re vo nat ko zó an az adott te vé keny -
ség mér té ké nek le írá sa.

v. In for má ció az urán bá nyák és urán érc dú sí tó üze mek,
va la mint tó ri um dú sí tó üze mek hely szí né rõl, üze mi ál la po -
tá ról és be csült éves ter me lé si ka pa ci tá sá ról va la mennyi
ál lam ban, va la mint az ilyen bá nyák és dú sí tó üze mek je -
len le gi éves ter me lé si ada ta i ról. Az ügy nök ség ké ré sé re a
Kö zös ség ada to kat szol gál tat egy adott bá nya vagy dú sí tó
üzem ak tu á lis éves ter me lé sé rõl. Eh hez az adat szol gál ta -
tás hoz nincs szük ség a nuk le á ris anyag rész le tes nyil ván -
tar tá sá ra.

vi. In for má ció olyan nuk le á ris alap üzem anya gok ról,
ame lyek össze té te le és tisz ta sá gi foka még nem al kal mas
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üzem anyag gyár tá sá ra vagy izo tóp dú sí tás ra, az aláb bi ak
sze rint:

(a) ezek nek az anya gok nak a mennyi sé ge, ve gyi össze -
té te le, je len le gi vagy ter ve zett fel hasz ná lá sa, akár
nuk le á ris vagy nem-nuk le á ris cé lok ra, bár mely
olyan hely szín re az ál la mok ban, ahol az anyag
mennyi sé ge urán ese tén a 10 ton nát és/vagy tó ri um
ese tén a 20 ton nát meg ha lad ja, va la mint más hely -
szí nek re vo nat ko zó an, ahol az anyag mennyi sé ge az
1 ton nát meg ha lad ja, ha az össze sí tett anyag mennyi -
ség az ál la mok ra mint egész re vo nat koz tat va meg -
ha lad ja a 10 ton na uránt vagy 20 ton na tó ri u mot. Eh -
hez az adat szol gál ta tás hoz nincs szük ség a nuk le á ris 
anyag rész le tes nyil ván tar tá sá ra;

(b) az ál la mok ból egy, a Kö zös sé gen kí vü li or szág ba
ex por tált, ki fe je zet ten nem-nuk le á ris cél ra szánt
anyag mennyi sé ge, ké mi ai össze té te le, va la mint
ren del te té si he lye, amennyi ben az anyag mennyi sé -
ge meg ha lad ja a kö vet ke zõ mennyi sé ge ket:
1. 10 ton na urán, vagy ha ugya nab ba az or szág ba

egy mást köve tõen több szö ri ex port ra ke rül sor,
ame lyek egyen kén ti mennyi sé ge ke ve sebb 10
ton ná nál, de összes sé gé ben egy éven be lül meg -
ha lad ja azt;

2. 20 ton na tó ri um, vagy ha ugya nab ba az or szág ba
egy mást köve tõen több szö ri ex port ra ke rül sor,
ame lyek egyen kén ti mennyi sé ge ke ve sebb 20
ton ná nál, de összes sé gé ben egy éven be lül meg -
ha lad ja azt;

(c) az ál la mok ba a Kö zös sé gen kí vül rõl im por tált, ki fe -
je zet ten nem-nuk le á ris cél ra szánt anyag mennyi sé -
ge, ké mi ai össze té te le, je len le gi el he lye zé se és je -
len le gi vagy ter ve zett fel hasz ná lá sa, amennyi ben az
anyag mennyi sé ge meg ha lad ja a kö vet ke zõ mennyi -
sé ge ket:
1. 10 ton na urán, vagy ha egy mást köve tõen több -

szö ri im port ra ke rül sor, ame lyek egyen kén ti
mennyi sé ge ke ve sebb 10 ton ná nál, de összes sé -
gé ben egy éven be lül meg ha lad ja azt;

2. 20 ton na tó ri um, vagy ha egy mást köve tõen
több szö ri im port ra ke rül sor, ame lyek egyen -
kén ti mennyi sé ge ke ve sebb 20 ton ná nál, de
összes sé gé ben egy éven be lül meg ha lad ja azt;

ma gá tól ér te tõ dõ, hogy nem szük sé ges az ilyen
nem-nuk le á ris fel hasz ná lás ra szánt anyag ról in for -
má ci ót szol gál tat ni, amennyi ben az már a vég sõ
nem-nuk le á ris fel hasz ná lá si for má já ban van.

vii. (a) A biz to sí té ki egyez mény 37. cik ke alap ján az
egyez mény ha tá lya alól men te sí tett nuk le á ris anyag
mennyi sé ge i re, fel hasz ná lá sá ra és hely szí né re vo -
nat ko zó ada tok;

(b) a biz to sí té ki egyez mény 36. cik ké nek b) pont ja
alap ján az egyez mény ha tá lya alól men te sí tett olyan
nuk le á ris anya gok mennyi sé ge i re (ezek le het nek be -
csült ada tok is), fel hasz ná lá sá ra és hely szí né re vo -
nat ko zó ada tok, ame lyek még nin cse nek a nem-nuk -

le á ris fel hasz ná lá si for má juk ban, és mennyi sé gük
meg ha lad ja a biz to sí té ki egyez mény 37. cik ké ben
rög zí tett ha tár ér té ke ket. Eh hez az adat szol gál ta tás -
hoz nincs szük ség a nuk le á ris anyag rész le tes nyil -
ván tar tá sá ra.

viii. A plu tó ni u mot, ma gas dú sí tá sú uránt vagy
U-233-at tar tal ma zó kö ze pes vagy nagy ak ti vi tá sú hul la -
dé kok hely szí né re vagy to váb bi fel dol go zá sá ra vo nat ko zó
ada tok, ame lye ket a biz to sí té ki egyez mény 11. cik ke alap -
ján ki von tak biz to sí té kok al kal ma zá sa alól. E be kez dés al -
kal ma zá sá ban a „to váb bi fel dol go zás” nem fog lal ja ma gá -
ban hul la dé kok át cso ma go lá sát vagy to váb bi kon di ci o ná -
lá sát tá ro lás vagy vég sõ el he lye zés cél já ból, amennyi ben
az nem je len ti az ele mek szét vá lasz tá sát.

ix. A II. mel lék let ben fel so rolt be ren de zé sek rõl és
nem-nuk le á ris anya gok ról az aláb bi ada tok:

(a) az ilyen be ren de zé sek nek, il let ve anya gok nak a Kö -
zös sé gen kí vü li min den ex port ja ese tén az ex por tált
té tel meg ne ve zé se, mennyi sé ge, a ter ve zett fel hasz -
ná lás he lye a fo ga dó ál lam ban, va la mint az ex port
dá tu ma, il let ve ter ve zett dá tu ma;

(b) amennyi ben az ügy nök ség kü lön kéri, egy, a Kö -
zös sé gen kí vü li or szág ból az ügy nök ség szá má ra
szol gál ta tott in for má ci ók meg erõ sí té se az im por tá ló
ál lam ál tal, az ilyen be ren de zé sek nek és anya gok nak 
az im por tá ló ál lam ba tör té nõ ex port ja vo nat ko zá sá -
ban.

x. Az ál lam ille té kes ha tó sá gai ál tal jó vá ha gyott, a nuk -
le á ris üzem anyag cik lus kö vet ke zõ tíz éves fej lesz té sé re
vo nat ko zó ál ta lá nos ter vek, (be le ért ve a ter ve zett nuk le á -
ris üzem anyag cik lus sal össze füg gõ ku ta tá si és fej lesz té si
te vé keny sé ge ket is).

b) Min den ál lam min den el vár ha tó erõ fe szí tést meg -
tesz an nak ér de ké ben, hogy az aláb bi in for má ci ó kat az
ügy nök ség ren del ke zé sé re bo csás sa:

i. A nuk le á ris üzem anyag cik lus sal össze füg gõ, nuk -
le á ris anya go kat nem al kal ma zó ku ta tá si és fej -
lesz té si te vé keny sé gek ál ta lá nos le írá sa a hely -
szín re vo nat ko zó ada tok fel tün te té sé vel, amely te -
vé keny sé gek ki fe je zet ten dú sí tás sal, nuk le á ris
üzem anyag-re pro cesszá lás sal vagy plu tó ni u mot,
ma gas dú sí tá sú uránt vagy U-233-at tar tal ma zó
kö ze pes vagy nagy ak ti vi tá sú hul la dé kok fel dol -
go zá sá val kap cso la to sak és az érin tett ál lam ban
bár hol tör tén nek, de azt nem az érin tett ál lam fi -
nan szí roz za, nem adott rá ki fe je zett fel ha tal ma zást 
vagy nem el len õr zi azt, il let ve nem an nak meg bí -
zá sá ból tör té nik. E be kez dés al kal ma zá sá ban a kö -
ze pes vagy nagy ak ti vi tá sú hul la dé kok fel dol go -
zá sa nem fog lal ja ma gá ban a hul la dé kok át cso ma -
go lá sát vagy kon dí ci o ná lá sát tá ro lás vagy hasz no -
sí tás cél já ból, amennyi ben az nem je len ti az ele -
mek szét vá lasz tá sát.

ii. Azok nak az ügy nök ség ál tal meg adott te lep he lye -
ken kí vü li hely szí ne ken foly ta tott te vé keny sé gek -
nek az ál ta lá nos le írá sa és az azt vég zõ sze mé lyek
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vagy szer ve ze tek meg ne ve zé se, ame lye ket az
ügy nök ség úgy ítél meg, hogy funk ci o ná lis kap -
cso lat ban áll hat nak az adott te lep he lyen foly ta tott
te vé keny ség gel. Eze ket az ada to kat az ügy nök ség
kü lön ké ré se ese tén kell szol gál tat ni. Szol gál ta tá -
suk az ügy nök ség gel tör tént kon zul tá ci ót köve -
tõen, meg fe le lõ idõn be lül tör té nik.

c) Az ügy nök ség va la mely ré szé nek vagy egé szé nek
ké ré sé re, egy ál lam vagy meg fe le lõ eset ben a Kö zös ség az
e cikk alap ján szol gál ta tott ada to kat ki egé szí ti vagy pon to -
sít ja, a biz to sí té ki cé lok el éré sé hez szük sé ges mér ték ben.

3. cikk

a) Min den ál lam, vagy a Kö zös ség, vagy adott eset ben
mind ket tõ a 2. cikk a) pont já nak i., iii., iv., v. al pont ja, a
vi. al pont já nak (a) pont ja, a vii. és x. al pont ja sze rin ti és a
2. cikk b) pont já nak i. al pont ja sze rin ti ada to kat a jegy zõ -
könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 180 na pon be lül az ügy -
nök ség ren del ke zé sé re bo csát ja.

b) Min den egyes ál lam, vagy a Kö zös ség, vagy adott
eset ben mind ket tõ az a) pont ban meg ha tá ro zott, az elõ zõ
nap tá ri évre vo nat ko zó ada tok vál to zá sa it min den év má -
jus 15-ig az ügy nök ség ren del ke zé sé re bo csát ja. Amennyi -
ben nincs vál to zás az elõ zõ leg szol gál ta tott ada tok hoz ké -
pest, ak kor min den egyes ál lam, vagy a Kö zös ség, vagy
adott eset ben mind ket tõ ezt meg fele lõen jel zi.

c) A Kö zös ség a 2. cikk a) pont vi. al pont (b) és
(c) pont já ban meg ha tá ro zott, az elõ zõ nap tá ri évre vo nat -
ko zó ada to kat min den év má jus 15-ig az ügy nök ség ren -
del ke zé sé re bo csát ja.

d) Min den egyes ál lam a 2. cikk a) pont ix. al pont já nak
(a) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat ne gyed évek re le -
bont va bo csát ja az ügy nök ség ren del ke zé sé re. Eze ket az
ada to kat a min den ne gyed év vé gé tõl szá mí tott hat van na -
pon be lül kell az ügy nök ség ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

e) A Kö zös ség és min den egyes ál lam a 2. cikk a) pont -
já nak viii. al pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat a to váb bi
fel dol go zás elõtt 180 nap pal, va la mint a hely szí nek ben az
elõ zõ nap tá ri év ben be kö vet ke zett vál to zá so kat min den év 
má jus 15-ig az ügy nök ség ren del ke zé sé re bo csát ja.

f) Min den egyes ál lam és az ügy nök ség meg ál la pod nak 
a 2. cikk a) pont já nak ii. al pont já ban sze rep lõ ada tok szol -
gál ta tá sá nak ide jé rõl és gya ko ri sá gá ról.

g) Min den egyes ál lam a 2. cikk a) be kez dés ix. al pont -
já nak (b) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat az ügy nök ség
ké ré sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül az ügy nök ség ren del ke -
zé sé re bo csát ja.

További hozzáférési lehetõség

4. cikk

A jegy zõ könyv 5. cik ke sze rin ti to váb bi hoz zá fé ré si le -
he tõ ség gel kap cso lat ban a kö vet ke zõ ket kell al kal maz ni:

a) Az ügy nök ség nem tö rek szik a 2. cikk ben meg ha tá -
ro zott ada tok me cha ni kus vagy té te les el len õr zé sé re, de
biz to sí ta ni kell szá má ra a hoz zá fé rést a kö vet ke zõk höz:

i. az 5. cikk a) be kez dés i. vagy ii. al pont já ban em lí -
tett bár mely tet szé se sze rin ti hely szín, ki vá lasz tás
alap ján, an nak bi zo nyí tá sa cél já ból, hogy meg bi -
zo nyod has son ar ról, hogy ott nincs-e be nem je -
len tett nuk le á ris anyag vagy te vé keny ség;

ii. az 5. cikk b) vagy c) pont já ban em lí tett bár mely
hely szín, a 2. cikk alap ján szol gál ta tott informá -
ciók he lyes sé gé re és tel jes sé gé re vo nat ko zó kér -
dé sek tisz tá zá sá ra, il let ve az azok ban ta lál ha tó el -
lent mon dá sok fel ol dá sa cél já ból;

iii. az 5. cikk a) be kez dé sé nek iii. al pont já ban em lí tett 
bár mely hely szín, olyan mér ték ben, amely az ügy -
nök ség szá má ra ah hoz szük sé ges, hogy biz to sí té ki 
cél ból meg erõ sít se a Kö zös ség, vagy meg fele lõen
va la mely ál lam ál tal adott nyi lat ko za tot olyan lé -
te sít mé nyek nek vagy a lé te sít mé nye ken kí vü li
hely szí nek nek a le sze re lé sé rõl, ahol nuk le á ris
anya got rend sze re sen al kal maz tak.

b) i. az ii. al pont já ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel, az
ügy nök ség leg alább 24 órá val ko ráb ban elõ ze tes
ér te sí tést küld az érin tett ál lam nak, il let ve az
5. cikk a) pont ja vagy nuk le á ris anyag gal kap cso -
la tos ese tek ben az 5. cikk c) pont ja alap ján az érin -
tett ál lam nak és a Kö zös ség nek, a hely szín re ér ke -
zés rõl;

ii. egy te lep hely bár mely te rü le té hez való hoz zá fé rés
ese tén, ame lyet az adott te lep he lyen a lé te sít mé nyi 
ada tok el len õr zé sé re irá nyu ló szem lé vel, vagy az
ese ti, il let ve rend sze res hely szí ni el len õr zé sek kel
egy ide jû leg kez de mé nyez nek, az elõ ze tes ér te sí -
tés ide je, amennyi ben ezt az ügy nök ség úgy
igény li, leg alább két óra, de ki vé te les ese tek ben
két órá nál ke ve sebb is le het.

c) Az elõ ze tes ér te sí tést írás ban kell meg ten ni, fel tün -
tet ve ben ne a hely szín re való be lé pés in do ka it és az an nak
so rán vég re haj tan dó te vé keny sé ge ket.

d) Amennyi ben kér dés vagy el lent mon dás ve tõ dik fel,
az ügy nök ség le he tõ sé get ad az érin tett ál lam nak, és adott
eset ben a Kö zös ség nek a kér dés vagy az el lent mon dás
tisz tá zá sá ra és a meg ol dás elõ se gí té sé re. Az ügy nök ség a
hoz zá fé ré si igény be je len té se elõtt biz to sít ja ezt a le he tõ -
sé get, ki vé ve, ha az ügy nök ség úgy íté li meg, hogy a hoz -
zá fé rés kés lel te té se hát rá nyo san be fo lyá sol ja a hoz zá fé -
rés sel el ér ni kí vánt célt. Az ügy nök ség egyet len eset ben
sem von le kö vet kez te té se ket a kér dés sel vagy el lent mon -
dás sal kap cso lat ban, míg az érin tett ál lam vagy adott eset -
ben a Kö zös ség nem kap le he tõ sé get azok tisz tá zá sá ra.

e) A be lé pés re csak ren des mun ka idõ ben ke rül het sor,
ki vé ve, ha az érin tett ál lam mal et tõl el té rõ en ál la pod tak
meg.

f) Az érin tett ál lam, il let ve az 5. cikk a) pont ja és nuk -
leáris anyag gal kap cso la tos ese tek ben az 5. cikk c) pont ja
sze rin ti hoz zá fé rés ese tén az érin tett ál lam és a Kö zös ség
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jo go sult az ügy nök ség el len õre it a hely szí ni lá to ga tá so kon 
kép vi se lõ i vel, vagy meg fe le lõ eset ben kö zös sé gi el len -
õrök kel kí sér ni, fel té ve, hogy ez nem kés lel te ti vagy más
mó don nem aka dá lyoz za az ügy nök ség el len õre it fel ada -
tuk el vég zé sé ben.

5. cikk

Min den egyes ál lam biz to sít ja az ügy nök ség szá má ra a
be lé pést a kö vet ke zõ he lyek re:

a) i. egy te lep hely bár mely he lye;
ii. a 2. cikk a) pont já nak v–viii. al pont já ban meg ha -

tá ro zott min den hely szín;
iii. bár mely le sze relt lé te sít mény be vagy lé te sít mé -

nyen kí vü li le sze relt hely szín, ahol nuk le á ris
anya got rend sze re sen al kal maz tak.

b) Bár mely, az érin tett ál lam ál tal az a) pont i. al pont já -
ban em lí tet tek tõl el té rõ, a 2. cikk a) pont i. al pont ja, a
2. cikk a) pont já nak iv. al pont ja és a 2. cikk a) pont ix. al -
pont ja b) pont ja vagy a 2. cikk b) pont ja alap ján meg ha tá -
ro zott hely szí nek; amennyi ben az érin tett ál lam az ilyen
hely szí nek hez való hoz zá fé rést nem tud ja biz to sí ta ni, ak -
kor az adott ál lam min den el vár ha tó erõ fe szí tést meg tesz
an nak ér de ké ben, hogy az ügy nök ség kö ve tel mé nye i nek
ké se de lem nél kül más mó don te gyen ele get.

c) Bár mely, az a) és b) pont ban em lít et tõl el té rõ, az
ügy nök ség ál tal hely szín-spe ci fi kus kör nye ze ti min ta vé tel 
el vé ge zé sé re meg ha tá ro zott hely szín; ha az érin tett ál lam
nem ké pes az ilyen hoz zá fé rést biz to sí ta ni, ak kor az érin -
tett ál lam min den el vár ha tó erõ fe szí tést meg tesz an nak ér -
de ké ben, hogy szom szé dos hely szí ne ken vagy más mó don 
ké se de lem nél kül ele get te gyen az ügy nök ség kö ve tel mé -
nye i nek.

6. cikk

Az 5. cikk vég re haj tá sa so rán az ügy nök ség az aláb bi te -
vé keny sé ge ket vé gez he ti:

a) Az 5. cikk a) pont já nak i. vagy iii. al pont ja sze rin ti
hoz zá fé rés so rán: vi zu á lis meg fi gye lés; kör nye ze ti min ták
gyûj té se; su gár zás ér zé ke lõ és mé rõ mû sze rek al kal ma zá sa; 
a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban fel so rolt plom bák és
egyéb azo no sí tó, il let ve be avat ko zást jel zõ esz kö zök al -
kal ma zá sa; va la mint olyan egyéb ob jek tív in téz ke dé sek,
ame lyek mû sza ki lag bi zo nyí tot tan meg fe le lõ ek, és ame -
lyek al kal ma zá sá val az ügy nök ség kor mány zó ta ná csa
(a továb biak ban: kor mány zó ta nács) és az elõ ze tes kon zul -
tá ci ó kon az ügy nök ség, a Kö zös ség és az érin tett ál lam
egyet ér tett.

b) Az 5. cikk a) pont já nak ii. al pont ja sze rin ti hoz zá fé -
rés so rán: vi zu á lis meg fi gye lés; a nuk le á ris anyag té te les
meg szám lá lá sa; ron cso lás men tes vizs gá lat és min ta vé tel;
su gár zás ér zé ke lõ és mé rõ mû sze rek al kal ma zá sa; az anyag
mennyi sé gé re, szár ma zá sá ra és el he lye zé sé re vo nat ko zó

nyil ván tar tá sok vizs gá la ta; kör nye ze ti min ták gyûj té se;
va la mint egyéb olyan ob jek tív in téz ke dé sek, ame lyek mû -
sza ki lag bi zo nyí tot tan meg fe le lõ ek, és ame lyek al kal ma -
zá sá val a kor mány zó ta nács és az elõ ze tes kon zul tá ci ó kon
az ügy nök ség, a Kö zös ség és az érin tett ál lam egyet ér tett.

c) Az 5. cikk b) pont ja sze rin ti hoz zá fé rés so rán: vi zu á -
lis meg fi gye lés; kör nye ze ti min ták gyûj té se; su gár zás ér zé -
ke lõ és mé rõ mû sze rek al kal ma zá sa; be te kin tés a biz to sí té -
ki egyez mény szem pont já ból lé nye ges ter me lé si és szál lí -
tá si nyil ván tar tá sok ba, va la mint egyéb olyan ob jek tív in -
téz ke dé sek, ame lyek mû sza ki lag bi zo nyí tot tan megfele -
lõek, és ame lyek al kal ma zá sá val a kor mány zó ta nács, és az 
elõ ze tes kon zul tá ci ó kon az ügy nök ség, a Kö zös ség és az
érin tett ál lam egyet ér tett.

d) Az 5. cikk c) pont ja sze rin ti hoz zá fé rés so rán: kör -
nye ze ti min ták gyûj té se, va la mint, ha az ügy nök ség ál tal
az 5. cikk c) pont ja alap ján meg ha tá ro zott hely szín ese té -
ben az ered mé nyek nem ad nak vá laszt a kér dés re vagy
nem old ják fel az el lent mon dást, az adott hely szí nen vi -
zuális meg fi gye lés, su gár zás ér zé ke lõ és mé rõ mû sze rek és
egyéb ob jek tív in téz ke dé sek al kal ma zá sa, ha az érin tett ál -
lam, il let ve, ha nuk le á ris anyag gal is kap cso lat ban van, ak -
kor a Kö zös ség és az ügy nök ség is hoz zá já rul.

7. cikk

a) Va la mely ál lam ké ré sé re, az ügy nök ség és az ál lam a 
nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé se szem pont já ból ér zé keny
in for má ci ók ki szi vár gá sá nak meg aka dá lyo zá sa, a biz ton -
sá gi és a fi zi kai vé del mi kö ve tel mé nyek ki elé gí té se, va la -
mint a jo gi lag vé dett és ke res ke del mi szem pont ból ér zé -
keny in for má ci ók vé del me ér de ké ben e jegy zõ könyv sze -
rin ti fel ügyelt hoz zá fé rés rõl ál la pod hat nak meg. Ezek a
meg ál la po dá sok nem aka dá lyoz hat ják az ügy nök sé get ab -
ban, hogy a szük sé ges te vé keny sé ge ket el vé gez ze an nak
ér de ké ben, hogy hi telt ér dem lõ bi zo nyí té ko kat sze rez zen
ar ról, hogy a kér dé ses hely szí nen nincs-e be nem je len tett
nuk le á ris anyag, nem vé gez nek-e be nem je len tett te vé -
keny sé get; idetar to zik to váb bá a 2. cikk sze rin ti ada tok he -
lyes sé gé re és tel jes sé gé re vo nat ko zó kér dé sek tisz tá zá sa,
va la mint azok el lent mon dá sa i nak fel ol dá sa is.

b) Egy ál lam a 2. cikk ben em lí tett ada tok meg adá sa kor
tá jé koz tat hat ja az ügy nök sé get az egyes te lep he lye ken ta -
lál ha tó olyan he lyek rõl, il let ve olyan hely szí nek rõl, ame -
lyek ese té ben fel ügyelt hoz zá fé rés al kal maz ha tó.

c) A szük sé ges ki egé szí tõ meg ál la po dá sok hatályba -
lépéséig, az érin tett ál lam az a) pont tal össz hang ban sza bá -
lyoz hat ja a fel ügyelt hoz zá fé rést.

8. cikk

Az e jegy zõ könyv ben fog lal tak nem aka dá lyoz zák meg, 
hogy egy ál lam hoz zá fé rést biz to sít son az ügy nök ség szá -
má ra az 5. és a 9. cikk ben em lí tett hely szí ne ken túl to váb bi 
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hely szí nek hez, il let ve, hogy kér je az ügy nök sé get adott
hely szín el len õr zé sé re. Az ügy nök ség ké se de lem nél kül
meg tesz min den el vár ha tó in téz ke dést, hogy ezek nek a ké -
ré sek nek ele get te gyen.

9. cikk

Min den egyes ál lam hoz zá fé rést biz to sít az ügy nök ség
szá má ra az ügy nök ség ál tal meg je lölt hely szí nek hez nagy
te rü le tû kör nye ze ti min ta vé tel vég zé se ér de ké ben,
amennyi ben egy ál lam nem ké pes ilyen hoz zá fé rést biz to -
sí ta ni, ak kor meg tesz min den el vár ha tó erõ fe szí tést an nak
ér de ké ben, hogy al ter na tív hely szí ne ken te gyen ele get az
ügy nök ség ilyen kö ve tel mé nye i nek. Az ügy nök ség ad dig
nem igé nyel ilyen hoz zá fé rést, amed dig a nagy te rü le tû
kör nye ze ti min ta vé telt és an nak el já rá si sza bá lya i ról  szóló
meg ál la po dá so kat a kor mány zó ta nács, és az elõ ze tes kon -
zul tá ci ó kat az ügy nök ség, a Kö zös ség és az érin tett ál lam
jóvá nem hagy ta.

10. cikk

a) Az ügy nök ség tá jé ko zat ja az érin tett ál la mot, és ha
szük sé ges a Kö zös sé get az aláb bi ak ról:

i. az e jegy zõ könyv alap ján vég re haj tott te vé keny sé -
gek rõl, ide ért ve azo kat is, ame lyek azok kal a kér -
dé sek kel vagy el lent mon dá sok kal kap cso la to sak,
ame lyek vo nat ko zá sá ban az ügy nök ség már elõ -
zõ leg fel hív ta az érin tett ál lam, és szük ség ese tén a 
Kö zös ség fi gyel mét, az ügy nök ség ál tal vég zett
te vé keny ség tõl szá mí tott hat van na pon be lül;

ii. bár mi lyen, az ügy nök ség ál tal az érin tett ál lam, és
szük ség ese tén a Kö zös ség tu do má sá ra ho zott kér -
dés sel vagy el lent mon dás sal kap cso la tos te vé -
keny ség ered mé nyé rõl, a le he tõ leg gyor sab ban, de 
leg ké sõbb har minc na pon be lül azt köve tõen,
hogy az ügy nök ség eze ket az ered mé nye ket meg -
ál la pí tot ta.

b) Az ügy nök ség tá jé koz tat ja az érin tett ál la mot és a
Kö zös sé get azok ról a kö vet kez te té sek rõl, ame lyek re az e
jegy zõ könyv alap ján vég zett te vé keny sé ge alap ján ju tott.
Eze ket a kö vet kez te té se ket az ügy nök ség éven te szol gál -
tat ja.

Ügynökségi ellenõrök kijelölése

11. cikk

a) i. A fõ igaz ga tó ér te sí ti a Kö zös sé get és az
ál la mo kat, ha a kor mány zó ta nács az ügy nök ség
bár mely tiszt vi se lõ jét biz to sí té ki el len õr ré ne vez te 
ki. Amennyi ben a Kö zös ség a kor mány zó ta nács
jó vá ha gyá sá ról  szóló ér te sí tés meg ér ke zé sé tõl

szá mí tott há rom hó na pon be lül nem ér te sí ti a
Fõ igaz ga tót va la mely tiszt vi se lõ nek az
ál la mok ban el len õr ré tör té nõ ki je lö lé sé nek
vissza uta sí tá sá ról, a Kö zös ség be és az ál la mok ba
ily mó don ki je lölt el len õrt, az ál la mok ban ki je lölt
el len õr nek kell te kin te ni.

ii. A Fõ igaz ga tó ha la dék ta la nul ér te sí ti a Kö zös sé get
és az ál la mo kat, ha va la mely tiszt vi se lõ nek a Kö -
zös ség ké ré sé re vagy sa ját kez de mé nye zé sé re el -
jár va az ál la mok ban el len õr ként tör té nõ ki je lö lé -
sét vissza von ta.

b) Az a) pont ban em lí tett ér te sí tést hét nap pal az után,
hogy azt az ügy nök ség a Kö zös ség és az ál la mok ré szé re
aján lott kül de mény ként pos tá ra adta, úgy kell te kin te ni,
hogy azt a Kö zös ség és az ál la mok meg kap ták.

Vízumok

12. cikk

Min den egyes ál lam az erre vo nat ko zó ké re lem be ér ke -
zé sé tõl szá mí tott egy hó na pon be lül, meg fe le lõ, több szö ri
be- és ki uta zás ra, és/vagy ha szük sé ges, át uta zás ra jo go sí -
tó ví zu mot bo csát a ké re lem ben fel tün te tett ki je lölt el len õr
ren del ke zé sé re, hogy le he tõ vé te gye az el len õr nek az érin -
tett ál lam te rü le té re tör té nõ be lé pé sét és ott-tar tóz ko dá sát
fel ada ta i nak vég re haj tá sa cél já ból. Min den szük sé ges ví -
zum leg alább egy évig ér vé nyes, és igény ese tén azo kat az
el len õr nek az érin tett ál lam ban tör té nõ ki ne ve zé se idõ tar -
ta má ra meg kell újí ta ni.

Kiegészítõ megállapodások

13. cikk

a) Amennyi ben egy ál lam, vagy szük ség ese tén a Kö -
zös ség, vagy az ügy nök ség jel zi, hogy az e jegy zõ könyv -
ben sza bá lyo zott in téz ke dé sek al kal ma zá sá nak mód ját ki -
egé szí tõ meg ál la po dá sok ban kell rész le tez ni, ak kor az ál -
lam, vagy az adott ál lam és a Kö zös ség, va la mint az ügy -
nök ség az e jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott ki -
lenc ven na pon be lül meg ál la po dik ezek rõl a ki egé szí tõ
meg ál la po dá sok ról, vagy amennyi ben a ki egé szí tõ meg ál -
la po dá sok irán ti igény e jegy zõ könyv ha tály ba lé pé se után
ve tõ dik fel, ak kor az igény ki nyil vá ní tá sá tól szá mí tott ki -
lenc ven na pon be lül.

b) A szük sé ges ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ha tály lé pé -
sé ig, az ügy nök ség jo go sult az e jegy zõ könyv ben sza bá -
lyo zott in téz ke dé se ket al kal maz ni.

Hírközlési rendszerek

14. cikk

a) Min den egyes ál lam en ge dé lye zi és védi az ügy nök -
ség hi va ta los célú sza bad kom mu ni ká ci ó ját az ügy nök ség -
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nek az érin tett ál lam te rü le tén tar tóz ko dó el len õre és az
ügy nök ség köz pont ja és/vagy re gi o ná lis iro dái kö zött, ide -
ért ve az ügy nök ség kö rül ha tá ro lá si és/vagy meg fi gye lõ
esz kö zei vagy mé rõ mû sze rei ál tal lét re ho zott in for má ci ók
au to ma ti kus vagy nem au to ma ti kus to váb bí tá sát is. Az
ügy nök ség az érin tett ál lam mal tör tént kon zul tá ció alap ján 
jo go sult a nem zet kö zi te le pí té sû köz vet len kommuniká -
ciós rend sze rek hasz ná la tá ra, ide ért ve a mû hol das rend -
szert és más olyan kom mu ni ká ci ós rend sze re ket, ame lyek
nin cse nek hasz ná lat ban az érin tett ál lam ban. Egy ál lam
vagy az ügy nök ség ké ré sé re e be kez dés vég re haj tá sá nak
az ügy nök ség kö rül ha tá ro lá si és/vagy meg fi gye lõ esz kö -
zei vagy mé rõ mû sze rei ál tal lét re ho zott in for má ci ók au to -
ma ti kus vagy nem au to ma ti kus to váb bí tá sá ra vo nat ko zó
rész le te it a ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban kell ki dol goz ni.

b) Az a) pont ban sza bá lyo zott kom mu ni ká ció és in for -
má ció to váb bí tás so rán kel lõ fi gyel met kell for dí ta ni mind -
azok nak a szer zõi jo gi lag vagy ke res ke del mi szem pont ból
ér zé keny in for má ci ók vagy mind azon a ter ve zé si ada tok
vé del mé re, ame lye ket az érin tett ál lam kü lö nö sen ér zé -
keny nek mi nõ sít.

Bizalmas információk védelme

15. cikk

a) Az ügy nök ség szi go rú rend szert hoz lét re a tu do má -
sá ra jutó ke res ke del mi, tech no ló gi ai és ipa ri tit kok és
egyéb bi zal mas in for má ci ók nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak
ha té kony meg aka dá lyo zá sá ra, ide ért ve azo kat az in for má -
ci ó kat is, ame lyek e jegy zõ könyv vég re haj tá sa kap csán
jut nak az ügy nök ség tu do má sá ra.

b) Az a) pont ban em lí tett rend szer egye bek közt az
aláb bi ak ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket fog lal ja ma gá ban:

i. a bi zal mas in for má ci ók ke ze lé sé re vo nat ko zó ál -
ta lá nos el vek és ez zel kap cso la tos in téz ke dé sek;

ii. a sze mély zet al kal ma zá sá nak a bi zal mas ada tok
vé del mé vel kap cso la tos fel té te lei;

iii. a tit kos ság tény le ges vagy vélt meg sér té se ese tén
al kal ma zan dó el já rá sok.

c) Az a) pont ban em lí tett rend szert a kor mány zó ta nács
hagy ja jóvá, és rend sze re sen fe lül vizs gál ja.

Mellékletek

16. cikk

a) A jegy zõ könyv mel lék le tei a jegy zõ könyv szer ves
ré szét ké pe zik. Az I. és II. mel lék let mó do sí tá sá nak ese tét
ki vé ve, az e do ku men tum ban hasz nált „jegy zõ könyv” ki -
fe je zés alatt a jegy zõ köny vet és a mel lék le te it együtt kell
ér te ni.

b) Az I. mel lék let ben fel so rolt te vé keny sé gek, va la -
mint a II. mel lék let ben fel so rolt be ren de zé sek és anya gok

jegy zé két a kor mány zó ta nács az ál ta la lé te sí tett, nyi tott
szak ér tõi mun ka cso port ja vas la tai alap ján mó do sít hat ja.
Min den ilyen mó do sí tás a kor mány zó ta nács ál tal tör tént
el fo ga dá sa után 4 hó nap pal lép ha tály ba.

c) A jegy zõ könyv III. mel lék le te rög zí ti, ho gyan kell a
jegy zõ könyv ren del ke zé se it a Kö zös ség ben és az ál la mok -
ban vég re haj ta ni.

Hatálybalépés

17. cikk

a) Ez a jegy zõ könyv azon a na pon lép ha tály ba, ami kor
az ügy nök ség ír ásbe li ér te sí tést kap a Kö zös ség tõl és az ál -
la mok tól, hogy a ha tály ba lé pés hez szük sé ges meg fe le lõ
kö ve tel mé nyek tel je sül tek.

b) Az ál la mok és a Kö zös ség e jegy zõ könyv ha tály ba -
lé pé se elõtt bár mi kor ki nyil vá nít hat ják, hogy a jegy zõ -
köny vet ide ig le nes jel leg gel al kal maz ni kí ván ják.

c) A fõ igaz ga tó az ügy nök ség va la mennyi tag ál la mát
azon nal ér te sí ti az e jegy zõ könyv ide ig le nes al kal ma zá sá -
ra vo nat ko zó bár mely nyi lat ko zat ról, il let ve e jegy zõ -
könyv ha tály ba lé pé sé rõl.

Fogalommeghatározások

18. cikk

E jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban:
a) ,,nuk le á ris üzem anyag cik lus sal össze füg gõ ku ta tá si

és fej lesz té si te vé keny ség”: olyan te vé keny sé gek, ame lyek 
ki fe je zet ten az aláb bi ak ban fel so rolt bár mi lyen el já rá si
vagy rend szer fej lesz té si kér dés re vo nat koz nak:

– nuk le á ris anyag kon ver zi ó ja,
– nuk le á ris anyag dú sí tá sa,
– nuk le á ris üzem anyag gyár tá sa,
– re ak to rok,
– kri ti kus rend sze rek,
– nuk le á ris üzem anyag új ra fel dol go zá sa,
– kö ze pes vagy nagy ak ti vi tá sú, plu tó ni u mot, nagy dú -

sí tá sú uránt vagy U-233-at tar tal ma zó hul la dé kok fel dol -
go zá sa (ki vé ve a tá ro lást vagy vég sõ el he lye zést szol gá ló
át cso ma go lást vagy elõ ke ze lést, amely nem jár ve gyi ele -
mek szét vá lasz tá sá val),
nem ter jed nek ki azon ban az el mé le ti vagy a tu do má nyos
alap ku ta tás ra, il let ve a ra dio izo tó pok ipa ri, or vo si, víz ügyi 
és me zõ gaz da sá gi al kal ma zá sa i val, va la mint az egész ség -
re és kör nye zet re gya ko rolt ha tá sok kal és a to vább fej lesz -
tett kar ban tar tás sal foglalkozó kutatásra és fej lesz tés re;

b) ,,te lep hely”: az a te rü let, ame lyet a Kö zös ség és egy
ál lam meg ha tá ro zott egy lé te sít mény vo nat ko zó lé te sít mé -
nyi le írá sá ban, be le ért ve a le ál lí tott lé te sít mé nye ket, és az
olyan lé te sít mé nyen kí vü li hely szí nek rõl adott meg fe le lõ
in for má ci ók ban, ahol rend sze re sen hasz nál nak nuk le á ris
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anya go kat, be le ért ve a le ál lí tott lé te sít mé nyen kí vü li hely -
szí ne ket, ahol rend sze re sen hasz nál tak nuk le á ris anya go -
kat (ide csak olyan hely szí nek tar toz nak, ahol for ró kam rák 
van nak, vagy olyan mû ve le te ket haj tot tak vég re, ame lyek
nuk le á ris anya gok kon ver zi ó já hoz, dú sí tá sá hoz, üzem -
anyag gyár tás hoz vagy új ra fel dol go zás hoz kap cso lód tak).
A te lep hely fo gal má ba be le tar to zik min den olyan üzem is,
amely együtt van te le pít ve a lé te sít ménnyel vagy hely szín -
nel, és amely nek ren del te té se alap ve tõ szol gál ta tá sok biz -
to sí tá sa vagy fel hasz ná lá sa, be le ért ve az aláb bi a kat: for ró -
kam rák nuk le á ris anya got nem tar tal ma zó be su gár zott
anya gok fel dol go zá sá ra; be ren de zé sek hul la dék ke ze lé sé -
re, tá ro lá sá ra és vég sõ el he lye zé sé re; va la mint mind azok
az épü le tek, ame lyek kap cso la to sak az érin tett ál lam ál tal a 
2. cikk a) pont já nak iv. al pont já ban meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek kel;

c) ,,le sze relt lé te sít mény” vagy „le sze relt lé te sít mé -
nyen kí vü li hely szín”: olyan be ren de zés vagy hely szín,
amely rõl a hasz ná la tuk hoz lé nye ges épít mé nye ket, il let ve
be ren de zé se ket el tá vo lí tot ták, il let ve eze ket mû kö dés re al -
kal mat lan ná tett ék úgy, hogy az nem szol gál hat nuk le á ris
anyag tá ro lá sá ra, és nem hasz nál ha tó töb bé an nak ke ze lé -
sé re, fel dol go zá sá ra vagy al kal ma zá sá ra;

d) ,,le ál lí tott lé te sít mény” vagy „le ál lí tott lé te sít mé -
nyen kí vü li hely szín”: olyan te le pí tett be ren de zés vagy
hely szín, ahol a mû ve le te ket le ál lí tot ták, és ahon nan a
nuk le á ris anya got el tá vo lí tot ták, de ame lyet még nem sze -
rel tek le;

e) ,,nagy dú sí tá sú urán”: 20%-os vagy na gyobb dú sí tá -
sú U-235 izo tó pot tar tal ma zó urán;

f) ,,hely szín spe ci fi kus kör nye ze ti min ta vé te le zés”:
olyan kör nye ze ti min ták gyûj té se (pl. le ve gõ, víz, nö vény -
zet, ta laj, il let ve dörzs min ta), ame lye ket egy az ügy nök ség 
ál tal meg ha tá ro zott hely szí nen, il let ve an nak köz vet len
kör nye ze té bõl gyûj töt tek, hogy alá tá masszák az ügy nök -
ség ál tal le vont kö vet kez te té se ket, ame lyek sze rint az
adott hely szí nen nincs be nem je len tett nuk le á ris anyag, il -
let ve nem vé gez nek be nem je len tett nuk le á ris tevékeny -
séget;

g) ,,nagy te rü le tû kör nye ze ti min ta vé te le zés”: olyan
kör nye ze ti min ták gyûj té se (pl. le ve gõ, víz, nö vény zet, ta -
laj, il let ve dörzs min ta), ame lye ket az ügy nök ség ál tal
meg ha tá ro zott hely szí nek rõl gyûj töt tek be, hogy alá tá -
masszák az ügy nök ség ál tal le vont kö vet kez te té se ket,
ame lyek sze rint egy tá gabb kör zet ben nincs be nem je len -
tett nuk le á ris anyag, il let ve nem vé gez nek be nem je len tett
nuk le á ris te vé keny sé get;

h) ,,nuk le á ris anyag”: a NAÜ alap ok má nyá nak
XX. cik ké ben meg ha tá ro zott bár mi lyen alap üzem anyag
vagy kü lön le ges ha sa dó anyag. Az alap üzem anyag fo gal -
mát nem le het úgy ér tel mez ni, hogy az ér cet vagy érc hul la -
dé kot is ma gá ban fog lal. A jegy zõ könyv ha tály ba lé pé se
után a kor mány zó ta nács az ügy nök ség alap ok má nyá nak
XX. cik ké re vo nat ko zó min den olyan meg ha tá ro zá sa,
amely bõ ví ti az alap üzem anyag nak vagy kü lön le ges ha sa -
dó anyag nak te kin ten dõ anya gok kö rét, a jegy zõ könyv

alap ján csak a Kö zös ség és az ál la mok ál tal tör tént el fo ga -
dá sa után vá lik ha tá lyos sá;

i) ,,lé te sít mény”:

i. re ak tor, zéró tel je sít mé nyû re ak tor, kon ver tá ló
üzem, üzem anyag gyár tó üzem, re pro cesszá ló
üzem, izo tóp szét vá lasz tó üzem vagy ön ál ló tá -
roló, vagy

ii. bár mi lyen te lep hely, ahol egy ef fek tív ki lo -
gramm nál na gyobb mennyi sé gû nuk le á ris anya -
got rend sze re sen hasz nál nak.

j) ,,lé te sít mé nyen kí vü li hely szín”: min den olyan üzem
vagy hely szín, amely nem lé te sít mény, és ahol rend sze re -
sen hasz nál nak nuk le á ris anya got egy ef fek tív ki lo gramm -
nyi vagy an nál ki sebb mennyi sé gek ben.

Ké szült Bécs ben, 1998. szep tem ber 22-én, két pél dány -
ban dán, hol land, an gol, finn, fran cia, né met, gö rög, olasz,
por tu gál, spa nyol és svéd nyel ven, ame lyek nek a szö ve ge
egy aránt hi te les, ki vé ve el té rés ese tén, ami kor a NAÜ Kor -
mány zó ta nács hi va ta los nyel ve in meg fo gal ma zott szö ve -
gek él vez nek el sõbb sé get.

I. Melléklet

A jegyzõkönyv 2. cikk a) pontjának iv. alpontjában
említett tevékenységek jegyzéke

i. Cent ri fu ga ro tor csö vek elõ ál lí tá sa vagy gáz cent ri fu -
gák össze sze re lé se.

A cent ri fu ga ro tor csö vek a II. mel lék let 5.1.1. b) pont já -
ban le írt vé kony fa lú hen ge rek.

A gáz cent ri fu gák a II. mel lék let 5.1. pont já nak be ve ze tõ 
meg jegy zé sé ben le írt cent ri fu gák.

ii. Dif fú zi ós vá lasz fal elõ ál lí tá sa.

A dif fú zi ós vá lasz fa lak a II. mel lék let 5.3.1. a) pont já -
ban le írt vé kony po ró zus szû rõk.

iii. Lé zer ala pú rend sze rek elõ ál lí tá sa vagy össze sze re -
lé se.

A lé zer ala pú rend sze rek a II. mel lék let 5.7. pont já ban
le írt be ren de zé se ket tar tal ma zó rend sze rek.

iv. Elekt ro mág ne ses izo tóp szét vá lasz tók elõ ál lí tá sa
vagy össze sze re lé se.

Az elekt ro mág ne ses izo tóp szét vá lasz tók olyan, a
II. mel lék let 5.9.1. pont já ban le írt be ren de zé sek, ame lyek
a II. mel lék let 5.9.1. a) pont já ban le írt ion for rá so kat tar tal -
maz nak.

v. Osz lo pok vagy le pár ló be ren de zé sek elõ ál lí tá sa vagy
össze sze re lé se.

Az osz lo pok vagy le pár ló be ren de zé sek a II. mel lék let
5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.7. és 5.6.8. pont já -
ban le írt be ren de zé sek.

vi. Ae ro di na mi kus le vá lasz tó fú vó kák vagy vor tex csö -
vek elõ ál lí tá sa.
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Az ae ro di na mi kus le vá lasz tó fú vó kák vagy vor tex csö -
vek a II. mel lék let 5.5.1., va la mint 5.5.2. pont já ban le írt le -
vá lasz tó fú vó kák és vor tex csö vek.

vii. Urán plaz mát lét re ho zó rend sze rek elõ ál lí tá sa vagy
össze sze re lé se.

Az urán plaz mát lét re ho zó rend sze rek a II. mel lék let
5.8.3. pont já ban le írt, urán plaz ma elõ ál lí tás ra szol gá ló be -
ren de zé sek.

viii. Cir kó ni um csö vek elõ ál lí tá sa.
A cir kó ni um csö vek a II. mel lék let 1.6. pont já ban meg -

ha tá ro zott csö vek.
ix. Ne héz víz vagy de u té ri um elõ ál lí tá sa vagy mi nõ sé -

gé nek ja ví tá sa.
A ne héz víz vagy de u té ri um a kö vet ke zõ ket je len ti: de u -

té ri um, ne héz víz (de u té ri um-oxid) és bár mely más deuté -
rium ve gyü let, amely ben a de u té ri um és a hid ro gén ato -
mok ará nya meg ha lad ja az 1:5000 ér té ket.

x. Nuk le á ris mi nõ sé gû gra fit elõ ál lí tá sa.
A nuk le á ris mi nõ sé gû gra fit olyan gra fit, amely nek tisz -

ta sá gi mu ta tó ja ki sebb, mint 5 ppm bór egyen ér ték, és sû -
rû sé ge na gyobb, mint 1,50 g/cm3.

xi. Be su gár zott üzem anyag szá má ra ké szült kon té ne rek 
elõ ál lí tá sa.

A be su gár zott üzem anyag szá má ra ké szült kon té ne rek
olyan tar tá lyok, ame lyek a be su gár zott üzem anyag szál lí -
tá sá ra és/vagy tá ro lá sá ra szol gál nak és ké mi ai, hõ- és su -
gár vé del met biz to sí ta nak, va la mint biz to sít ják a ke let ke zõ
bom lá si hõ el ve ze té sét a ke ze lés, szál lí tás és tá ro lás fo lya -
mán.

xii. Atom re ak tor sza bály zó ru dak elõ ál lí tá sa.
Az atom re ak tor sza bály zó ru dak a II. mel lék let

1.4. pont já ban le írt ru dak.
xiii. Kri ti kus biz ton sá gú tar tá lyok és edé nyek elõállí -

tása.
A kri ti kus biz ton sá gú tar tá lyok és edé nyek a II. mel lék -

let 3.2. és 3.4. pont já ban le írt ter mé kek.
xiv. Be su gár zott fû tõ elem da ra bo ló gé pek elõ ál lí tá sa.
A be su gár zott fû tõ elem da ra bo ló gé pek a II. mel lék let

3.1. pont já ban le írt be ren de zé sek.
xv. For ró kam rák épí té se
A for ró kam rák azok a kam rák vagy össze kap csolt kam -

rák, ame lyek tér fo ga ta össze sen leg alább 6 m3, és leg alább
3,2 g/cm3, vagy na gyobb sû rû sé gû, leg alább 0,5 m vas tag
be ton vagy az zal egyen ér té kû vagy jobb ár nyé ko lás sal
ren del kez nek, va la mint fel van nak sze rel ve a táv irá nyí tá sú 
mû ve le tek hez hasz nál ha tó ma ni pu lá to rok kal.

II. Melléklet

Meghatározott berendezések és nem-nukleáris
anyagok jegyzéke a 2. cikk a) pontjának ix. alpontja

szerint az exportra és importra vonatkozó
jelentésekhez

1. Re ak to rok és azok be ren de zé sei

1.1. Tel jes atom re ak to rok
Sza bá lyo zott, ön fenn tar tó ha sa dá si lánc re ak ci ót fo lya -

ma to san fenn tar ta ni ké pes atom re ak to rok, ki vé ve a zé rus

ener gi á jú re ak to ro kat, ame lyek meg ha tá ro zá sa a kö vet ke -
zõ: azok a re ak to rok, ame lyek ben a ter melt plu tó ni um ter -
ve zett leg na gyobb mennyi sé ge nem ha lad ja meg az évi
100 gram mot.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az atom re ak tor alap ve tõ en ma gá ban fog lal ja azo kat az

al ko tó ele me ket, ame lyek a re ak tor tar tá lyon be lül ta lál ha -
tók, vagy köz vet le nül ah hoz kap cso lód nak, va la mint az
ak tív zóna tel je sít mény szint jét sza bá lyo zó be ren de zé se -
ket, to váb bá azo kat az al ko tó ele me ket, ame lyek ren des kö -
rül mé nyek kö zött tar tal maz zák, köz vet le nül érint kez nek
vele vagy sza bá lyoz zák az ak tív zóna pri mer hû tõ kö ze gét.

Nem le het ki zár ni azo kat a re ak to ro kat, ame lyek éssze -
rû en al kal ma sak le het nek olyan mó do sí tá sok ra, ame lyek
ré vén évi 100 gramm nál je len tõ sen na gyobb mennyi sé gû
plu tó ni u mot tud ná nak ter mel ni. Azok a re ak to rok, ame -
lye ket úgy ter vez tek, hogy hosszabb ide ig je len tõs tel je sít -
mé nyen üze mel je nek, te kin tet nél kül plu tó ni um ter me lõ
ka pa ci tá suk ra, nem te kin ten dõk „zé rus ener gi á jú re ak to -
rok nak”.

1.2. Nyo más ál ló re ak tor tar tá lyok
Fém tar tá lyok, mint komp lett egy sé gek vagy ezek szá -

má ra gyár tott fõbb al kat ré szek, ame lye ket ki fe je zet ten
az zal a cél lal ter vez tek vagy ké szí tet tek, hogy az
1.1. pont ban meg ha tá ro zott atom re ak tor ak tív zó ná ját
be fo gad ják, és ké pe sek el len áll ni a pri mer hû tõ kö zeg
üze mi nyo má sá nak.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az 1.2. pont vo nat ko zik a nyo más ál ló re ak tor tar tály fe -

de lé re mint a nyo más ál ló tar tály elõ re gyár tott fõ al ko tó -
ele mé re.

A re ak tor tar tály bel sõ szer ke ze te it (pél dá ul az ak tív
zóna és más tar tály ban levõ sze rel vé nyek tar tó osz lo pa it és
le me ze it, a sza bály zó rú dak ve ze tõ csö ve it, ter mi kus ár nyé -
ko lá so kat, te re lõ la po kat, zó na rá cso kat, dif fú zor la po kat
stb.) rend sze rint a re ak tor gyár tó ja szál lít ja. Né hány eset -
ben bi zo nyos bel sõ tar tó ele mek hoz zá tar toz nak a nyo más -
ál ló tar tály gyár tá sá hoz. Ezek a be ren de zé sek meg le he tõ -
sen dön tõ té nye zõk a re ak tor üze mel te té sé nek biz ton sá ga
és meg bíz ha tó sá ga (és így a re ak tor szál lí tó já nak ga ran ci ái 
és fe le lõs sé ge) szem pont já ból, így a szál lí tá suk ra vo nat ko -
zó szer zõ dé sen kí vü li szál lí tá suk nem le het ál ta lá nos gya -
kor lat. Ezért, ha bár ezek nek az egye di, kü lön le ge sen ter -
ve zett és gyár tott, kri ti kus, nagy és drá ga be ren de zé sek nek 
a kü lön tör té nõ szál lí tá sá nak ve szé lye fenn áll, az ilyen
szál lí tá si mód va ló szí nût len nek te kint he tõ.

1.3. Re ak tor üzem anyag-be ra kó és -ki ra kó be ren de zé -
sek

Olyan be ren de zé sek, ame lye ket ki fe je zet ten arra a cél ra
ter vez tek vagy ké szí tet tek, hogy az 1.1. pont ban meg ha tá -
ro zott olyan nuk le á ris re ak to rok ba he lyez zék vagy ab ból
el tá vo lít sák az üzem anya got, ame lyek át ra kás alatt is ké -
pe sek mû köd ni, vagy olyan mû sza ki lag ki fi no mult hely -
zet be ál lí tó vagy irány ba ál lí tó meg ol dá so kat al kal maz nak,
hogy le ál lí tott ál la pot ban le he tõ vé te gyék a komp lex

10016 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/137. szám



üzem anyag-át ra ká si mû ve le tek vég re haj tá sát pél dá ul
olyan re ak to rok nál, ame lyek nél az üzem anyag köz vet len
vi zu á lis meg fi gye lé se vagy meg kö ze lí té se üze mi kö rül mé -
nyek kö zött nem le het sé ges.

1.4. Re ak tor sza bály zó-ru dak
Az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott re ak tor ban a re ak ció -

gya ko ri ság sza bá lyo zá sá ra kü lön le ge sen ter ve zett vagy
ké szí tett sza bály zó ru dak.

Ma gya rá zó meg jegy zés
A ne ut ron el nye lõ ré sze ken túl me nõ en idetar toz nak a

tar tás ra, fel füg gesz tés re al kal mas szer ke ze tek is, ha szál lí -
tá suk kü lön tör té nik.

1.5. Nyo más tar tó csö vek re ak to rok hoz
Olyan csö vek, ame lye ket ki fe je zet ten arra a cél ra ter -

vez tek vagy ké szí tet tek, hogy az 1.1. pont ban meg ha tá ro -
zott re ak tor ban az üzem anyag ele me ket és a pri mer hû tõ -
kö ze get ma guk ban fog lal ják, 5,1 MPa-t (740 psi) meg ha -
la dó üze mi nyo má son.

1.6. Cir kó ni um csö vek
Cir kó ni um fém bõl vagy öt vö zet bõl ké szült csö vek vagy 

csõ sze rel vé nyek, egy bár mely 12 hó na pos idõ sza kon be lül 
500 kg-ot meg ha la dó mennyi ség ben, ame lye ket ki fe je zet -
ten arra a cél ra ter vez tek vagy ké szí tet tek, hogy az
1.1. pont ban meg ha tá ro zott re ak tor ban hasz nál ják fel, és
ame lyek ben a haf ni um-cir kó ni um tö meg arány ki sebb,
mint 1:500.

1.7. Pri mer hû tõ kö zeg-szi vattyúk
Szi vattyúk, ame lye ket ki fe je zet ten az 1.1. pont ban meg -

ha tá ro zott re ak to rok pri mer hû tõ kö ze gé nek ke ring te té sé re
ter vez tek vagy ké szí tet tek.

Ma gya rá zó meg jegy zés
A ki fe je zet ten erre a cél ra ter ve zett vagy ké szí tett szi -

vattyúk ma guk ban fog lal hat ják az össze tett vagy több szö -
rös tö mí tõ rend sze re ket a pri mer hû tõ kö zeg szi vár gá sá nak
meg aka dá lyo zá sá ra, to ko zott haj tá sú szi vattyú kat és lend -
ke rék kel ren del ke zõ szi vattyú kat. Ez a meg ha tá ro zás ma -
gá ban fog lal ja az NC-1 vagy an nak meg fe le lõ mi nõ sí té sû
szi vattyú kat.

2. Nem-nuk le á ris anya gok re ak to rok hoz

2.1. De u té ri um és ne héz víz
De u té ri um, ne héz víz (de u té ri um-oxid) és bár mely más,

de u té ri u mot tar tal ma zó ve gyü let, amely ben a deuté -
rium-hidrogén izo tóp arány meg ha lad ja az 1:5000 ér té ket,
és ame lyet az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott re ak tor ban való
fel hasz ná lás ra szán tak, bár mely fo ga dó or szág ese té ben
bár mely 12 hó na pos idõ sza kon be lül a 200 kg de u té ri um
ato mot meg ha la dó mennyi ség ben.

2.2. Nuk le á ris mi nõ sé gû gra fit
Olyan gra fit, amely nek tisz ta sá gi mu ta tó ja ki sebb, mint

5 ppm bór egyen ér ték és sû rû sé ge na gyobb, mint
1,50 g/cm3, és ame lyet az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott re ak -
to rok ban való fel hasz ná lás ra szán tak, bár mely fo ga dó or -

szág ese té ben bár mely 12 hó na pos idõ sza kon be lül a
3×104 kg-ot (30 ton na) meg ha la dó mennyi ség ben.

Meg jegy zés

A je len tés té tel szem pont já ból a kor mány zat ha tá roz za
meg, hogy az ex por tált, fen ti kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ
gra fit re ak tor ban való fel hasz ná lás ra szol gál-e.

3. Üze mek a be su gár zott üzem anyag ele mek új ra fel dol -
go zá sá ra, és ki fe je zet ten erre a cél ra ter ve zett vagy ké szí -
tett be ren de zé sek

Be ve ze tõ meg jegy zés

A be su gár zott nuk le á ris üzem anyag új ra fel dol go zá sa
so rán a plu tó ni u mot és az uránt el vá laszt ják az erõ sen ra -
dio ak tív ha sa dá si ter mé kek tõl és más transz urán ele mek -
tõl. A szét vá lasz tást kü lön bö zõ mû sza ki meg ol dá sok kal
vé gez he tik. Az évek so rán azon ban a Pu rex-mód szer lett a
leg el fo ga dot tabb és a leg szé le sebb kör ben hasz ná la tos
mód szer. A Pu rex-mód szer sze rint a be su gár zott nuk le á ris
üzem anya got sa lét rom sav ban fel old ják, majd az uránt, a
plu tó ni u mot és a ha sa dá si ter mé ke ket old ósze res ki vo nás -
sal, szer ves ol dó szer ben fel ol dott tri bu til-fosz fát ke ve rék
se gít sé gé vel vá laszt ják szét.

A Pu rex-lé te sít mé nyek nek egy más hoz ha son ló fel dol -
go zá si fo lya ma tai van nak, be le ért ve a be su gár zott fû tõ ele -
mek fel da ra bo lá sát, a fû tõ elem fel ol dá sát, az old ósze res
ki vo nást és a ke let ke zett fo lya dék tá ro lá sát. Ezen kí vül
hasz nál hat nak be ren de zé se ket az urán nit rát ter mi kus de -
nit rá lá sá ra, a plu tó ni um nit rát oxid dá vagy fém mé tör té nõ
ala kí tá sá ra, és a ha sa dá si ter mé ke ket tar tal ma zó fo lya dék
hosszú távú tá ro lá sá ra vagy ki bo csá tás ra al kal mas for má -
ban való ke ze lé sé re. Az e fel ada to kat el lá tó be ren de zé sek
tí pu sa és kon fi gu rá ci ó ja azon ban szá mos ok  miatt kü lön -
böz het az egyes Pu rex-lé te sít mé nyek ben, ezek közé tar to -
zik az új ra fel dol go zan dó be su gár zott nuk le á ris üzem -
anyag tí pu sa és mennyi sé ge, a vissza nyert anya gok ter ve -
zett ki bo csá tá sa, va la mint a lé te sít mény ter vé be fog lalt
biz ton sá gi és kar ban tar tá si fi lo zó fia.

A be su gár zott fû tõ ele mek új ra fel dol go zá sá ra szol gá -
ló üzem azo kat a be ren de zé se ket és al kat ré sze ket fog lal -
ja ma gá ban, ame lyek üzem sze rû en köz vet len kap cso lat -
ba ke rül nek a be su gár zott üzem anyag gal, és köz vet le nül 
sza bá lyoz zák a be su gár zott üzem anyag és a fõbb nuk -
leáris anya gok és ha sa dá si ter mé kek fel dol go zá si fo lya -
ma ta it.

Ezek az el já rá sok, be le ért ve a tel jes plu tó ni um-át ala kí -
tá si és fém-plu tó ni um ter me lõ rend sze re ket, azok ról az in -
téz ke dé sek rõl is mer he tõk fel, ame lyek kel el ke rü lik a kri ti -
kus sá got (pél dá ul a ge o met ria meg vá lasz tá sá val), a su gár -
zás ve szélyt (pél dá ul ár nyé ko lás sal) és a mér ge zés ve szélyt
(pél dá ul te rü le ti el ha tá ro lás sal).

A „ki fe je zet ten be su gár zott fû tõ ele mek új ra fel dol go zá -
sá ra ter ve zett vagy ké szí tett be ren de zé sek” ka te gó ri á ba az
aláb bi be ren de zé sek tar toz nak:
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3.1. Be su gár zott fû tõ e lem-ap rí tó gé pek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Ez a be ren de zés fel tö ri az üzem anyag bur ko la tát, hogy a 

be su gár zott nuk le á ris anyag ki old ha tó vá vál jon. Erre leg -
több ször kü lön le ge sen ter ve zett fém vá gó ol ló kat hasz nál -
nak, de kor sze rû be ren de zé sek, mint pél dá ul lé ze rek is
hasz nál ha tók.

Táv mû köd te té sû be ren de zé sek, ame lye ket ki fe je zet ten
arra ter vez tek vagy ké szí tet tek, hogy a fen ti ek ben meg ha -
tá ro zott új ra fel dol go zó üzem ben hasz nál ják azo kat, és be -
su gár zott nuk le á ris üzem anyag ka zet ták, kö te gek vagy ru -
dak vá gá sá ra, ap rí tá sá ra vagy da ra bo lá sá ra szán tak.

3.2. Ol dó tar tá lyok

Be ve ze tõ meg jegy zés
A fel da ra bolt ki égett üzem anyag rend sze rint az ol dó tar -

tá lyok ba ke rül. Ezek ben a kri ti kus ság biz tos tar tá lyok ban a 
be su gár zott nuk le á ris anya got sa lét rom sav ban fel old ják,
és a meg ma radt bur ko la tot el tá vo lít ják a tech no ló gi ai fo -
lya mat ból.

Kri ti kus ság biz tos tar tá lyok (pl. kis át mé rõ jû, gyû rû ala -
kú vagy la pos tar tá lyok), ame lye ket ki fe je zet ten arra a cél -
ra ter vez tek vagy ké szí tet tek, hogy a fen ti ek ben meg ha tá -
ro zott új ra fel dol go zó üzem ben a be su gár zott nuk le á ris ha -
sa dó anyag fel ol dá sá ra hasz nál ják, és ame lyek ké pe sek el -
len áll ni hõ nek, erõ sen kor ro zív fo lya dék nak, to váb bá táv -
mû köd te tés sel tölt he tõk fel és tart ha tók kar ban.

3.3. Ol dó szer ki vo nók és old ósze res ki vo nó be ren de zé -
sek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Az ol dó tar tá lyok ban fel ol dott be su gár zott üzem anyag

ol da ta, és az uránt, a plu tó ni u mot és a ha sa dá si ter mé ke ket
el vá lasz tó szer ves ol dó sze rek egy aránt az ol dó szer ki vo -
nók ba ke rül nek. Az ol dó szer ki vo nó be ren de zé se ket ál ta lá -
ban szi go rú üze mi pa ra mé te rek re, mint pl. kar ban tar tás
nél kü li hosszú élet tar tam ra, vagy könnyû cse rél he tõ ség re,
egy sze rû üze mel te tés re és ve zér lés re, va la mint a fo lya mat
vál to zó kö rül mé nye i hez való ru gal mas al kal maz ko dás ra
ter ve zik.

A be su gár zott üzem anyag új ra fel dol go zá sá ra szol gá ló
üzem ben való fel hasz ná lás ra kü lön le ge sen ter ve zett vagy
elõ ké szí tett ol dó szer ki vo nók, mint pl. a töl te tes vagy im -
pul zu sos osz lo pok, a ke ve rõk üle pí tõ edé nyei vagy a cent -
ri fu gá lis kon tak to rok. Az ol dó szer ki vo nók nak el len kell
áll ni uk a sa lét rom sav kor ró zi ós ha tá sá nak. Az ol dó szer ki -
vo nók ál ta lá ban kü lön le ge sen ma gas kö ve tel mé nye ket ki -
elé gí tõ mó don (kü lön le ges he gesz té si, vizs gá la ti, mi nõ -
ség biz to sí tá si és mi nõ ség el len õr zé si mód sze rek) ké szül -
nek, kis szén tar tal mú rozs da men tes acél ból, ti tán ból, cir -
kó ni um ból vagy más jó mi nõ sé gû anyag ból.

3.4. Ve gyi tar tá lyok és tá ro ló edé nyek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Az ol dó szer ki vo ná si fo lya mat há rom fõ fo lya dék ára mot 

ered mé nyez. A tar tá lyo kat vagy tá ro ló edé nye ket a há rom

fo lya dék áram to vább fel dol go zá sá ra hasz nál ják a kö vet ke -
zõk sze rint:

a) a tisz ta urán nit rát ol da tot be pár lás sal tö mé nyí tik és
át ve ze tik egy de nit rá ló fo lya ma ton, ahol urán-oxid dá ala -
kul. Ezt az oxi dot a nuk le á ris üzem anyag cik lus ban új ból
fel hasz nál ják;

b) az erõ sen ra dio ak tív ha sa dá si ter mé kek ol da tát ál ta -
lá ban be pár lás sal tö mé nyí tik, és fo lya dék kon cent rá tum
for má já ban tá rol ják. Ezt a kon cent rá tu mot ké sõbb to vább
be pá rol hat ják és tá ro lás ra vagy ki bo csá tás ra al kal mas for -
má ba ala kít hat ják át;

c) a tisz ta plu tó ni um nit rát-ol da tot tö mé nyí tik és tá rol -
ják az ezt kö ve tõ fel dol go zá si lé pé sek hez való to váb bí tás -
tól füg gõ en. A plu tó ni um ol da tok tá ro lá sá ra szol gá ló tar tá -
lyok és tá ro ló edé nyek ter ve zé se so rán kü lö nös fi gyel met
for dí ta nak arra, hogy el ke rül jék a fo lya dék áram kon cent -
rá ci ó já nak és for má já nak a vál to zá sá ból adó dó kri ti kus sá -
gi prob lé má kat.

A be su gár zott fû tõ ele mek új ra fel dol go zó üze me szá má -
ra kü lön le ge sen ter ve zett vagy elõ ké szí tett tar tá lyok nak és
tá ro ló edé nyek nek el lent kell áll ni uk a sa lét rom sav kor ró -
zi ós ha tá sá nak. Ezek a tar tá lyok vagy tá ro ló edé nyek ál ta -
lá ban kis szén tar tal mú rozs da men tes acél ból, ti tán ból, cir -
kó ni um ból vagy más jó mi nõ sé gû anyag ból ké szül nek. A
tar tá lyo kat vagy tá ro ló edé nye ket ter vez he tik úgy, hogy
táv irá nyí tás sal mû köd tet he tõk és kar ban tart ha tók le gye -
nek, és az aláb bi adott sá gok kal ren del kez het nek a nuk le á -
ris kri ti kus ság el len õr zé se cél já ból:

1. a fa lak és bel sõ szer ke ze tek bór egyen ér té ke min.
2%, vagy

2. a hen ge res tar tá lyok leg na gyobb át mé rõ je
175 mm (7''), vagy

3. a gyû rû ala kú vagy la pos tar tá lyok leg na gyobb
szé les sé ge 75 mm (3'').

3.5. Plu tó ni um-nit rá tot plu to ni um-oxid dá ala kí tó rend -
szer

Be ve ze tõ meg jegy zés
A leg több új ra fel dol go zó lé te sít mény ben ez az utol só

fo lya mat ma gá ban fog lal ja a plu tó ni um-nit rát ol dat plu tó -
ni um-di oxid dá való át ala kí tá sát. En nek az el já rás nak a
fõbb lé pé sei: az anyag tá ro lá sa és az ada go lás be ál lí tá sa,
ki csa pa tás és a szi lárd/fo lyé kony fá zis szét vá lasz tá sa, kal -
ci ná lás, a ter mék ke ze lé se, szel lõz te tés, hul la dék ke ze lés és 
a fo lya mat ve zér lé se.

Tel jes rend sze rek, ame lye ket ki fe je zet ten a plutó -
nium-nitrát plu tó ni um-oxid dá való ala kí tá sá ra ter vez tek
vagy ké szí tet tek, és ame lye ket kü lö nö sen al kal mas sá tet -
tek a kri ti kus ság és a su gár zás ha tá sa i nak el ke rü lé sé re, va -
la mint a mér ge zé si koc ká zat mi ni ma li zá lá sá ra.

3.6. Plu tó ni um-oxi dot plu tó ni um-fém mé ala kí tó rend -
sze rek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Ez a fo lya mat, amely egy új ra fel dol go zó lé te sít mény -

ben vé gez het nek, tar tal maz za a plu tó ni um-di oxid flu o ro -

10018 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/137. szám



zá sát, ál ta lá ban erõ sen kor ro zív hid ro gén-flu o rid dal, hogy
plu tó ni um-flu o ri dot ál lít sa nak elõ, ame lyet a továb biak -
ban nagy tisz ta sá gú kal ci um fém se gít sé gé vel re du kál nak,
hogy plu tó ni um fé met és kal ci um-flu o rid sa la kot kap ja -
nak. En nek a fo lya mat nak a fõ lé pé sei: flu o ro zás (pél dá ul
ne mes fé mek bõl ké szült vagy az zal be vont be ren de zé sek
fel hasz ná lá sá val), fém re duk ció (pél dá ul ke rá mia ol vasz -
tó té ge lyek se gít sé gé vel), sa lak vissza nye rés, ter mék ke ze -
lés, szel lõ zés, hul la dék ke ze lés és a fo lya mat ve zér lé se.

Tel jes rend sze rek, ame lye ket ki fe je zet ten plu tó ni um
fém ter me lé sé re ter vez tek vagy ké szí tet tek elõ, és ame lye -
ket kü lö nö sen al kal mas sá tet tek a kri ti kus ság és a su gár zás 
ha tá sa i nak el ke rü lé sé re, va la mint a mér ge zé si koc ká zat
mi ni ma li zá lá sá ra.

4. Fû tõ ele me ket gyár tó üze mek

,,Fû tõ ele me ket gyár tó üzem”: olyan be ren de zé se ket
fog lal ma gá ban, ame lyek:

a) ál ta lá ban köz vet len kap cso lat ba ke rül nek a nuk le á -
ris anya gok elõ ál lí tá si fo lya ma tá val, vagy köz vet le nül fel -
dol goz zák, vagy sza bá lyoz zák azt; vagy

b) a nuk le á ris anya got az üzem anyag-bur ko la ton be lül -
re zár ják.

5. Az urán izo tó pok szét vá lasz tá sá ra szol gá ló üze mek
és ki fe je zet ten erre a cél ra ter ve zett vagy ké szí tett be ren de -
zé sek, az ana li ti kai mû sze rek ki vé te lé vel

Az urán izo tóp ja i nak szét vá lasz tá sá ra „kü lön le ge sen
ter ve zett vagy ké szí tett be ren de zé sek az ana li ti kai mû sze -
rek ki vé te lé vel” ka te gó ri á ba a kö vet ke zõ be ren de zé sek
tar toz nak:

5.1. Gáz cent ri fu gák és ki fe je zet ten gáz cent ri fu gák ban
való fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy ké szí tett rész egy sé gek
és al kat ré szek:

Be ve ze tõ meg jegy zés
A gáz cent ri fu ga ál ta lá ban egy vagy több vé kony fa lú,

75–400 mm (3–16'') át mé rõ jû hen ger bõl áll, amely vá ku -
um kör nye zet ben van és nagy, 300 m/s vagy na gyobb ke rü -
le ti se bes ség gel fo rog nak füg gõ le ges kö zép pon ti ten ge -
lyük kö rül. A nagy ke rü le ti se bes ség el éré se ér de ké ben a
for gó al kat ré szek hez fel hasz nált szer ke ze ti anya gok nak
nagy szi lárd ság/sû rû ség aránnyal kell ren del kez ni ük, és a
for gó részt és így an nak al kat ré sze it is a ki egyen sú lyo zat -
lan ság el ke rü lé sé re na gyon kis tû ré sek kel kell ké szí te ni.
Más cent ri fu gák kal el len tét ben, az urán dú sí tás hoz hasz -
nált gáz cent ri fu ga a ro tor tér ben lévõ for gó, ko rong ala kú
te re lõ la pok kal ren del ke zik, va la mint egy álló csõ rend szer -
rel az UF6 gáz be- és ki ve ze té sé re, amely nek leg alább 3 kü -
lön ál ló csa tor ná ja van, ame lyek kö zül ket tõ a for gó rész
ten ge lyé tõl in du ló és a for gó rész ke rü le te felé ve ze tõ hor -
nyok hoz csat la ko zik. A vá ku um tér ben szá mos más nem
for gó kri ti kus rész egy ség is van, ame lyek kü lön le ges ter -
ve zé sû ek, de nem ne héz le gyár ta ni azo kat és nem egyet len

anyag ból ké szül nek. Egy cent ri fu ga-lé te sít mény ben azon -
ban na gyon sok ilyen rész egy ség re van szük ség, így a
mennyi ség fon tos in for má ci ó val szol gál hat a vég fel hasz -
ná lás ról.

5.1.1. For gó al kat ré szek
a) Tel jes for gó egy sé gek
Vé kony fa lú hen ge rek vagy több össze kap csolt vé kony -

fa lú hen ger, ame lyek e sza kasz ma gya rá zó meg jegy zé sé -
ben le írt nagy szi lárd ság/sû rû ség ará nyú anya gok kö zül
egy nek vagy több nek a fel hasz ná lá sá val ké szül tek. Ha a
hen ge rek össze van nak kap csol va, ak kor az aláb bi 5.1.1.
c) pont já ban le írt ru gal mas töm lõk vagy gyû rûk fog ják
össze azo kat. A for gó rész az 5.1.1. aláb bi d) és e) pont já -
ban le írt bel sõ te re lõ le me zek kel és zá ró fe de lek kel van fel -
sze rel ve a vég sõ, össze sze relt ál la po tá ban. Mind azon ál tal
a tel jes be ren de zés szál lít ha tó csak rész ben össze sze relt ál -
la pot ban is.

b) Ro tor csö vek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett vé kony fa lú hen -

ge rek, ame lyek vas tag sá ga 12 mm (0,5'') vagy ke ve sebb,
át mé rõ jük 75 mm (3'') és 400 mm (16'') kö zött van, és ame -
lyek nagy szi lárd ság/sû rû ség ará nyú anya gok kö zül egy -
nek vagy több nek a fel hasz ná lá sá val ké szül tek. (Lásd az
5.1.1. pont hoz fû zött ma gya rá zó meg jegy zé se ket.)

c) Gyû rûk vagy be fú vók
Ki fe je zet ten a ro tor csõ he lyi meg tá masz tá sá ra vagy

több ro tor csõ össze kap cso lá sá ra ter ve zett vagy ké szí tett
vé kony falú al kat ré szek. A be fú vó egy rö vid, 3 mm (0,12'') 
vagy ki sebb fal vas tag sá gú, 75–400 mm (3–16'') át mé rõ jû
spi rál me net tel el lá tott hen ger, amely az 5.1.1. pont ma gya -
rá zó meg jegy zé sé ben le írt nagy szi lárd ság/sû rû ség ará nyú
anya gok kö zül egy nek vagy több nek a fel hasz ná lá sá val
ké szült.

d) Te re lõ le me zek
Tár csa ala kú, 75–400 mm (3–16'') át mé rõ jû al kat ré szek, 

ame lye ket ki fe je zet ten a cent ri fu ga ro tor csö vé nek bel se jé -
ben tör té nõ fel sze re lés re ter vez tek vagy ké szí tet tek, a be -
ve ze tõ kam rá nak a fõ szét vá lasz tó kam rá tól tör té nõ el vá -
lasz tá sá ra, va la mint né hány eset ben a ro tor csõ fõ szét vá -
lasz tó kam rá já ban az UF6 gáz kör for gá sá nak elõ se gí té sé re, 
és ame lyek e pont ma gya rá zó meg jegy zé sé ben le írt nagy
szi lárd ság/sû rû ség ará nyú anya gok kö zül egy nek vagy
több nek a fel hasz ná lá sá val ké szül tek.

e) Alsó és fel sõ zá ró fe de lek
Tár csa ala kú, 75–400 mm (3–16'') át mé rõ jû al kat ré -

szek, ame lye ket ki fe je zet ten arra ter vez tek vagy ké szí -
tet tek, hogy a ro tor csõ vé ge i hez il lesz ked je nek és ez ál -
tal az UF6 gázt a ro tor csö vön be lül tart sák, és sok eset -
ben meg tá masszák, meg tart sák, vagy be épí tett elem ként 
tar tal maz zák a fel sõ csap ágy egy ele mét (fel sõ zá ró fe -
dél), vagy hor doz zák a mo tor for gó ele me it és az alsó
csap ágyat (alsó zá ró fe dél), és ame lyek az 5.1.1. pont
ma gya rá zó meg jegy zé sé ben le írt nagy szi lárd ság/sû rû -
ség ará nyú anya gok kö zül egy nek vagy több nek a fel -
hasz ná lá sá val ké szül tek.
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Ma gya rá zó meg jegy zés
A cent ri fu ga for gó ré sze i hez hasz nált anya gok a kö vet -

ke zõk:
a) 2,05×109 N/m2 (300 000 psi) vagy na gyobb sza kí tó -

szi lárd sá gú mar ten zi tes acél;
b) 0,46×109 N/m2 (67 000 psi) vagy na gyobb sza kí tó -

szi lárd sá gú alu mí ni um öt vö ze tek; vagy
c) össze tett szer ke ze tek ben hasz nál ha tó, 12,3×106 m

vagy na gyobb faj la gos mo du lus sal ren del ke zõ és
0,3×106 m vagy na gyobb faj la gos sza kí tó szi lárd sá gú szá -
las szer ke ze tû anya gok (a „faj la gos mo du lus” a
 Young-modulus N/m2-ben ki fe je zett ér té ke oszt va a faj -
súly N/m3-ben ki fe je zett ér té ké vel; a „faj la gos sza kí tó szi -
lárd ság” a sza kí tó szi lárd ság N/m2-ben ki fe je zett ér té ke
oszt va a faj súly N/m3-ben ki fe je zett ér té ké vel).

5.1.2. Álló al kat ré szek
a) Mág ne ses fel füg gesz té sû csap ágyak
Ki fe je zet ten erre a cél ra ter ve zett vagy ké szí tett, gyû rû -

mág nest tar tal ma zó csap ágy szer ke ze tek, ame lyek csil la pí -
tó kö ze get tar tal ma zó ház ban van nak fel füg geszt ve. A ház
az UF6 kor ró zi ós ha tá sá nak el len ál ló anyag ból ké szül (lásd 
az 5.2. pont ma gya rá zó meg jegy zé sét). A mág nes a ro tor -
nak az 5.1.1. e) pont já ban le írt fel sõ zá ró fe de lén lévõ pó -
lus elem hez vagy má sik mág nes hez csat la ko zik. A mág nes
le het gyû rû ala kú, ahol a kül sõ és a bel sõ át mé rõ ará nya
egyen lõ vagy ki sebb, mint 1,6:1. A mág nes olyan for má -
ban le het, hogy ki in du lá si át eresz tõ ké pes sé ge 0,15 H/m
(120 000 CGS egy ség ben) vagy több, vagy a vissza ma ra dó 
mág ne ses sé ge 98,5% vagy több, vagy a mág ne ses tér ener -
gia sû rû sé ge na gyobb, mint 80 kJ/m3 (107 ga uss-oers ted). A 
szo ká sos anyag tu laj don sá go kon kí vül az is elõ fel té tel,
hogy a mág ne ses ten ge lyek csak na gyon kis tû rés ha tá ron
be lül (<0,1 mm vagy 0,004 hü velyk) tér het nek el a ge o -
met ri ai ten ge lyek tõl, a mág nes anya gá nak ho mo ge ni tá sa
kü lö nö sen fon tos.

b) Csap ágyak/Csil la pí tók
Ki fe je zet ten erre a cél ra ter ve zett vagy ké szí tett csap -

ágyak, ame lyek csil la pí tó ra sze relt for gó csa pos csap -
ágy csé szé bõl álló egy sé get tar tal maz nak. A for gó csap
egy edzett acél ten gely, az egyik vé gén egy fél gömb bel,
a má sik vé gén pe dig rög zí té si le he tõ ség gel az 5.1.1.
e) pont ja sze rin ti alsó zá ró fe dél hez. A ten gely hez azon -
ban hid ro di na mi kus csap ágy is kap cso lód hat. A csé sze
tab let ta ala kú, az egyik ol da lán fél gömb ala kú be mé lye -
dés sel. Eze ket az al kat ré sze ket gyak ran a csil la pí tó tól
el kü lö nít ve szál lít ják.

c) Mo le ku lá ris szi vattyúk
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett hen ge rek bel sõ -

leg meg mun kált vagy pré selt spi rál hor nyok kal és bel sõ leg 
meg mun kált fu ra tok kal. Jel lem zõ mé re te ik a kö vet ke zõk:
a bel sõ át mé rõ 75 mm (3'') és 400 mm (16'') kö zött van, a
fal vas tag ság 10 mm (0,4'') vagy na gyobb, a hossz pe dig
egyen lõ vagy na gyobb az át mé rõ nél. A hor nyok jel lem zõ -
en négy szög ke reszt met sze tû ek és 2 mm (0,08'') vagy na -
gyobb mély sé gû ek.

d) Mo tor ál ló ré szek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy gyár tott gyû rû ala kú mo tor 

ál ló ré szek több fá zi sú AC hisz te ré zi ses (vagy mág ne ses el -
len ál lá sú) mo to rok hoz, szink ron mû kö dés re vá ku um ban,
600–2000 Hz frek ven cia tar to mány ban, 50–1000 volt/am -
per tel je sít mény tar to mány ban. Az ál ló ré szek kis vesz te sé -
gû ré te gelt vas ma go kon lévõ több fá zi sú te ker cse lé sek bõl
áll nak, ahol a vas mag ré te ge i nek vas tag sá ga jel lem zõ en
2,0 mm (0,08'') vagy ke ve sebb.

e) Cent ri fu ga há zak
Ki fe je zet ten a gáz cent ri fu gák ro tor csõ rész egy sé ge i nek

be fo ga dá sá ra ter ve zett vagy ké szí tett al kat ré szek. A ház
egy ma xi mum 30 mm-es (1,2'') fal vas tag sá gú me rev hen -
ger bõl áll, pre cí zi ós meg mun ká lá sú vég la pok kal a csap -
ágyak el he lye zé sé re és egy vagy több ka ri má val a be sze re -
lés hez. A meg mun kált vé gek pár hu za mo sak egy más sal és
a hen ger hossz ten ge lyé re 0,05°-kal vagy an nál na gyobb
pon tos ság gal me rõ le ge sek. A ház méh sejt el ren de zé sû is
le het, hogy több ro tor csõ fér jen el ben ne. A há zak az UF6

okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból ké szül nek vagy az -
zal van nak be von va.

f) Szí vó tor kok
A ro tor csõ bõl az UF6-ot a Pi tot-csõ elv alap ján (a ro tor -

csõ ben lévõ ke rü let men ti gáz áram lás sal szem ben álló nyí -
lás, pél dá ul egy ra di á li san el he lye zett meg haj lí tott csõ da -
rab) el tá vo lí tó kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett csö -
vek, ame lyek bel sõ át mé rõ je ma xi mum 12 mm (0,5'') és
csat la koz tat ha tók egy köz pon ti gáz el tá vo lí tó rend szer hez.
A csö vek az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból
ké szül nek vagy az zal van nak be von va.

5.2. Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett se géd rend -
sze rek, be ren de zé sek és al kat ré szek gáz cent ri fu gás dú sí tó
üze mek hez

Be ve ze tõ meg jegy zés
A gáz cent ri fu gás dú sí tó üzem se géd rend sze rei, be ren -

de zé sei és al kat ré szei az üzem nek azok a rend sze rei, ame -
lyek az UF6 cent ri fu gák ba tör té nõ be ve ze té sé re, a fo ko za -
to san egy re na gyobb dú sí tás el éré se ér de ké ben, a külön -
álló cent ri fu gák kasz ká dok ká (fo ko za tok ká) való össze kö -
té sé re és a vég ter mék és a dú sí tá si ma ra dék UF6-nak a
cent ri fu gák ból tör té nõ ki vo ná sá ra szol gál nak. Idetar toz -
nak to váb bá a cent ri fu gák meg haj tá sá ra és az üzem irá nyí -
tá sá ra szol gá ló be ren de zé sek is.

Az UF6-ot ál ta lá ban fû tött au tok lá vok ban szi lárd hal -
maz ál la pot ból gõ zö lög te tik el, és gáz ál la pot ban ve ze tik a
cent ri fu gák hoz a kasz ká dok gyûj tõ csõ-ve ze té ke in ke resz -
tül. A cent ri fu gák tól áram ló vég ter mék és dú sí tá si ma ra -
dék UF6 gáz áram szin tén a kasz ká dok gyûj tõ csõ-rend sze -
rén ke resz tül a [kb. 203 K (–70 °C) hõ mér sék le ten üze me -
lõ] hi deg csap dák hoz ke rül, ahol a meg fe le lõ szál lí tó- vagy
tá ro ló kon té ner be való töl tés elõtt kon den zá ló dik. Mi vel
egy dú sí tó üzem sok ezer kasz kád ba ren de zett cent ri fu gá -
ból áll, a kasz kád gyûj tõ csõ-rend szer sok ki lo mé ter nyi
hosszú sá gú, amely ben ezer nyi he gesz té si var rat van, ren -
ge teg is mét lõ dõ el ren de zés sel. A be ren de zé sek, az al kat ré -
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szek és a csõ rend sze rek na gyon szi go rú vá ku um tech ni kai
és tisz ta sá gi elõ írásoknak meg fele lõen ké szül nek.

5.2.1. Táp rend sze rek/a vég ter mé ket és a dú sí tá si ma ra -
dé kot el tá vo lí tó rend sze rek

Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett fel dol go zó rend -
sze rek az aláb bi ak:

– el lá tó au tok lá vok (vagy ál lo má sok), ame lyek 100 kPa
(15 psi) nyo má sig 1 kg/h vagy na gyobb tel je sít ménnyel biz -
to sít ják az UF6 gázt a cent ri fu ga kasz kád szá má ra;

– le csa pa tók (de szub li má to rok vagy hi deg csap dák),
ame lyek se gít sé gé vel az UF6 gázt ma xi mum 3 kPa (0,5 psi) 
nyo má son el le het tá vo lí ta ni a cent ri fu ga kasz kád ból. A le -
csa pa tó kat 203 K-re (–70 °C) le het le hû te ni és 343 K-re
(70 °C) le het me le gí te ni;

– vég ter mék- és dú sít ási ma ra dék-ál lo má sok az UF6 fel -
fo gá sá ra és kon té ner be töl té sé re szol gál nak.

Ez az üzem, a be ren de zé sek és csõ ve ze té kek az UF6

okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok ból (lásd az 5.2. pont 
ma gya rá zó meg jegy zé sét) ké szül nek, vagy az zal van nak
be von va, és ma gas szin tû vá ku um tech ni kai és tisz ta sá gi
kö ve tel mé nyek be tar tá sá val ké szül nek.

5.2.2. A gé pek gyûj tõ csõ-rend sze re
Kü lön le ge sen ter ve zett, vagy ké szí tett csõ rend sze rek és

gyûj tõ rend sze rek az UF6 ke ze lé sé re a cent ri fu ga kasz ká -
dok ban. A csõ há ló zat ál ta lá ban hár mas gyûj tõ rend szer bõl
áll; min den cent ri fu ga va la mennyi gyûj tõ rend szer rel össze 
van köt ve. Az ilyen el ren de zés ben nagy fo kú is mét lõ dés
van. A rend sze rek tel jes egé szé ben UF6-nak el len ál ló
anyag ból (lásd az 5.2. pont ma gya rá zó meg jegy zé sét) ké -
szül nek, és a gyár tás so rán szi go rú vá ku um tech ni kai és
tisz ta sá gi kö ve tel mé nye ket kell be tar ta ni.

5.2.3. UF6 tö meg spekt ro mé te rek/ion for rá sok
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett mág ne ses vagy

kvad ru pol-tö meg spekt ro mé te rek, ame lyek al kal ma sak az
UF6 gáz ára má ból üzem köz ben min tát ven ni a be táp lált
anyag ból, a ter mék bõl vagy a ma ra dék ból, és ame lyek
meg fe lel nek az aláb bi jel lem zõk mind egyi ké nek:

1. egy ség nyi tö meg fel bon tás a 320 ato mi tö meg egy -
ség nél na gyobb tö meg re;

2. króm-nik kel bõl, vagy réz-nik kel bõl ké szült, vagy
nik kel lel be vont ion for rá sok;

3. elekt ron bom bá zá sos ion for rá sok;
4. izo tóp ana lí zis re al kal mas gyûj tõ rend sze rük van.

5.2.4. Frek ven cia vál tók
Ki fe je zet ten az 5.1.2. d) pont já ban meg ha tá ro zott mo tor 

álló ré sze i hez ter ve zett vagy ké szí tett frek ven cia vál tók
(kon ver te rek nek vagy in vert erek nek is ne ve zik õket),
ame lyek va la mennyi aláb bi jel lem zõ vel ren del kez nek, va -
la mint ezek nek a frek ven cia vál tók nak az ele mei, al kat ré -
szei és al rend sze rei:

1. 600–2000 Hz kö zöt ti több fá zi sú ki me net;
2. nagy sta bi li tás (a frek ven cia tar tás jobb, mint 0,1%);
3. kis har mo ni kus tor zí tás (ki sebb, mint 2%); és
4. 80%-nál na gyobb ha tás fok.

Ma gya rá zó meg jegy zés
A fent fel so rolt té te lek vagy köz vet len kap cso lat ba ke -

rül nek az UF6 gáz áram mal vagy köz vet le nül ve zér lik a
cent ri fu gá kat és a gáz nak a cent ri fu gá ról cent ri fu gá ra és
kasz kád ról kasz kád ra tör té nõ áram lá sát.

Az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok a rozs da -
men tes acél, az alu mí ni um, az alu mí ni um öt vö ze tek, a nik -
kel vagy a leg alább 60% nik kelt tar tal ma zó öt vö ze tek.

5.3. Ki fe je zet ten gáz dif fú zi ós dú sí tá si el já rás ban való
fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy ké szí tett rész egy sé gek és al -
kat ré szek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Az urán izo tó pok szét vá lasz tá sát szol gá ló gáz dif fú zi ós

dú sí tá si el já rás ban a fõbb tech no ló gi ai be ren de zé sek a kü -
lön le ges po ró zus gáz dif fú zi ós vá lasz fal, a hõ cse ré lõ (az
össze nyo más ál tal fel me le ge dõ) gáz hû té sé re, a tö mí tõ és
sza bá lyo zó sze le pek és csõ ve ze té kek. Mi vel a gázdiffú -
ziós tech no ló gia urán-he xaf lu o ri dot (UF6) hasz nál, min -
den be ren de zést, csõ ve ze té ket és mû szer fe lü le tet (amely
érint ke zés be lép a gáz zal), olyan anyag ból kell ké szí te ni,
amely sta bil ma rad az UF6-tal érint kez ve. Egy gáz dif fú zi ós 
lé te sít mény hez na gyon sok ilyen be ren de zés re van szük -
ség, így a mennyi ség fon tos in for má ci ó val szol gál hat a
vég fel hasz ná lás ról.

5.3.1. Gáz dif fú zi ós vá lasz fa lak
a) Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett vé kony, po ró -

zus szû rõk 100–1000 C (angst rom) pó rus mé ret tel, 5 mm
(0,2'') vagy ki sebb vas tag ság gal, és csõ for mák ese tén
25 mm (1'') vagy ki sebb át mé rõ vel, ame lyek az UF6 okoz ta
kor ró zi ó nak el len ál ló fém bõl, po li me rek bõl vagy ke rá mia -
anya gok ból ké szül tek, és

b) ve gyü le tek és po rok, ame lye ket ki fe je zet ten ilyen
szû rõk elõ ál lí tá sá ra ké szí tet tek. Ezek közé a ve gyü le tek és
po rok közé tar toz nak a nik kel vagy a leg alább 60% nik kelt
tar tal ma zó öt vö ze tek, az alu mí ni um oxid vagy az UF6

okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló, tel je sen flu o ri zált szén hid ro -
gén-po li me rek, ame lyek tisz ta sá ga leg alább 99,9%-os, a
ré szecs kék mé re te ki sebb, mint 10 µ és a ré szecs kék mé re -
te nagy mér ték ben azo nos, és ame lyek ki fe je zet ten a gáz -
dif fú zi ós vá lasz fa lak elõ ál lí tá sá ra ké szül tek.

5.3.2. Dif fú zor há zak
Az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból ké szült,

vagy az zal be vont, a gáz dif fú zi ós vá lasz fa lak be fo ga dá sá -
ra szol gá ló, kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett, her me ti -
ku san tö mí tett hen ge res edé nyek, ame lyek át mé rõ je na -
gyobb, mint 300 mm (12''), hossza na gyobb, mint 900 mm
(35''), vagy négy szög le tes edé nyek eh hez ha son ló mé re -
tek kel, ame lyek nek egy be me ne ti és két ki me ne ti csat la ko -
zá sa van, ame lyek mind egyi ké nek át mé rõ je az 50 mm-t
(2'') meg ha lad ja, és ame lyek füg gõ le ge sen és víz szin te sen
is be épít he tõk.

5.3.3. Komp resszo rok és gáz fú vók
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett 1 m3/perc vagy

en nél na gyobb szí vó ol da li UF6 tér fo gat ára mú és né hány
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száz kPa (100 psi) ki me ne ti nyo má sú axi á lis, cent ri fu gá lis
vagy ki szo rí tá sos el ven mû kö dõ komp resszo rok vagy gáz -
fú vók, ame lye ket UF6 kör nye zet ben hosszabb ide ig tör té -
nõ üzem re ter vez tek, meg fe le lõ tel je sít mé nyû elekt ro mos
mo tor ral vagy anél kül, be le ért ve az ilyen komp resszo rok
és gáz fú vók kü lön rész rend sze re it is. Ezek nek a komp -
resszo rok nak és gáz fú vók nak a nyo más ará nya ál ta lá ban
2:1 és 6:1 kö zött van és az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál -
ló anyag ból ké szül nek, vagy az zal van nak be von va.

5.3.4. For gó ten ge lyek tö mí té sei
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett vá ku um tö mí té -

sek, be- és ki lé põ tö mí tés csat la ko zá sok kal a komp resszo -
rok vagy gáz fú vók for gó ré sze it a meg haj tó mo tor ral
össze kö tõ ten gely tö mí té sé re, ame lyek nek meg bíz ha tó an
el kell tö mí te ni ük a komp resszor vagy gáz fú vó UF6-tal töl -
tött bel sõ te rét a kör nye zõ le ve gõ be szi vár gá sá val szem -
ben. Az ilyen tö mí té se ket ál ta lá ban úgy ter vez ték, hogy a
tö mí tést biz to sí tó gáz meg en ge dett szi vár gá sa ki sebb le -
gyen, mint 1000 cm3/perc (60 hü velyk3/perc).

5.3.5. Hõ cse ré lõk UF6 hû té sé re
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett hõ cse ré lõk, ame -

lyek az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból (ki vé ve 
a rozs da men tes acélt) vagy réz bõl, vagy e fé mek bár mi -
lyen kom bi ná ci ó já ból ké szül tek, vagy ezek kel az anya -
gok kal van nak be von va, és ame lyek nél a ter ve zett szi vár -
gá si nyo más vál to zá si se bes ség 100 kPa (15 psi) nyo más -
kü lönb ség mel lett ki sebb, mint 10 Pa (0,0015 psi) órán -
ként.

5.4. Ki fe je zet ten gáz dif fú zi ós dú sí tá si el já rás ban való
fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy ké szí tett se géd rend sze rek,
be ren de zé sek és al kat ré szek

Be ve ze tõ meg jegy zés
A gáz dif fú zi ós dú sí tó üzem se géd rend sze rei, be ren de -

zé sei és al kat ré szei az üzem nek azok a rend sze rei, ame lyek 
az UF6 gáz dif fú zi ós be ren de zés be tör té nõ be ve ze té sé re, a
fo ko za to san egy re na gyobb dú sí tás el éré se ér de ké ben, a
kü lön ál ló gáz dif fú zi ós be ren de zé sek kasz ká dok ká (fo ko -
za tok ká) való össze kö té sé re és a vég ter mék és a dú sí tá si
ma ra dék UF6-nak a gáz dif fú zi ós kasz ká dok ból tör té nõ ki -
vo ná sá ra szol gál nak. A dif fú zi ós kasz ká dok nagy te he tet -
len sé gi jel lem zõi  miatt a mû kö dé sük meg sza kí tá sa, kü lö -
nö sen a le ál lí tá suk sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár. Ezért a
vá ku um pon tos és fo lya ma tos fenn tar tá sa az összes tech -
no ló gi ai rend szer ben, az üzem za va rok el le ni au to ma ti kus
vé de lem és a gáz áram pre cíz au to ma ti kus sza bá lyo zá sa a
gáz dif fú zi ós üzem ben na gyon fon tos. E miatt az üze met
na gyon sok spe ci á lis mérõ, sza bály zó és irá nyí tó rend szer -
rel kell fel sze rel ni.

Az UF6-ot ál ta lá ban au tok lá vok ba he lye zett hen ge rek -
bõl pá ro log tat ják el, és gáz hal maz ál la pot ban a kasz ká dok
gyûj tõ csõ-rend sze rén ke resz tül ve ze tik el a kasz ká dok be -
ve ze tõ pont ja i hoz. A ki lé pé si pon tok tól a „vég ter mék” és a 
„dú sí tá si ma ra dék” UF6 gáz ára mot a kasz ká dok gyûj tõ -
csõ-rend sze rén ke resz tül vagy hi deg csap dák hoz, vagy
komp resszor ál lo má sok hoz ve ze tik, ahol az UF6 gázt
csepp fo lyó sít ják a meg fe le lõ szál lí tó vagy tá ro ló kon té ner -
be való töl tést meg elõ zõ en. Mi vel a gáz dif fú zi ós dú sí tó

üzem nagy szá mú kasz ká dok ba ren de zett gáz dif fú zi ós be -
ren de zés bõl áll, sok ki lo mé ter nyi hosszú sá gú a kasz kád
gyûj tõ csõ-rend szer, amely ben ezer nyi he gesz té si var rat ta -
lál ha tó, nagy mennyi sé gû is mét lõ dõ el ren de zés sel. A be -
ren de zé sek, az al kat ré szek és a csõ rend sze rek na gyon szi -
go rú vá ku um tech ni kai és tisz ta sá gi elõ írásoknak meg fele -
lõen ké szül nek.

5.4.1. Táp rend sze rek/a vég ter mék és a dú sí tá si ma ra -
dék el tá vo lí tá sá ra szol gá ló rend sze rek

Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett fel dol go zó rend -
sze rek, ame lyek ké pe sek 300 kPa (45 psi) vagy an nál ki -
sebb nyo má son mû köd ni, be le ért ve az aláb bi a kat:

– táp au tok lá vok (vagy rend sze rek), ame lyek az UF6

gáz nak a gáz dif fú zi ós kasz ká dok hoz tör té nõ to váb bí tá sá ra 
szol gál nak,

– le csa pa tók (de szub li má to rok vagy hi deg csap dák),
ame lyek az UF6 gáz nak a dif fú zi ós kasz ká dok ból tör té nõ
el tá vo lí tá sá ra szol gál nak,

– csepp fo lyó sí tó ál lo má sok, ahol a kasz kád ból ki ke rü -
lõ UF6 gázt össze nyom ják és le hû tik fo lyé kony hal maz ál -
la po tú ra,

– vég ter mék és dú sít ási ma ra dék-ál lo má sok, ame lyek
az UF6 kon té ner be töl té sé re szol gál nak.

5.4.2. Gyûj tõ csõ-rend sze rek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett csõ rend sze rek és

gyûj tõ rend sze rek az UF6 ke ze lé sé re a gáz dif fú zi ós kasz ká -
do kon be lül. A csõ há ló zat ál ta lá ban ket tõs gyûj tõ rend szer -
bõl áll, amely ben min den cel la min den gyûj tõ rend szer rel
össze van köt ve.

5.4.3. Vá ku um rend sze rek
a) Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett nagy mé re tû

vá ku um el osz tó csö vek, gyûj tõ csö vek és leg alább
5 m3/perc (175 láb3/perc) szí vá si tel je sít ménnyel ren del ke -
zõ vá ku um szi vattyúk;

b) Ki fe je zet ten UF6 tar tal mú kör nye zet re ter ve zett vá -
ku um szi vattyúk, ame lyek alu mí ni um ból, nik kel bõl vagy
60%-nál több nik kelt tar tal ma zó öt vö zet bõl ké szül nek,
vagy ilyen anyag gal van nak be von va. Ezek le het nek ro tá -
ci ós (for gó) vagy memb rán szi vattyúk és ren del kez het nek
fel tölt he tõ, flu or kar bon ból ké szült tö mí té sek kel és kü lön -
le ges mun ka kö zeg gel (fo lya dék kal).

5.4.4. Kü lön le ges zá ró- és ve zér lõ sze le pek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett, az UF6 okoz ta

kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok ból ké szült ké zi- vagy au to -
ma ti kus zá ró- és ve zér lõ sze le pek, me lyek át mé rõ je 40 és
1500 mm (1,5–59'') kö zött van, gáz dif fú zi ós dú sí tó üze -
mek fõ- és ki szol gá ló rend sze re i be való be épí tés re.

5.4.5. UF6 tö meg spekt ro mé te rek/ion for rá sok
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett mág ne ses vagy

kvad ru pol tö meg-spekt ro mé te rek, ame lyek al kal ma sak az
UF6 gáz ára má ból üzem köz ben min tát ven ni a be táp lált
anyag ból, a ter mék bõl vagy a ma ra dék ból, és ame lyek az
aláb bi jel lem zõk mind egyi ké nek meg fe lel nek:

1. egy ség nyi tö meg fel bon tás a 320 ato mi tö meg egy -
ség nél na gyobb tö meg re;

10022 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/137. szám



2. króm-nik kel bõl, vagy réz-nik kel bõl ké szült, vagy
nik kel lel be vont ion for rá sok;

3. elekt ron bom bá zá sos ion for rá sok;
4. izo tóp ana lí zis re al kal mas gyûj tõ rend sze rük van.

Ma gya rá zó meg jegy zés
A fent fel so rolt té te lek köz vet len kap cso lat ba ke rül nek

az UF6 gáz zal, vagy köz vet le nül irá nyít ják an nak a kasz ká -
don be lü li ára mát. Min den fe lü let, amely köz vet len kap -
cso lat ba ke rül a gáz zal, tel jes egé szé ben az UF6 okoz ta
kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból ké szül, vagy az zal van be -
von va. A gáz dif fú zi ós rész egy sé gek kel fog lal ko zó sza ka -
szok al kal ma zá sá ban az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló
anya gok a rozs da men tes acél, az alu mí ni um, az alumí -
niumötvözetek, az alu mí ni um-oxid, a nik kel vagy leg -
alább 60% nik kelt tar tal ma zó öt vö ze tek, és az UF6 okoz ta
kor ró zi ó nak el len ál ló tel je sen flu o ro zott szén hid ro gén-
po li me rek.

5.5. Ki fe je zet ten az ae ro di na mi kai dú sí tó üze mek ben
való fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek, be -
ren de zé sek és al kat ré szek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Az ae ro di na mi kai dú sí tá si fo lya ma tok ban a gáz hal maz -

ál la po tú UF6 és egy könnyû gáz (hid ro gén vagy hé li um)
ke ve ré két össze nyom ják és át ve ze tik a szét vá lasz tó ele me -
ken, ahol az izo tóp szét vá lasz tás egy gör bült fal ál tal kel tett 
nagy cent ri fu gá lis erõ ha tá sá ra va ló sul meg. Két ilyen tí -
pu sú el já rást fej lesz tet tek ki si ke re sen: a szét vá lasz tó fú vó -
kás el já rást és a vor tex csö ves el já rást. Mind két el já rás ban
a szét vá lasz tó fo ko zat fõ ele mei közé tar toz nak a kü lön le -
ges szét vá lasz tó ele me ket (fú vó ká kat vagy vor tex csö ve -
ket) tar tal ma zó hen ge res tar tá lyok, a gáz komp resszo rok és 
az össze nyo más kor ke let ke zõ hõ el vo ná sá ra szol gá ló hõ -
cse ré lõk. Az ae ro di na mi kus üze mek nek szá mos ilyen fo -
ko zat ra van szük sé gük, így a mennyi sé gek fon tos jel zés sel 
szol gál hat nak a vég fel hasz ná lás sal kap cso lat ban. Mi vel az 
ae ro di na mi kai el já rás UF6-ot hasz nál, ezért min den be ren -
de zés nek, csõ ve ze ték nek és mû szer fe lü let nek (amely kap -
cso lat ba ke rül a gáz zal) olyan anyag ból kell ké szül nie,
amely az UF6-tal érint kez ve sta bil ma rad.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az e sza kasz ban fel so rolt rész egy sé gek vagy köz vet len

kap cso lat ba ke rül nek az UF6 gáz zal, vagy köz vet le nül irá -
nyít ják a kasz ká don be lül a gáz ára mot. Min den fe lü let,
amely kap cso lat ba ke rül a gáz zal, tel jes egé szé ben az UF6

okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból ké szül, vagy az zal
van be von va. Az ae ro di na mi kai dú sí tás ele me i vel fog lal -
ko zó sza kasz al kal ma zá sá ban az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak
el len ál ló anya gok a réz, a rozs da men tes acél, az alumí -
nium, az alu mí ni um öt vö ze tek, a nik kel vagy a leg alább
60% nik kelt tar tal ma zó nik kel öt vö ze tek és UF6 okoz ta
kor ró zi ó nak el len ál ló tel je sen flu o ro zott szén hid ro gén-
po li me rek.

5.5.1. Szét vá lasz tó fú vó kák
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett szét vá lasz tó fú -

vó kák és a hoz zá juk tar to zó be ren de zé sek. A szét vá lasz tó
fú vó kák az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból ké -
szült 1 mm-nél ki sebb (jel lem zõ en 0,1 és 0,05 mm kö zöt ti)

gör bü le ti su ga rú hor nyolt, haj lí tott csa tor nák, ame lyek ben
pen ge él vá laszt ja szét két áram ra a fú vó kán át ha la dó gázt.

5.5.2. Vor tex csö vek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett vor tex csö vek és

a hoz zá juk tar to zó be ren de zé sek. A vor tex csö vek hen ge -
res vagy kú pos ki kép zé sû ek, az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak
el len ál ló anyag ból ké szül tek, vagy az zal van nak be von va,
át mé rõ jük 0,5 cm és 4 cm kö zöt ti, hossz/át mé rõ ará nyuk
20:1 vagy ki sebb és egy vagy több érin tõ irá nyú be me ne -
tük van. A csö vek egyik vagy mind két vé gét fel sze rel he tik
fú vó ka tí pu sú tar to zé kok kal.

Ma gya rá zó meg jegy zés
A be táp lált gáz érin tõ irány ban az egyik vé gén, vagy ör -

vény la po kon ke resz tül, vagy a csõ ke rü le te men tén lévõ
több érin tõ irá nyú nyí lá son át lép be a vor tex csõ be.

5.5.3. Komp resszo rok és gáz fú vók
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett, UF6/vi võ gáz

(hid ro gén vagy hé li um) ke ve rék ese tén 2 m3/perc vagy en -
nél na gyobb szí vó tel je sít mé nyû axi á lis, cent ri fu gá lis vagy
ki szo rí tá sos el ven mû kö dõ komp resszo rok vagy gáz fú vók, 
me lyek az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok ból
ké szül nek, vagy ilyen nel van nak véd ve.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Ezek a komp resszo rok és gáz fú vók jel lem zõ en 1,2:1 és

6:1 kö zöt ti nyo más aránnyal ren del kez nek.

5.5.4. For gó ten ge lyek tö mí té sei
For gó ten ge lyek kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett

tö mí té sei, be- és ki lé põ tö mí tés csat la ko zá sok kal a komp -
resszo rok vagy gáz fú vók for gó ré sze it a meg haj tó mo tor
for gó ré szé vel össze kö tõ ten gely tö mí té sé re, amely nek
meg bíz ha tó an kell tö mí te nie a komp resszor vagy gáz fú vó
UF6/vi võ gáz ke ve rék kel töl tött bel sõ te rét, hogy meg aka -
dá lyoz zák a gáz ki szi vár gá sát, il let ve a kör nye zõ le ve gõ
vagy a tö mí tõ gáz be szi vár gá sát.

5.5.5. Hõ cse ré lõk a gáz hû té sé hez
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett hõ cse ré lõk, ame -

lyek az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok ból ké -
szül nek, vagy az zal van nak be von va.

5.5.6. Szét vá lasz tó egy sé gek há zai
Szét vá lasz tó egy sé gek kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké -

szí tett há zai vor tex csö vek vagy szét vá lasz tó fú vó kák be -
fo ga dá sá ra, me lyek az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló
anya gok ból ké szül nek, vagy az zal van nak be von va.

Ma gya rá zó meg jegy zés
A há zak le het nek 300 mm-nél na gyobb át mé rõ jû és

900 mm-nél hosszabb hen ge res edé nyek vagy ha son ló mé -
re tû négy szög le tes edé nyek, ame lye ket víz szin tes vagy
füg gõ le ges be épí tés re ter vez tek.

5.5.7. Táp rend sze rek/a vég ter mék és a dú sí tá si ma ra -
dék el tá vo lí tá sá ra szol gá ló rend sze rek

A dú sí tó üze mek kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett
fel dol go zó rend sze rei vagy be ren de zé sei, ame lyek az UF6

okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból ké szül nek, vagy
az zal van nak be von va, be le ért ve az aláb bi a kat:
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a) táp au tok lá vok, ke men cék vagy rend sze rek, ame lyek 
az UF6 gáz nak a dú sí tá si fo lya mat ba tör té nõ be ve ze té sé re
szol gál nak;

b) le csa pa tók (de szub li má to rok vagy hi deg csap dák),
ame lyek se gít sé gé vel az UF6 gázt el tá vo lít ják a dú sí tá si fo -
lya mat ból ké sõb bi, fel me le gí tés utá ni el szál lí tás hoz;

c) szi lár dí tó és csepp fo lyó sí tó ál lo má sok, ame lyek se -
gít sé gé vel az UF6-ot össze nyo más sal és csepp fo lyós vagy
szi lárd hal maz ál la po tú vá ala kí tás sal ki von ják a dú sí tá si
fo lya mat ból;

d) vég ter mék és dú sít ási ma ra dék-ál lo má sok, ame lyek
az UF6 kon té ne rek be töl té sé re szol gál nak.

5.5.8. Gyûj tõ csõ-rend sze rek

Ki fe je zet ten az UF6-nak az ae ro di na mi kai kasz ká dok -
ban tör té nõ ke ze lé sé re ter ve zett vagy ké szí tett gyûj tõ -
csõ-rend sze rek, ame lyek az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len -
ál ló anya gok ból ké szül tek, vagy azok kal van nak véd ve. A
csõ há ló zat ál ta lá ban ket tõs gyûj tõ rend szer bõl áll, amely -
ben min den fo ko zat vagy fo ko zat cso port va la mennyi
gyûj tõ csõ vel össze van köt ve.

5.5.9. Vá ku um rend sze rek és szi vattyúk

a) Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett vá ku um rend -
sze rek leg alább 5 m3/perc szí vá si tel je sít ménnyel, ame lyek 
vá ku um-el osz tó csö vek bõl, vá ku um-gyûj tõ csö vek bõl és
vá ku um szi vattyúk ból áll nak, és ame lye ket UF6 tar tal mú
kör nye zet ben való üzem re ter vez tek.

b) Ki fe je zet ten UF6 tar tal mú kör nye zet ben való üzem re 
ter ve zett vagy ké szí tett vá ku um szi vattyúk, ame lyek az
UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok ból ké szül tek,
vagy ilyen anyag gal van nak be von va. Ezek a szi vattyúk
flu or-kar bon ból ké szült tö mí té sek kel és kü lön le ges mun -
ka fo lya dék kal ren del kez het nek.

5.5.10. Kü lön le ges zá ró- és ve zér lõ sze le pek

Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett, az UF6 okoz ta
kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok ból ké szült vagy ilyen anya -
gok kal vé dett, ké zi- vagy au to ma ti kus zá ró- és ve zér lõ
sze le pek, ame lyek át mé rõ je 40 és 1500 mm kö zött van, és
ame lyek ae ro di na mi kai dú sí tó üze mek fõ- és ki szol gá ló
rend sze re i ben való be épí tés re szol gál nak.

5.5.11. UF6 tö meg spekt ro mé te rek/ion for rá sok

Kü lön le ge sen ter ve zett vagy elõ ké szí tett mág ne ses
vagy kvad ru pol tö meg spekt ro mé te rek, ame lyek al kal -
ma sak az UF6 gáz áram fo lya ma tos üze me köz ben min tát 
ven ni a be táp lált anyag ból, a ter mék bõl és a ma ra dék -
ból, és ame lyek az aláb bi jel lem zõk mind egyi ké nek
meg fe lel nek:

1. egy ség nyi tö meg fel bon tás a 320 ato mi tö meg egy -
ség nél na gyobb tö meg re;

2. króm-nik kel bõl vagy réz-nik kel bõl ké szült, vagy
nik kel lel be vont ion for rá sok;

3. elekt ron bom bá zá sos ion for rá sok;

4. izo tóp ana lí zis re al kal mas gyûj tõ rend sze rük van.

5.5.12. UF6/vi võ gáz szét vá lasz tó rend sze rek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy elõ ké szí tett rend sze rek az

UF6-nak a vi võ gáz tól (hid ro gén vagy hé li um) tör té nõ szét -
vá lasz tá sá hoz.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Eze ket a rend sze re ket a vi võ gáz ban lévõ UF6 tar ta lom -

nak 1 ppm vagy ki sebb mennyi sé gû re való csök ken té sé re
ter vez ték, és ál ta lá ban a kö vet ke zõ be ren de zé se ket tar tal -
maz zák:

a) kri o gén hõ cse ré lõk és krio-sze pa rá to rok, ame lyek
–120 °C vagy an nál ala cso nyabb hõ mér sék let elõ ál lí tá sá ra
ké pe sek, vagy

b) kri o gén hû tõ egy sé gek, ame lyek –120 °C vagy an nál
ala cso nyabb hõ mér sék let elõ ál lí tá sá ra ké pe sek, vagy

c) szét vá lasz tó fú vó kák vagy vor tex csõ egy sé gek az
UF6-nak a vi võ gáz tól tör té nõ szét vá lasz tá sá hoz, vagy

d) UF6 hi deg csap dák, ame lyek –20 °C vagy an nál ala -
cso nyabb hõ mér sék let elõ ál lí tá sá ra ké pe sek.

5.6. Ki fe je zet ten a ké mi ai cse ré lõ dé ses vagy ion cse rés
dú sí tó üze mek ben való fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy ké -
szí tett rend sze rek, be ren de zé sek és al kat ré szek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Az urán izo tóp jai kö zöt ti kis súly kü lönb ség cse kély ké -

mi ai re ak ció-egyen sú lyi vál to zá so kat okoz, ami nek alap -
ján szét le het vá lasz ta ni az izo tó po kat. Két mód szert fej -
lesz tet tek ki si ke re sen: a ké mi ai fo lya dék-fo lya dék cse ré -
lõ dé ses és a szi lárd-fo lya dék ion cse rés mód szert.

A ké mi ai fo lya dék-fo lya dék cse ré lõ dé ses mód szer so -
rán a nem ke ve re dõ (vi zes és szer ves) fo lya dék fá zi so kat
el len áram ban érint kez te tik a több ezer nyi szét vá lasz tá si
fo ko zat kasz kád ha tá sá nak el éré sé re. A vi zes fá zis
urán-klo ri dot tar tal maz sós avas ol dat ban; a szer ves fá zis
szer ves ol dó szer ben fel ol dott urán-klo ri dot tar tal ma zó ki -
vo nó szer bõl áll. A szét vá lasz tó kasz kád ban al kal ma zott
kon tak to rok le het nek fo lya dék-fo lya dék cse ré lõ tor nyok
(mint pl. im pul zus üze mû tor nyok szi ta le me zek kel) vagy
fo lya dék cent ri fu gá lis kon tak to rok. A ké mi ai át ala ku lá -
sok ra (oxi dá ció és re duk ció) a szét vá lasz tó kasz kád mind -
két ol da lán szük ség van, hogy a vissza áram lá si kö ve tel mé -
nye ket mind két ol da lon biz to sít sák. Lé nye ges ter ve zé si
szem pont, hogy meg aka dá lyoz zák az anyag ára mok bi zo -
nyos fém io nok kal tör té nõ szennye zõ dé sét. Ezért mû -
anyag, mû anyag be vo na tú (pél dá ul flu or kar bon po li mer)
és/vagy üveg be vo na tú tor nyo kat és csõ ve ze té ke ket hasz -
nál nak.

A szi lárd-fo lya dék ion cse rés el já rás ban a dú sí tás egy
kü lön le ges, nagy re ak ció se bes sé gû ion cse ré lõ gyan tán
vagy ad szor ben sen meg va ló su ló urán ad szorp ci ó val/de -
szorp ci ó val tör té nik. A só sav ban fel ol dott uránt és más ve -
gyü le te ket ad szor bens ágya kat tar tal ma zó dú sí tó osz lo po -
kon ve ze tik ke resz tül. A fo lya ma tos mû kö dés hez szük ség
van egy vissza ára mol ta tó rend szer re, amely fel sza ba dít ja
az uránt az ad szor bens bõl és vissza jut tat ja a fo lya dék -
áram ba, és így a vég ter mék és a dú sí tá si ma ra dék össze -
gyûjt he tõ. Ezt meg fe le lõ re du ká ló/oxi dá ló ve gyi anya gok -
kal vég zik, ame lye ket kül sõ rend sze rek ben tel je sen re ge -
ne rál nak, és ame lyek ma guk ban az izo tóp szét vá lasz tó tor -
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nyok ban is rész le ge sen re ge ne rál ha tók. A for ró, tö mény
sós avas ol da tok je len lé te a fo lya mat ban szük sé ges sé te szi,
hogy a be ren de zé sek spe ci á lis kor ró zió ál ló anya gok ból
ké szül je nek vagy ilye nek kel le gye nek be von va.

5.6.1. Fo lya dék-fo lya dék cse ré lõ osz lo pok (ké mi ai
cse ré lõ dés)

Ki fe je zet ten a ké mi ai cse ré lõ dé ses urán dú sí tás hoz ter -
ve zett vagy ké szí tett me cha ni kus meg haj tá sú, el len ára mú
fo lya dék-fo lya dék cse ré lõ tor nyok (azaz im pul zus tor nyok 
szi ta le me zek kel, len gõ le me zes tor nyok és tor nyok bel sõ
tur bi nás ke ve rõ vel). Ezek a tor nyok és bel sõ ré sze ik a tö -
mény sós avas ol da tok okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló meg -
fe le lõ mû anya gok ból (mint pél dá ul flu or kar bon po li me -
rek) vagy üveg bõl ké szül nek, vagy az zal van nak be von va.
A tor nyok nál a tar tóz ko dá si idõt rö vid re ter vez ték (30 má -
sod perc vagy an nál ke ve sebb).

5.6.2. Fo lya dék-fo lya dék cent ri fu gá lis kon tak to rok
(ké mi ai cse ré lõ dés)

Ki fe je zet ten a ké mi ai cse ré lõ dé ses urán dú sí tás hoz ter -
ve zett vagy ké szí tett fo lya dék-fo lya dék cent ri fu gá lis kon -
tak to rok. Az ilyen kon tak to rok for gás se gít sé gé vel disz -
per gál ják a szer ves és a vi zes ára mo kat, majd a cent ri fu gá -
lis erõ se gít sé gé vel vá laszt ják szét a fá zi so kat. Ezek a kon -
tak to rok a tö mény sós avas ol da tok okoz ta kor ró zi ó nak el -
len ál ló meg fe le lõ mû anya gok ból (mint pél dá ul flu or kar -
bon po li me rek) ké szül nek vagy az zal van nak be von va,
vagy üveg be vo na tú ak. A cent ri fu gá lis kon tak to rok nál a
tar tóz ko dá si idõt rö vid re ter vez ték (30 má sod perc vagy
an nál ke ve sebb).

5.6.3. Urán re duk ci ós rend sze rek és be ren de zé sek (ké -
mi ai cse ré lõ dés)

a) Ki fe je zet ten a ké mi ai cse ré lõ dé ses urán dú sí tá si el já -
rás ra ter ve zett vagy ké szí tett elekt ro ké mi ai re duk ci ós cel -
lák az urán egyik vegy ér ték ál la po tá ból a má sik ba tör té nõ
re du ká lá sá hoz. A cel lák nak az elõ ál lí tá si fo lya mat ol da ta i -
val érint ke zõ anya ga i nak el len kell áll ni uk a tö mény só -
savas ol da tok okoz ta kor ró zi ó nak.

Ma gya rá zó meg jegy zés
A cel la ka tód te rét úgy kell ter vez ni, hogy az meg aka dá -

lyoz za az urán vissza oxi dá ló dá sát ma ga sabb vegy ér ték ál -
la pot ba. Az urán ka tód tér ben tar tá sá ra a cel la ren del kez het 
egy kü lön le ges ka ti on cse ré lõ anyag ból ké szült, át nem
eresz tõ memb rán nal. A ka tód meg fe le lõ szi lárd ve ze tõ bõl,
pél dá ul gra fit ból ké szül.

b) Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek a
kasz kád vég ter mék ol da lán, az U4+ szer ves áram ból való
ki vo ná sá ra, a sav kon cent rá ció sza bá lyo zá sá ra és az elekt -
ro ké mi ai re duk ci ós cel lá ba való táp lá lá sá ra.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Ezek a rend sze rek ren del kez nek ol dó szer ki vo nó be -

ren de zés sel az U4+-nek a szer ves áram ból való le vá lasz -
tá sá ra és vi zes ol dat ba vi te lé re, el pá ro log ta tó és/vagy
más mi lyen be ren de zés sel az ol dat kém ha tá sá nak be ál lí -
tá sá ra és sza bá lyo zá sá ra, va la mint szi vattyúk kal vagy
más szál lí tó be ren de zé sek kel az elekt ro ké mi ai re duk ci ós 

cel lák táp lá lá sá ra. A leg fon to sabb ter ve zé si cél, hogy el -
ke rül jék a vi zes áram bi zo nyos fém io nok kal való
szennye zõ dé sét. Ezért az áram ló anyag gal kap cso lat ba
ke rü lõ be ren de zé sek meg fe le lõ anya gok ból ké szül nek,
vagy meg fe le lõ anyag gal van nak véd ve (pél dá ul üveg,
flu or kar bon po li me rek, po li fe nil-szul fát, po li éter-szul -
fon és gyan ta imp reg ná lá sú gra fit).

5.6.4. Be táp lá lást elõ ké szí tõ rend sze rek (ké mi ai cse ré -
lõ dés)

Ki fe je zet ten nagy tisz ta sá gú urán-klo rid táp ol dat elõ ál lí -
tá sá ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek a ké mi ai cse ré lõ -
dé ses urán izo tóp szét vá lasz tó üze mek ben.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Ezek a rend sze rek fel ol dó, ol dó szer ki vo nó és/vagy ion -

cse ré lõ be ren de zé se ket tar tal maz nak a tisz tí tás ra, va la mint 
elekt ro li ti kus cel lá kat az U6+ vagy az U4+ re du ká lá sá ra U3+

ál la po tú vá. Ezek a rend sze rek csak né hány ppm fé mes
szennye zõ anya got – pél dá ul króm, vas, va ná di um, mo lib -
dén és más két vegy ér té kû, il let ve több vegy ér té kû ka ti o -
no kat – tar tal ma zó urán klo rid-ol da to kat ál lí ta nak elõ. A
nagy tisz ta sá gú U3+-t fel dol go zó rend szer ré sze i nek szer ke -
ze ti anya gai közé tar to zik az üveg, a flu or kar bon po li me -
rek, a po li fe nil-szul fát vagy po li éter-szul fon mû anyag gal
be vont és a gyan ta imp reg ná lá sú gra fit.

5.6.5. Urán oxi dá ló rend sze rek (ké mi ai cse ré lõ dés)
Ki fe je zet ten az U3+ U4+ ál la po tú vá oxi dá lá sá hoz és az

urán izo tóp szét vá lasz tó kasz kád ba tör té nõ vissza ve ze té sé -
hez ter ve zett vagy elõ ké szí tett rend sze rek a ké mi ai cse ré -
lõ dé ses dú sí tá si el já rás ban.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Ezek a rend sze rek a kö vet ke zõ be ren de zé sek bõl áll hat -

nak:
a) az izo tóp szét vá lasz tó be ren de zés bõl ki lé põ víz áram

klór ral és oxi gén nel tör té nõ érint kez te té sé re, va la mint a
ke let ke zõ U4+ ki vo ná sá ra és a kasz kád ter mék ol da lá ról
vissza té rõ gyen gí tett szer ves áram ba való vissza ve ze té sé -
re szol gá ló be ren de zés,

b) a vi zet a só sav tól szét vá lasz tó be ren de zés, amely se -
gít sé gé vel a víz és a tö mény só sav a meg fe le lõ he lye ken
vissza ve zet he tõ a fo lya mat ba.

5.6.6. Nagy re ak ció se bes sé gû ion cse ré lõ gyan ták/ad -
szor ben sek (ion cse re)

Ki fe je zet ten az ion cse ré lõ el já rást hasz ná ló urán dú sí tás -
hoz ter ve zett vagy ké szí tett nagy re ak ció se bes sé gû ion cse -
ré lõ gyan ták vagy ad szor ben sek, be le ért ve a po ró zus mak -
ro há lós gyan tá kat és/vagy hár tyás szer ke ze te ket, ame lyek -
ben az ak tív mo le ku la cso por tok csak a hor do zó ként sze -
rep lõ inak tív po ró zus vi võ anyag és más meg fe le lõ for má jú 
össze tett anyag – ide ért ve a ré szecs ké ket és ros to kat – fe -
lü le té nek be vo na ta ként van nak je len. Ezek nek az ion cse -
ré lõ gyan ták nak/ad szor ben sek nek az át mé rõ je 0,2 mm
vagy ki sebb, és ké mi a i lag el lent kell áll ni uk a tö mény só -
savas ol da tok okoz ta kor ró zi ó nak, to váb bá elég gé szi lárd -
nak kell len ni ük, hogy ne ron cso lód ja nak az ion cse ré lõ
tor nyok ban. A gyan tá kat/ad szor ben se ket ki fe je zet ten arra
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ter vez ték, hogy gyors urán izo tóp cse ré lõ dés ki ne ti kát ér je -
nek el (a ki cse ré lõ dés fe le zé si ide je ke ve sebb, mint 10 má -
sod perc), to váb bá ké pe sek le gye nek 100 °C és 200 °C kö -
zöt ti hõ mér sék le ten mû köd ni.

5.6.7. Ion cse ré lõ osz lo pok (ion cse re)
Ki fe je zet ten az ion cse rés urán dú sí tá si el já rás hoz ter ve -

zett vagy ké szí tett hen ge res osz lo pok, ame lyek nek az át -
mé rõ je na gyobb, mint 1000 mm, és ame lyek az ion cse ré lõ
gyan ták/ad szor ben sek ágya i nak be fo ga dá sá ra és alá tá -
masz tá sá ra szol gál nak. Ezek a tor nyok a tö mény sós avas
ol da tok okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok ból (mint
pél dá ul ti tán vagy flu or kar bon mû anya gok) ké szül nek,
vagy az zal van nak be von va, és 100 °C és 200 °C kö zöt ti
hõ mér sék le ten és 0,7 MPa (102 psi) nyo más fe lett ké pe sek 
üze mel ni.

5.6.8. Ion cse ré lõ vissza ára mol ta tó rend sze rek (ion -
csere)

a) Ki fe je zet ten az ion cse rés urán dú sí tó kasz ká dok ban
hasz nált ké mi ai re du ká ló sze rek re ge ne rá lá sá ra ter ve zett
vagy ké szí tett ké mi ai vagy elekt ro ké mi ai re du ká ló rend -
sze rek.

b) Ki fe je zet ten az ion cse rés urán dú sí tó kasz ká dok ban
hasz nált ké mi ai oxi dá ló sze rek re ge ne rá lá sá ra ter ve zett
vagy ké szí tett ké mi ai vagy elekt ro ké mi ai oxi dá ló rend sze -
rek.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az ion cse ré lõ dú sí tá si el já rás re du ká ló ka ti on ként hasz -

nál hat pél dá ul há rom vegy ér té kû ti tánt (Ti3+), ek kor a re -
du ká ló rend szer a Ti4+ re du ká lá sá val re ge ne rál ja a Ti3+-t. A 
fo lya mat fel hasz nál hat pél dá ul há rom vegy ér té kû va sat
(Fe3+) oxi dá ló szer ként, ami kor az oxi dá ló rend szer a Fe2+

oxi dá lá sá val re ge ne rál ja a Fe3+-t.

5.7. Ki fe je zet ten lé ze res dú sí tó lé te sít mé nyek ben való
hasz ná lat ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek, be ren de zé -
sek és al kat ré szek

Be ve ze tõ meg jegy zés
A dú sí tá si fo lya ma tok ban je len leg hasz ná la tos lé ze res

rend sze rek két ka te gó ri á ba so rol ha tók: az egyik, ame lyek -
ben az ato mos urán gõze, a má sik, ame lyek ben egy urán -
ve gyü let gõze a mun ka kö zeg. Az ilyen el já rá sok ra hasz -
nált el fo ga dott meg ne ve zé sek a kö vet ke zõk: elsõ ka te gó -
ria – ato mi gõz lé ze res izo tóp szét vá lasz tás (AVLIS vagy
SILVA); má so dik ka te gó ria – mo le ku lá ris lé ze res izo tóp -
szét vá lasz tás (MLIS vagy MOLIS) és a ké mi ai re ak ció
izo tóp-sze lek tív lé ze res ak ti vá lás sal (CRISLA). A lé ze res
dú sí tó üze mek rend sze rei, be ren de zé sei és al kat ré szei a
kö vet ke zõ ket fog lal ják ma guk ban:

a) az urán fém gõ zét ada go ló be ren de zé sek (sze lek tív
fo to-io ni zá lás ese tén) vagy az urán ve gyü let gõ zét ada go ló
be ren de zé sek (fo to-disszo ci á ci ós vagy ve gyi ak ti vá lás
ese tén);

b) az elsõ ka te gó ri á ban a dú sí tott és a sze gé nyí tett uránt 
mint vég ter mé ket és ma ra dé kot össze gyûj tõ be ren de zé sek, 
va la mint a má so dik ka te gó ri á ban a disszo ci ált és a re a gál -

ta tott ve gyü le te ket mint vég ter mé ket és a vál to zat la nul
ma radt anya go kat mint ma ra dé kot össze gyûj tõ be ren de zé -
sek;

c) lé ze res elõ ál lí tá si rend sze rek az urán-235 nuk li dok
sze lek tív ger jesz té sé re, és a be táp lá lást elõ ké szí tõ és a ter -
mé ket át ala kí tó be ren de zé sek. Az urán ato mok és ve gyü le -
tek spekt ro szkó pi á já nak bo nyo lult sá ga  miatt szük ség le het 
a szá mos ren del ke zés re álló lé ze res tech no ló gia mind egyi -
ké nek fel hasz ná lá sá ra.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az 5.7. pont ban fel so rolt rész egy sé gek kö zül szá mos

köz vet len kap cso lat ba ke rül a fém urán-gõz zel vagy
 -folyadékkal, vagy a fo lya mat ban részt vevõ, UF6-ból
vagy UF6 és más gá zok ke ve ré ké bõl álló gáz zal. Min den
olyan fe lü let, amely kap cso lat ba ke rül az urán nal vagy az
UF6-tal, tel jes egé szé ben kor ró zió ál ló anyag ból ké szül,
vagy ilyen nel van véd ve. A lé ze res dú sí tó be ren de zé sek re
vo nat ko zó sza kasz al kal ma zá sá ban a gõz vagy fo lya dék
hal maz ál la po tú fém urán vagy az urán öt vö ze tek okoz ta
kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok kö zött a kö vet ke zõk sze re -
pel nek: itt ri um-be vo na tú gra fit és tan tál; az UF6 okoz ta
kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok kö zött a kö vet ke zõk sze re -
pel nek: réz, rozs da men tes acél, alu mí ni um, alu mí ni um öt -
vö ze tek, nik kel vagy leg alább 60% nik kelt tar tal ma zó nik -
kel öt vö ze tek, és az UF6-nak el len ál ló tel je sen flu o ri zált
szén hid ro gén po li me rek.

5.7.1. Urán-el gõ zö lög te tõ rend sze rek (AVLIS)
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett urán-el gõ zö lög te -

tõ rend sze rek, ame lyek nagy tel je sít mé nyû le bon tó- vagy
pász tá zó elekt ron su gár ágyú val ren del kez nek, mely nek a
cél tárgy ra át vitt tel je sít mé nye na gyobb, mint 2,5 kW/cm.

5.7.2. Csepp fo lyós fém urán ke ze lõ rend sze rek (AVLIS)
Ki fe je zet ten az ol vadt urán vagy urán öt vö ze tek ke ze lé -

sé re ter ve zett vagy ké szí tett csepp fo lyós fém ke ze lõ-rend -
sze rek, ame lyek ol vasz tó té ge lyek bõl és azok hû tõ be ren de -
zé se i bõl áll nak.

Ma gya rá zó meg jegy zés
A rend szer hez tar to zó ol vasz tó té ge lyek és más al kat ré -

szek, ame lyek köz vet len kap cso lat ba ke rül nek az ol vadt
urán nal vagy urán öt vö ze tek kel meg fe le lõ mér ték ben kor -
ró zió- és hõ ál ló anya gok ból ké szül nek vagy ilye nek kel
van nak be von va. Ezek kö zött az anya gok kö zött sze re pel a 
tan tál, az itt ri um-be vo na tú gra fit, más rit ka föld fém-oxi -
dok kal vagy azok ke ve ré ké vel be vont gra fit.

5.7.3. Fém urán vég ter mék- és dú sít ási ma ra dék-össze -
gyûj tõ be ren de zé sek (AVLIS)

Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett vég ter mék- és dú -
sít ási ma ra dék-össze gyûj tõ be ren de zé sek csepp fo lyós
vagy szi lárd fém urán szá má ra.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Ezek nek a be ren de zé sek nek az al kat ré szei a fém urán

gõz vagy fo lya dék hõ- és kor ró zi ós ha tá sá nak el len ál ló
anya gok ból ké szül nek, vagy ilye nek kel van nak be von va
(mint pél dá ul itt ri um-be vo na tú gra fit vagy tan tál), és tar -
tal maz hat nak csö ve ket, sze le pe ket, sze rel vé nye ket, csa -
tor ná kat, át ve ze té se ket, hõ cse ré lõ ket és gyûj tõ la po kat a
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mág ne ses, elekt ro szta ti kus vagy más faj ta szét vá lasz tá si
mód sze rek szá má ra.

5.7.4. Szét vá lasz tó mo du lok há zai (AVLIS)
Ki fe je zet ten a fém urán gõz-for rás, elekt ron su gár ágyúk,

va la mint a vég ter mé ket és dú sí tá si ma ra dé kot össze gyûj tõ
be ren de zé sek be fo ga dá sá ra ter ve zett vagy ké szí tett hen ge -
res vagy négy szög le tes edé nyek.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Ezek a há zak több fé le csat la ko zás sal ren del kez nek a

vil la mos ener gia és a víz be ve ze té sé re, a lé zer su gár-ab la -
kok, a vá ku um szi vattyúk csat la ko zá sai és az el len õr zõ és
meg fi gye lõ mû sze rek szá má ra. Nyi tó és záró be ren de zé -
sek kel ren del kez nek, le he tõ vé téve a bel sõ al kat ré szek
cse ré lé sét.

5.7.5. Szu per szo ni kus ex pan dál ta tó fú vó kák (MLIS)
Ki fe je zet ten az UF6 és a vi võ gáz ke ve ré ké nek 150 K-re 

vagy en nél ala cso nyabb hõ mér sék let re hû té sé re ter ve zett
vagy ké szí tett szu per szo ni kus ex pan dál ta tó fú vó kák, ame -
lyek az UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból ké szül -
nek.

5.7.6. Urán pen taf lu o rid vég ter mék-gyûj tõ rend sze rek
(MLIS)

Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett urán-pen ta flu o rid 
(UF5) szi lárd vég ter mék-gyûj tõ rend sze rek, ame lyek szû -
rõk bõl, be csa pó dá sos vagy cik lon tí pu sú vég ter mék gyûj -
tõk bõl vagy a fen ti ek kom bi ná ci ó já ból áll nak, és el len áll -
nak az UF5/UF6 kör nye zet okoz ta kor ró zi ó nak.

5.7.7. UF6/vi võ gáz komp resszo rok (MLIS)
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett komp resszo rok

az UF6/vi võ gáz-ke ve ré kek hez, ame lye ket hosszabb ide ig
tar tó UF6 kör nye zet ben való üzem re ter vez tek. A komp -
resszo rok nak azok az al kat ré szei, ame lyek köz vet len kap -
cso lat ba ke rül nek a fo lya mat ban részt vevõ gá zok kal, az
UF6 okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anya gok ból ké szül nek,
vagy az zal van nak be von va.

5.7.8. For gó ten ge lyek tö mí té sei (MLIS)
For gó ten ge lyek kü lön le ge sen ter ve zett vagy elõ ké szí -

tett tö mí té sei, be- és ki lé põ tö mí tés csat la ko zá sok kal a
komp resszo rok for gó ré szét a meg haj tó mo tor for gó ré szé -
vel össze kö tõ ten gely tö mí té sé re, ame lyek nek meg bíz ha tó
tö mí tést kell biz to sí ta ni uk a fo lya mat ban részt vevõ gá zok
ki szi vár gá sa és a kör nye zõ le ve gõ nek vagy tö mí tõ gáz nak
a komp resszor UF6/vi võ gáz ke ve rék kel töl tött bel sõ te ré be
való be szi vár gá sa el len.

5.7.9. Flu o ro zó rend sze rek (MLIS)
Ki fe je zet ten UF5 (szi lárd) UF6 ál la po tú vá (gáz) tör té nõ

flu o ro zá sá ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek.
Ma gya rá zó meg jegy zés
Eze ket a rend sze re ket az össze gyûj tött UF5 por UF6 ál la -

po tú vá való flu o ro zá sá ra ter vez ték, hogy az UF6-ot ezt
köve tõen vég ter mék kon té ne rek ben össze gyûjt sék, vagy
az MLIS egy sé gek be táp lál ják to váb bi dú sí tás cél já ból. Az 
egyik mód szer sze rint a flu o ro zó re ak ci ót az izo tóp szét vá -
lasz tó rend szer ben le het vég re haj ta ni köz vet le nül a vég ter -
mék gyûj tõ bõl való re a gál ta tás sal és vissza nye rés sel. A
má sik mód szer sze rint az UF5 por el tá vo lít ha tó/át vi he tõ a

vég ter mék gyûj tõk bõl egy meg fe le lõ re ak ci ós edény be
(pél dá ul flu i dá gyas re ak tor, csa var re ak tor vagy láng to -
rony) flu o ro zás cél já ból. Mind két mód szer ese té ben flu ort
(vagy más meg fe le lõ flu o ro zó anya go kat) tá ro ló és szál lí -
tó, to váb bá UF6-gyûj tõ és -szál lí tó be ren de zé se ket hasz -
nál nak.

5.7.10. UF6 tö meg spekt ro mé te rek/ion for rá sok (MLIS)
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy elõ ké szí tett mág ne ses

vagy kvad ru pol tö meg spekt ro mé te rek, ame lyek al kal ma -
sak az UF6 gáz áram fo lya ma tos üze me köz ben a be táp lált
anyag ból, a ter mék bõl és a ma ra dék ból tör té nõ min ta vé tel -
re, és ame lyek az aláb bi jel lem zõk mind egyi ké nek meg fe -
lel nek:

1. egy ség nyi tö meg fel bon tás a 320 ato mi tö meg egy -
ség nél na gyobb tö meg re;

2. króm-nik kel bõl vagy réz-nik kel bõl ké szült vagy
nik kel lel be vont ion for rá sok;

3. elekt ron bom bá zá sos ion for rás;
4. izo tóp ana lí zis re al kal mas gyûj tõ rend sze rük van.

5.7.11. Táp rend sze rek/a vég ter mék és a dú sí tá si ma ra -
dék el tá vo lí tá sá ra szol gá ló rend sze rek (MLIS)

A dú sí tó üze mek kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett
fel dol go zó rend sze rei vagy be ren de zé sei, ame lyek az UF6

okoz ta kor ró zi ó nak el len ál ló anyag ból ké szül nek, vagy
az zal van nak be von va, be le ért ve az aláb bi a kat:

a) táp au tok lá vok, ke men cék vagy rend sze rek, ame lyek 
az UF6 gáz nak a dú sí tá si fo lya mat ba tör té nõ be ve ze té sé re
szol gál nak;

b) le csa pa tók (de szub li má to rok vagy hi deg csap dák),
ame lyek se gít sé gé vel az UF6 gázt el tá vo lít ják a dú sí tá si fo -
lya mat ból ké sõb bi, fel me le gí tés utá ni el szál lí tás hoz;

c) szi lár dí tó és csepp fo lyó sí tó ál lo má sok, ame lyek se -
gít sé gé vel az UF6-ot össze nyo más ál ta li csepp fo lyós vagy
szi lárd hal maz ál la po tú vá ala kí tás sal ki von ják a dú sí tá si
fo lya mat ból;

d) vég ter mék- és dú sít ási ma ra dék ál lo má sok, ame lyek
az UF6 kon té ne rek be töl té sé re szol gál nak.

5.7.12. UF6/vi võ gáz szét vá lasz tó rend sze rek (MLIS)
Ki fe je zet ten az UF6-nak a vi võ gáz tól tör té nõ el vá lasz tá -

sá ra ter ve zett vagy ké szí tett fel dol go zó rend sze rek. A vi -
võ gáz le het nit ro gén, ar gon vagy más gáz.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Ezek a rend sze rek a kö vet ke zõ be ren de zé se ket tar tal -

maz hat ják:
a) kri o gén hõ cse ré lõk és krio-sze pa rá to rok, ame lyek

–120 °C vagy an nál ala cso nyabb hõ mér sék let elõ ál lí tá sá ra
ké pe sek, vagy

b) kri o gén hû tõ egy sé gek, ame lyek –120 °C vagy an nál
ala cso nyabb hõ mér sék let elõ ál lí tá sá ra ké pe sek, vagy

c) UF6 hi deg csap dák, ame lyek –20 °C vagy an nál ala -
cso nyabb hõ mér sék let elõ ál lí tá sá ra ké pe sek.

5.7.13. Lé zer rend sze rek (AVLIS, MLIS és CRISLA)
Ki fe je zet ten urán izo tó pok szét vá lasz tá sá ra ter ve zett

vagy ké szí tett lé ze rek vagy lé zer rend sze rek.
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Ma gya rá zó meg jegy zés

Az AVLIS el já rás lé zer rend sze re ál ta lá ban két lé zer bõl
áll: egy réz gõz lé zer bõl és egy fes ték lé zer bõl. Az MLIS el -
já rás lé zer rend sze re ál ta lá ban egy CO2 lé zer bõl vagy ex ci -
mer lé zer bõl és egy, mind két vé gén for gó tük rök kel fel sze -
relt több utas op ti kai cel lá ból áll. Hosszabb idõn ke resz tül
tör té nõ üze me lés re mind két el já rás lé ze rei vagy lé zer rend -
sze rei spekt rum frek ven cia-sta bi li zá tort igé nyel nek.

5.8. Ki fe je zet ten plaz ma szét vá lasz tá sos dú sí tó üze -
mek ben való hasz ná lat ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze -
rek, be ren de zé sek és al kat ré szek

Be ve ze tõ meg jegy zés

A plaz ma szét vá lasz tá sos el já rás ban az urán io nok ból
álló plaz ma egy U-235 ion re zo nan cia frek ven ci á ra han golt 
elekt ro mos té ren ha lad ke resz tül, így az urán io nok
könnyeb ben nyel nek el ener gi át, és meg nõ a spi rá lis pá lyá -
juk át mé rõ je. A na gyát mé rõ jû pá lyán moz gó io no kat be -
fog ják és U-235-ben dú sí tott vég ter mék lesz be lõ lük. A
plaz mát, ame lyet urán gõz io ni zá lá sá val nyer nek, vá ku um -
kam rá ban tart ják, szup ra ve ze tõ mág nes ál tal kel tett erõs
mág ne ses tér ben. Az el já rás fõ tech no ló gi ai rend sze rei a
kö vet ke zõk: az urán plaz ma-ge ne rá ló rend szer, a szét vá -
lasz tó mo dul szup ra ve ze tõ mág nes sel, va la mint a vég ter -
mék és a ma ra dék fém össze gyûj té sé re szol gá ló el tá vo lí tó
rend szer rel.

5.8.1. Mik ro hul lá mú ener gia for rá sok és an ten nák

Ki fe je zet ten io nok elõ ál lí tá sá ra vagy gyor sí tá sá ra ter ve -
zett vagy ké szí tett mik ro hul lá mú ener gia for rá sok és an ten -
nák a kö vet ke zõ tu laj don sá gok kal: 30 GHz-nél na gyobb
frek ven cia és 50 kW-nál na gyobb át lag tel je sít mény az
 ionok elõ ál lí tá sá ra.

5.8.2. Ion ger jesz tõ te ker csek

Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett rádiófrekven ciás
ion ger jesz tõ te ker csek 100 kHz-nél ma ga sabb frek ven ci -
ák ra, ame lyek al kal ma sak 40 kW-nál na gyobb át lag tel je -
sít mény re.

5.8.3. Urán plaz ma-ge ne rá ló rend sze rek

Ki fe je zet ten urán plaz ma elõ ál lí tá sá ra ter ve zett vagy ké -
szí tett rend sze rek, ame lyek ren del kez het nek olyan nagy -
tel je sít mé nyû le bon tó- vagy pász tá zó elekt ron su gár ágyú -
val, amely nek a cél tárgy ra át vitt tel je sít mé nye na gyobb,
mint 2,5 kW/cm.

5.8.4. Csepp fo lyós fém urán-ke ze lõ rend sze rek

Ki fe je zet ten az ol vadt urán vagy urán öt vö ze tek ke ze lé -
sé re ter ve zett vagy ké szí tett csepp fo lyós fém-ke ze lõ rend -
sze rek, ame lyek ol vasz tó té ge lyek bõl és azok hû tõ be ren de -
zé se i bõl áll nak.

Ma gya rá zó meg jegy zés

Az ol vasz tó té ge lyek és a rend szer más ré szei, ame lyek
köz vet len kap cso lat ba ke rül nek az ol vadt urán nal vagy
urán öt vö ze tek kel, meg fe le lõ kor ró zió- és hõ ál ló anyag ból
ké szül nek, vagy ilyen nel van nak véd ve. A meg fe le lõ
anya gok közé tar toz nak a tan tál, az itt ri um-be vo na tú gra -

fit, más rit ka föld fé mek oxid ja i val és azok ke ve ré ké vel be -
vont gra fit.

5.8.5. Fém urán vég ter mék- és dú sít ási ma ra dék-össze -
gyûj tõ be ren de zé sek

Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett vég ter mék- és dú -
sít ási ma ra dék-össze gyûj tõ be ren de zé sek szi lárd fém urán
szá má ra. Ezek a gyûj tõ be ren de zé sek a fém urán-gõz kor -
ró zi ós és hõ ha tá sá nak el len ál ló anyag ból ké szül nek, pél -
dá ul itt ri um-be vo na tú gra fit ból vagy tan tál ból.

5.8.6. Szét vá lasz tó mo du lok há zai
Ki fe je zet ten a plaz ma szét vá lasz tá sos dú sí tó üze mek ben 

tör té nõ fel hasz ná lás ra ter ve zett vagy elõ ké szí tett hen ge res
edé nyek az urán plaz ma-for rás, a rá dió frek ven ci ás meg haj -
tó te kercs, va la mint a vég ter mék- és dú sít ási ma ra -
dék-össze gyûj tõ be ren de zé sek be fo ga dá sá ra.

Ma gya rá zó meg jegy zés
Ezek a há zak több fé le csat la ko zás sal ren del kez nek a

vil la mos ener gia be ve ze té sé re, a dif fú zi ós szi vattyúk csat -
la ko zá sai, va la mint az el len õr zõ és meg fi gye lõ mû sze rek
szá má ra. Nyi tó és záró be ren de zé sek kel ren del kez nek, le -
he tõ vé téve a bel sõ al kat ré szek cse ré jét és meg fe le lõ
nem-mág ne ses anyag ból, pél dá ul rozs da men tes acél ból
ké szül nek.

5.9. Ki fe je zet ten elekt ro mág ne ses dú sí tó üze mek ben
való hasz ná lat ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek, be -
ren de zé sek és al kat ré szek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Az elekt ro mág ne ses el já rás so rán a só ala kú be táp lált

anyag (rend sze rint UCl4) io ni zá lá sá val nyert fém urán
 ionokat fel gyor sít ják és ke resz tül ve ze tik egy mág ne ses té -
ren, amely nek ha tá sá ra a kü lön bö zõ izo tó pok ion jai más
pá lyán mo zog nak. Az elekt ro mág ne ses izo tóp szét vá lasz tó 
fõbb ré szei közé a kö vet ke zõk tar toz nak: mág ne ses mezõ
az ion su gár el té rí té sé re/az izo tó pok szét vá lasz tá sá ra, ion -
for rás gyor sí tó-rend szer rel és be fo gó rend szer a szét vá lasz -
tott io nok gyûj té sé re. Az el já rás se géd rend sze rei közé tar -
to zik: a mág nes táp egy ség rend sze re, az ion for rás nagy fe -
szült sé gû tá pegy ség-rend sze re, a vá ku um rend szer és egy
ki ter jedt ké mi ai ke ze lõ rend szer a vég ter mék ki nye ré sé re
és az al kat ré szek tisz tí tá sá ra és/vagy új ra fel hasz ná lá sá ra.

5.9.1. Elekt ro mág ne ses izo tóp szét vá lasz tók
Ki fe je zet ten urán izo tó pok szét vá lasz tá sá ra ter ve zett

vagy ké szí tett, elekt ro mág ne ses izo tóp szét vá lasz tók és
azok be ren de zé sei és al kat ré szei, ide ért ve a kö vet ke zõ ket:

a) ion for rá sok
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett, egy sze res vagy

több szö rös urán ion-for rá sok, ame lyek gõz for rás ból, io ni -
zá ló ból és ré szecs ke gyor sí tó ból áll nak és meg fe le lõ anya -
gok ból, pél dá ul gra fit ból, rozs da men tes acél ból vagy réz -
bõl ké szül nek, va la mint ké pe sek 50 mA vagy na gyobb
ion su gár ára mot lét re hoz ni;

b) ion be fo gók
Ki fe je zet ten a dú sí tott vagy sze gé nyí tett urán ion su gár -

nya lá bok gyûj té sé re ter ve zett vagy ké szí tett gyûj tõ la pok
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két vagy több rés sel és üreg gel, ame lyek meg fe le lõ anya -
gok ból, pél dá ul gra fit ból vagy rozs da men tes acél ból ké -
szül nek;

c) vá ku um há zak
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett vá ku um há zak

elekt ro mág ne ses uránt szét vá lasz tó be ren de zé sek hez,
ame lyek meg fe le lõ, nem-mág ne ses anya gok ból, mint pél -
dá ul rozs da men tes acél ból ké szül nek, és ame lye ket 0,1 Pa
vagy an nál ala cso nyabb nyo má son való mû kö dés re ter -
vez tek;

Ma gya rá zó meg jegy zés
A há za kat ki fe je zet ten az ion for rá sok, az ion be fo gó la -

pok és a víz hû té ses bur ko lat be fo ga dá sá ra ter vez ték, és
csat la koz ta tá si le he tõ ség gel ren del kez nek a dif fú zi ós szi -
vattyúk hoz, va la mint nyi tá si és zá rá si le he tõ ség gel e be -
ren de zé sek el tá vo lí tá sá ra és új bó li be sze re lé sé re.

d) mág ne ses pó lus ele mek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett mág ne ses pó lus -

ele mek, ame lyek át mé rõ je na gyobb, mint 2 m, és ame lye -
ket az elekt ro mág ne ses izo tóp szét vá lasz tók ban az ál lan dó
mág ne ses tér fenn tar tá sá ra és a kap cso ló dó izo tóp szét vá -
lasz tók kö zött a mág ne ses tér át vi te lé re hasz nál nak.

5.9.2. Nagy fe szült sé gû táp egy sé gek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett nagy fe szült sé gû

táp egy sé gek ion for rá sok hoz, ame lyek az alább fel so rolt
jel lem zõk mind egyi ké vel ren del kez nek: ké pe sek foly to -
nos üzem re, a ki me nõ fe szült sé gük 20 000 V vagy na -
gyobb, a ki me nõ áram erõs sé gük 1 A vagy na gyobb, és fe -
szült ség sza bá lyo zá suk jobb, mint 0,01% 8 óra idõ tar tam
alatt.

5.9.3. Mág nes táp egy sé gek
Kü lön le ge sen ter ve zett vagy ké szí tett nagy tel je sít mé -

nyû egyen ára mú mág nes táp egy sé gek, ame lyek az aláb bi
jel lem zõk mind egyi ké vel ren del kez nek: ké pe sek fo lya ma -
to san 500 A vagy na gyobb áram biz to sí tá sá ra 100 V vagy
na gyobb fe szült ség mel lett, és fe szült ség- vagy áram sza -
bá lyo zá suk jobb, mint 0,01% 8 óra idõ tar tam alatt.

6. Ne héz víz, de u té ri um és de u té ri um ve gyü le tek elõ ál lí -
tá sá ra szol gá ló üze mek, va la mint ki fe je zet ten ezek cél já ra
ter ve zett vagy ké szí tett be ren de zé sek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Ne héz víz több fé le mó don ál lít ha tó elõ. Ezek kö zül az a

ket tõ, amely gaz da sá gos nak bi zo nyult, a víz-hid ro gén -
szul fid-cse ré lõ el já rás (GS el já rás) és az am mó nia-hid ro -
gén-cse ré lõ el já rás.

A GS el já rás a hid ro gén és de u té ri um ki cse ré lõ dé sén
alap szik, a víz és a hid ro gén szul fid kö zött, tor nyok so ro za -
tán ke resz tül, ame lyek nek üzem köz ben a fel sõ ré sze hi deg 
és az alsó ré sze for ró. A víz le fe lé fo lyik a tor nyok ban, mi -
köz ben a hid ro gén szul fid gáz a tor nyok alja fe lõl áram lik a 
te te je felé. Per fo rált tál cák so ro za ta se gí ti elõ a gáz és a víz
ke ve re dé sét. A de u té ri um ala csony hõ mér sék le ten át ván -

do rol a víz be, ma gas hõ mér sék le ten pe dig a hid ro gén szul -
fid ba. A de u té ri um ban dú sí tott gázt és vi zet a hi deg, il let ve 
a for ró csat la ko zá si pont nál ki von ják az elsõ fo ko zat ból, és 
to vább is mét lik a fo lya ma tot a to váb bi tor nyok ban. Az
utol só fo ko zat vég ter mé két, a de u té ri um ban max.
30%-ban dú sí tott vi zet, le pár ló egy ség be ve ze tik, ahol
 reaktor mi nõ sé gû ne héz vi zet, azaz 99,75%-os de u té ri um -
oxi dot ké szí te nek be lõ le.

Az am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rás so rán a de u té ri um 
ka ta li zá tor je len lé té ben fo lyé kony am mó ni á val való érint -
ke zés út ján von ha tó ki a szin té zis gáz ból. A szin té zis gázt
be ve ze tik a cse ré lõ tor nyok ba és egy am mó nia kon ver ter be. 
A tor nyok bel se jé ben a gáz alul ról fel fe lé áram lik, a fo lyé -
kony am mó nia pe dig fe lül rõl le fe lé. A szin té zis gáz ban ki -
vá lasz tó dik a de u té ri um a hid ro gén bõl, és az am mó ni á ban
hal mo zó dik fel. Ez után az am mó ni át a to rony al ján egy
am mó nia bon tó ba ve ze tik, a gázt pe dig a to rony te te jén egy 
am mó nia kon ver ter be ve ze tik. A to váb bi dú sí tás az ezt kö -
ve tõ fo ko za tok ban ját szó dik le, és a re ak tor mi nõ sé gû ne -
héz víz a vég sõ le pár lás ból nyer he tõ. A szin té zis gáz be táp -
lá lá sát biz to sít hat ja egy am mó nia üzem, ame lyet pe dig egy
am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ ne héz víz gyár tó üzem mel
együtt épít het nek. Az am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rás
ese tén a de u té ri um ki in du lá si for rá sa ként kö zön sé ges víz
is hasz nál ha tó.

A GS vagy az am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rás alap -
ján mû kö dõ ne héz víz gyár tó üze mek szá mos kulcs be ren -
de zé se meg egye zik a vegy ipar és a kõ olaj ipar né hány be -
ren de zé sé vel. Ez kü lö nö sen a GS el já rás alap ján mû kö dõ
kis üze mek ese té ben igaz. Ezek nek ke vés al kat ré sze kap -
ha tó azon ban rak tár ról. A GS és az am mó nia-hid ro -
gén-cse ré lõ el já rás nagy mennyi sé gû gyú lé kony, kor ro zív
és mér ge zõ fo lya dék ke ze lé sét igény li, ma gas nyo má son.
Eb bõl kö vet ke zik, hogy az ezen el já rá sok kal mû kö dõ üze -
mek és be ren de zé sek ter ve i nek és üze mi elõ írásainak ki -
ala kí tá sa kor az anya gok ki vá lasz tá sá ra és elõ írt jel lem zõ i -
re nagy fi gyel met kell for dí ta ni a hosszú élet tar tam, a nagy
biz ton ság és meg bíz ha tó ság el éré se ér de ké ben. A mé ret
ki vá lasz tá sa el sõ sor ban a gaz da sá gos ság és az igé nyek
függ vé nye. Ezért az itt fel hasz nált be ren de zé sek nagy ré -
szét a vevõ igé nyei alap ján ké szí tik el.

Vé gül, meg kell je gyez ni, hogy mind a GS, mind pe dig
az am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rás ese tén, olyan be ren -
de zé sek, ame lye ket egye di leg nem ki fe je zet ten a ne héz -
víz gyár tás ra ter vez tek vagy ké szí tet tek, össze sze rel he tõk
ki fe je zet ten a ne héz víz gyár tá sá ra ter ve zett vagy ké szí tett
rend sze rek ké. Pél da ilyen be ren de zé sek re az am mó -
nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rás ban hasz nált ka ta li zá tor-gyár -
tó rend szer és mind két el já rás ban a ne héz víz re ak tor mi nõ -
sé gû vé tör té nõ vég sõ kon cent rá lá sá hoz hasz nált víz le pár ló 
rend sze rek.

Ki fe je zet ten a víz-hid ro gén szul fid-cse ré lõ vagy az am -
mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rá son ala pu ló ne héz víz gyár -
tás hoz ter ve zett vagy ké szí tett be ren de zé sek a kö vet ke zõk:
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6.1. Víz-hid ro gén szul fid cse ré lõ tor nyok

Ki fe je zet ten a víz-hid ro gén szul fid-cse ré lõ el já rást al -
kal ma zó ne héz víz gyár tás hoz ter ve zett vagy ké szí tett cse -
ré lõ tor nyok, ame lyek fi nom szén acél ból (pl. ASTM
A516) ké szül tek, át mé rõ jük 6 m (20'') és 9m (39'') kö zött
van, ké pe sek 2 MPa (300 psi) vagy an nál na gyobb nyo má -
son üze mel ni, és a kor ró zi ós rá ha gyá suk 6 mm vagy na -
gyobb.

6.2. Be fú vók és komp resszo rok

Egy fo ko za tú, ala csony szál lí tó ma gas sá gú (azaz
0,2 MPa vagy 30 psi) cent ri fu gá lis fú vók vagy komp -
resszo rok a hid ro gén szul fid gáz (azaz több mint 70% H2S-t 
tar tal ma zó gáz) ke ring te té sé re, ame lye ket ki fe je zet ten a
víz-hid ro gén szul fid-cse ré lõ el já rást al kal ma zó ne héz víz -
gyár tás hoz ter vez tek vagy ké szí tet tek. Ezek nek a fú vók -
nak és komp resszo rok nak 56 m3/sec (120.000 SCFM)
vagy na gyobb az át eresz tõ ké pes sé gük, 1,8 MPa (260 psi)
vagy na gyobb szí vó ol da li nyo má son üze mel nek, és ned -
ves H2S kör nye zet ben való üze mel te tés re ter ve zett tö mí té -
sek kel van nak fel sze rel ve.

6.3. Am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ tor nyok

Am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ tor nyok, ame lyek ma gas sá -
ga 35 m (114,3'') vagy na gyobb, át mé rõ je 1,5 m (4,9'') és
2,5 m (8,2'') kö zött van és ké pe sek 15 MPa (2225 psi) fe let -
ti nyo má son üze mel ni, és ame lye ket ki fe je zet ten az am -
mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rást al kal ma zó ne héz víz gyár -
tás hoz ter vez tek vagy ké szí tet tek. Ezek nek a tor nyok nak
van leg alább egy ka ri más ten gely irá nyú nyí lá suk, amely -
nek át mé rõ je meg egye zik a hen ge res rész át mé rõ jé vel, és
ame lyen ke resz tül a to rony bel sõ sze rel vé nyei be he lyez he -
tõk és ki ve he tõk.

6.4. To rony sze rel vé nyek és fo ko zat szi vattyúk

Tor nyok bel sõ sze rel vé nyei és fo ko zat szi vattyúk, ame -
lye ket ki fe je zet ten az am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rást
al kal ma zó ne héz víz gyár tás hoz ter vez tek vagy ké szí tet tek.
A tor nyok bel sõ sze rel vé nyei ma guk ban fog lal ják a kü lön -
le ge sen ter ve zett fo ko zat kon tak to ro kat, ame lyek elõ se gí -
tik a ha té kony gáz/fo lya dék érint ke zést. A fo ko zat szi -
vattyúk ma guk ban fog lal ják a kü lön le ge sen ter ve zett bú -
vár szi vattyú kat, ame lyek a fo lyé kony am mó nia ke ring te -
té sét vég zik a kon tak tor rész ben, a több fo ko za tú to rony
bel se jé ben.

6.5. Am mó nia bon tók

Am mó nia bon tók, ame lyek 3 MPa (450 psi) vagy ma ga -
sabb nyo má son üze mel nek, és ame lye ket ki fe je zet ten az
am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rást al kal ma zó ne héz víz -
gyár tás hoz ter vez tek vagy ké szí tet tek.

6.6. Inf ra vö rös ab szorp ci ós ana li zá to rok

Inf ra vö rös ab szorp ci ós ana li zá to rok, ame lyek al kal ma -
sak a hid ro gén/de u té ri um arány üzem köz be ni elem zé sé re, 
ahol a de u té ri um kon cent rá ció 90% vagy na gyobb.

6.7. Ka ta li ti kus ége tõk
Ki fe je zet ten az am mó nia-hid ro gén-cse ré lõ el já rást al -

kal ma zó ne héz víz gyár tás hoz ter ve zett vagy ké szí tett ka ta -
li ti kus ége tõk a dú sí tott de u té ri um gáz ne héz víz zé tör té nõ
át ala kí tá sá ra.

7. Urán át ala kí tá sá ra szol gá ló üze mek, va la mint ki fe -
je zet ten ezek hez ter ve zett vagy ké szí tett be ren de zé sek

Be ve ze tõ meg jegy zés
Az urán át ala kí tó üze mek és rend sze rek az urán nak

egyik ké mi ai for má ból egy má sik ba tör té nõ egy sze res
vagy több szö rös át ala kí tá sát vé gez he tik, be le ért ve a kö -
vet ke zõ ket: urá nérc kon cent rá tu mok át ala kí tá sa UO3-dá,
UO3 át ala kí tá sa UO2-dá, urán-oxi dok át ala kí tá sa UF4-dá
vagy UF6-dá, UF4 át ala kí tá sa UF6-dá, UF6 át ala kí tá sa
UF4-dá, UF4 át ala kí tá sa fém urán ná és urán-flu o ri dok át -
ala kí tá sa UO2-dá. Az urán át ala kí tó üze mek szá mos kulcs -
be ren de zé se meg egye zik a ve gyi fel dol go zó ipar kü lön fé le
be ren de zé se i vel. Pél dá ul a fo lya mat so rán al kal ma zott be -
ren de zé sek a kö vet ke zõ tí pu sú ak le het nek: ke men cék, for -
gó szá rí tó ke men cék, fo lya dék ágyas re ak to rok, láng tor -
nyos re ak to rok, fo lya dék cent ri fu gák, le pár ló tor nyok és fo -
lya dék-fo lya dék el vá lasz tó tor nyok. Mind azon ál tal csak
né hány be ren de zés kap ha tó rak tár ról, a leg több jü ket a
vevõ igé nyei és elõ írásai sze rint kell ké szí te ni. Né hány
eset ben kü lön le ges ter ve zé si és épí té si szem pon to kat kell
figye lembe ven ni a ke zelt ve gyi anya gok né me lyi ké nek
(HF, F2, ClF3 és urán-flu o ri dok) kor ro zív tu laj don sá gai
 miatt. Vé gül meg kell je gyez ni, hogy az összes urán át ala -
kí tó fo lya mat ban azok a be ren de zé sek, ame lye ket egye di -
leg nem ki fe je zet ten az urán át ala kí tá sá ra ter vez tek vagy
ké szí tet tek, össze sze rel he tõk ki fe je zet ten urán át ala kí tá sá -
ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek ké.

7.1. Ki fe je zet ten urán érc-kon cent rá tu mok UO3-dá tör -
té nõ át ala kí tá sá ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az urán érc-kon cent rá tu mok UO3-dá való át ala kí tá sát

vé gez he tik az urán érc sa lét rom sav ban tör té nõ fel ol dá sá -
val, majd a tisz tí tott ura nil-nit rá tot ki von hat ják ol dó szer,
pél dá ul tri bu til-fosz fát fel hasz ná lá sá val. Ez után az ura -
nil-nit rá tot UO3-dá ala kít ják át kon cent rá lás sal és de nit rá -
lás sal vagy am mó nia gáz zal tör té nõ sem le ge sí tés sel am -
mó ni um-di u ra ná tot ál lí ta nak elõ, ame lyet ezt köve tõen
szûr nek, szá rí ta nak és kal ci nál nak.

7.2. Ki fe je zet ten az UO3-nak UF6-dá tör té nõ át ala kí tá -
sá ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az UO3-nak UF6-dá tör té nõ át ala kí tá sa flu o ro zás sal

köz vet le nül el vé gez he tõ. A fo lya mat hoz flu or gáz for rás ra
vagy klór tri flu o rid-for rás ra van szük ség.

7.3. Ki fe je zet ten UO3-nak UO2-dá tör té nõ át ala kí tá sá ra 
ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek
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Ma gya rá zó meg jegy zés
Az UO3-nak UO2-dá tör té nõ át ala kí tá sa az UO3-nak

bon tott am mó nia gáz zal vagy hid ro gén nel való re du ká lá -
sá val vé gez he tõ el.

7.4. Ki fe je zet ten az UO2-nak UF4-dá tör té nõ át ala kí tá -
sá ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az UO2-nak UF4-dá tör té nõ át ala kí tá sa az UO2-nak hid -

ro gén flu o rid gáz zal (HF) 300–500 °C-on tör té nõ re a gál ta -
tá sá val vé gez he tõ el.

7.5. Ki fe je zet ten az UF4-nak UF6-dá tör té nõ át ala kí tá sá -
ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az UF4-nak UF6-dá tör té nõ át ala kí tá sát to rony re ak tor -

ban, flu or ral le ját szó dó exo ter mi kus re ak ció se gít sé gé vel
vég zik. Mi köz ben a ki lé põ gáz ára mot ke resz tül ve ze tik
egy –10 °C-ra hû tött hi deg csap dán, az UF6 le csa pó dik a
for ró, ki lé põ gá zok ból. A fo lya mat hoz flu or gáz for rás ra
van szük ség.

7.6. Ki fe je zet ten az UF4-nak urán me tál lá tör té nõ át ala -
kí tá sá ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az UF4-nak urán me tál lá tör té nõ át ala kí tá sa magné -

ziummal (nagy ada gok ese tén) vagy kal ci um mal (kis ada -
gok ese tén) tör té nõ re duk ció se gít sé gé vel tör té nik. A re ak -
ció az urán ol va dás pont ja fe let ti (1130 °C) hõ mér sék le te -
ken megy vég be.

7.7. Ki fe je zet ten az UF6-nak UO2-dá tör té nõ át ala kí tá -
sá ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az UF6-nak UO2-dá tör té nõ át ala kí tá sa há rom el já rás

egyi ké nek se gít sé gé vel tör tén het. Az el sõ ben az UF6-ot
hid ro gén és gõz se gít sé gé vel UO2-dá re du kál ják és hid ro li -
zál ják. A má so dik el já rás ban az UF6-ot víz ben való fel ol -
dás sal hid ro li zál ják, am mó ni át ad nak hoz zá az ammó -
nium-diuranát ki csa pa tá sá ra, majd a di u ra ná tot hid ro gén -
nel 820 °C-on UO2-dá re du kál ják. A har ma dik el já rás so -
rán gáz hal maz ál la po tú UF6-ot, CO2-ot és NH3-t víz ben
ele gyí te nek, ek kor am mó ni um-ura nil-kar bo nát csa pó dik
ki. Az am mó ni um-ura nil-kar bo ná tot 500–600 °C-on gõz -
zel és hid ro gén nel ele gyí tik és UO2-ot nyer nek.

Az UF6-nak UO2-dá tör té nõ át ala kí tá sa gyak ran egy
üzem anyag gyár tó üzem elsõ fo ko za tá ban tör té nik.

7.8. Ki fe je zet ten az UF6-nak UF4-dá tör té nõ át ala kí tá -
sá ra ter ve zett vagy ké szí tett rend sze rek

Ma gya rá zó meg jegy zés
Az UF6-nak UF4-dá tör té nõ át ala kí tá sát hid ro gén nel

való re duk ci ó val vég zik.

III. Melléklet

Amennyi ben e jegy zõ könyv in téz ke dé sei a Kö zös ség
ál tal be je len tett nuk le á ris anya got érin te nek, a jegy zõ -

könyv 1. cik ké nek sé rel me nél kül, az ügy nök ség és a Kö -
zös ség együtt mû kö dik az in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak
elõ se gí té se és a te vé keny sé gek szük ség te len két sze ri el -
vég zé sé nek el ke rü lé se cél já ból.

A Kö zös ség az ügy nök ség ren del ke zé sé re bo csát ja a
2. cikk a) vi. pont já nak (b) és (c) pont ja sze rint meg ha tá ro -
zott tá jé koz ta tás hoz kap cso ló dó in for má ci ót a nuk le á ris és
a nem nuk le á ris célú szál lí tá sok ra vo nat ko zó an, bár mely
ál lam ból a Kö zös ség va la mely tag ál la má ba, és bár mely ál -
lam ba a Kö zös ség va la mely tag ál la má ból, azok nak a nuk -
le á ris alap anya gok nak az ex port ja és im port ja vo nat ko zá -
sá ban, ame lyek nem érik el azt az össze té telt és tisz ta sá got, 
amely al kal mas az üzem anyag gyár tá sá ra vagy az izo tóp -
dú sí tás ra.

Va la mennyi ál lam az ügy nök ség ren del ke zé sé re bo csát -
ja az ex port tal kap cso la to san a 2. cikk a) ix. pont já nak
(a) pont ja és az ügy nök ség ki fe je zett ké ré se ese tén az im -
port tal kap cso la to san a 2. cikk a) ix. pont já nak b) pont ja
alap ján a Kö zös ség va la mely tag ál la má ból vagy tag ál la -
má ba tör té nõ szál lí tás ra vo nat ko zó in for má ci ó kat, ame -
lyek meg fe lel nek a jegy zõ könyv II. Mel lék le té ben fel so -
rolt kü lön le ges be ren de zé sek nek és nem-nuk le á ris anya -
gok nak.

A Kö zös ség Kö zös Ku ta tó köz pont já ra te kin tet tel, a Kö -
zös ség is be ve ze ti azo kat az in téz ke dé se ket, ame lye ket ez
a jegy zõ könyv ál la pít meg az ál la mok szá má ra, meg fe le lõ
mó don az zal az ál lam mal szo ro san együtt mû köd ve, ame -
lyik nek a te rü le tén a köz pont lé te sít mé nyei ta lál ha tók.

A biz to sí té ki egyez mény 26. cik ké ben em lí tett, a jegy -
zõ könyv 25. cik ké nek a) pont ja sze rint fel ál lí tott Össze kö -
tõ Bi zott ság ki bõ vül an nak ér de ké ben, hogy le he tõ vé te -
gye az ál la mok kép vi se lõ i nek rész vé te lét és a jegy zõ -
könyv bõl szár ma zó új kö rül mé nyek hez való al kal maz ko -
dást.

A jegy zõ könyv vég re haj tá sá nak egye dü li cél jai ér de ké -
ben, va la mint a Kö zös ség és tag ál la mai ha tás kö re i nek és
fe le lõs sé ge i nek sé rel me nél kül, min den ál lam, ame lyik
úgy dönt, hogy rá bíz za az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá -
gá ra az egyes ren del ke zé sek vég re haj tá sát, amely e jegy -
zõ könyv sze rint az ál la mok fe le lõs sé ge, er rõl kör le vél ben
tá jé koz tat ja a jegy zõ köny vet el fo ga dó töb bi fe let. Az
 Európai Kö zös sé gek Bi zott sá ga ér te sí ti a jegy zõ köny vet
el fo ga dó töb bi fe let va la mennyi ilyen dön tés elfoga -
dásáról.”

5.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény 2.  § a) pont ja, 3.  §-a és 8.  §-a a meg ál la po -
dás 23. cik ke a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép -
nek ha tály ba.
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(3) E tör vény 2.  § b) pont ja, va la mint 4.  §-a a ki egé szí tõ
jegy zõ könyv 17. cik ke a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ -
pont ban lép nek ha tály ba.

(4) A meg ál la po dás, a jegy zõ könyv és a ki egé szí tõ jegy -
zõ könyv, va la mint e tör vény 2–4.  §-ai és 8.  §-a ha tály ba lé -
pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mert té vá -
lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz -
zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

6.  § (1) Az 5.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ -
pont ban – az 1.  §-ban meg ha tá ro zott meg ál la po dás és
jegy zõ könyv ha tá lyos sá gá nak ide jé re – fel füg gesz tés re
ke rül nek az 1972. évi 9. tör vényerejû ren de let tel ki hir de -
tett, a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Nem zet kö zi Atom ener -
gia Ügy nök ség kö zött a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé sé -
nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer zõ dés sze rin ti biz to sí -
té kok al kal ma zá sá ról, Bécs ben, 1972. már ci us 6-án alá írt
egyez mény ha tá lya alá tar to zó ügy nök sé gi biz to sí té ki in -
téz ke dé sek.

(2) Az 5.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban
– az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ jegy zõ könyv ha tá -
lyos sá gá nak ide jé re – fel füg gesz tés re ke rül nek az 1999.
évi XC. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar or szág és a Nem -
zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség kö zött a nuk le á ris fegy -
ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer zõ -
dés nek meg fe le lõ biz to sí té kok al kal ma zá sá ra 1972. már -
cius 6-án kö tött egyez mény hez kap cso ló dó, Bécs ben,
1998. no vem ber 26-án alá írt Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv ha -
tá lya alá tar to zó ügy nök sé gi biz to sí té ki in téz ke dé sek.

7.  § (1) E tör vény 1–8.  §-ai nak vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges in téz ke dé sek rõl az Or szá gos Atom ener gia Hi va talt
fel ügye lõ mi nisz ter gon dos ko dik.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg fel ha tal ma -
zást kap az Or szá gos Atom ener gia Hi va talt fel ügye lõ mi -
nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a nuk le á ris anya -
gok kal és a nuk le á ris üzem anyag cik lus sal kap cso la tos te -
vé keny sé gek nyil ván tar tá sát és el len õr zé sét.

8.  § Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
2.  § g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E tör vény al kal ma zá sá ban)

„g) nuk le á ris lé te sít mény: az atom erõ mû, atom fû tõ mû,
ku ta tó és ok ta tó atom re ak tor, to váb bá min den más olyan
lé te sít mény, ame lyet a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé sé nek
meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer zõ dés III. cikk (1) és (4) be -
kez dé sé nek vég re haj tá sá ról  szóló biz to sí té ki meg ál la po -
dás 98. cik ké nek 2. I. pont ja ek ként ha tá roz meg;”

9.  § (1) A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já -
rás ról  szóló 2005. évi L. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
5.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se lõ je ál tal va la mely
nem zet kö zi szer ve zet vagy va la mely nem zet kö zi szer zõ -
dés ben ré szes ál la mok kon fe ren ci á ja ke re té ben meg kö ten -
dõ nem zet kö zi szer zõ dés lét re ho zá sá ra irá nyu ló cse lek mé -
nyek el vég zé sé hez kü lön fel ha tal ma zás nem szük sé ges, ha 
a kép vi se lõ a nem zet kö zi szer ve zet ben vagy a ré szes ál la -
mok kon fe ren ci á ján való rész vé tel re meg fe le lõ fel ha tal -
ma zás sal ren del ke zik.”

(2) Az Nsztv. 6.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „ , to váb -
bá szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ra” szö veg rész ha -
tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LXXXIII.
tör vény

az Európai Védelmi Ügynökség és annak
személyzete részére biztosított kiváltságokról

és mentességekrõl  szóló, az Európai Unió
tagállamai kormányainak

a Tanács keretében ülésezõ képviselõi
határozatának kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
tag ál la mok kor má nya i nak a Ta nács ke re té ben ülé se zõ
kép vi se lõ i nek az Eu ró pai Vé del mi Ügy nök ség és an nak
sze mély ze te ré szé re biz to sí tott ki vált sá gok ról és men tes -
sé gek rõl  szóló ha tá ro za ta (a továb biak ban: Ha tá ro zat) kö -
te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Ha tá ro za tot e tör vénnyel ki hir -
de ti.

3.  § A Ha tá ro zat hi te les szö ve ge a kö vet ke zõ:

„A tagállamok kormányainak a Tanács keretében
ülésezõ képviselõi határozata (10/11/2004)

az Európai Védelmi Ügynökség és annak személyzete
részére biztosított kiváltságokról és mentességekrõl

Az Eu ró pai Unió tag ál la mai kor má nya i nak a Ta nács ke -
re té ben ülé se zõ kép vi se lõi,

mi vel:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 30-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(1) 2004. jú li us 12-én a Ta nács el fo gad ta az Eu ró pai Vé -
del mi Ügy nök ség (a továb biak ban: az Ügy nök ség) lét re -
ho zá sá ról  szóló 2004/551/KKBP együt tes fel lé pést1,

(2) az Ügy nök ség mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez az
 Európai Unió ezen Ügy nök sé ge és an nak sze mély ze te ré -
szé re – ki zá ró lag az Ügy nök ség és az Eu ró pai Unió ér de -
ké ben – biz to sí ta ni kell az eh hez szük sé ges ki vált sá go kat,
men tes sé ge ket és könnyí té se ket,

a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz tak:

1. cikk

Joghatóság alóli mentesség, házkutatás, lefoglalás,
igénybevétel, elkobzás és a korlátozás bármely más

formája alóli mentesség

Az Ügy nök ség he lyi sé gei és épü le tei sért he tet le nek. Az
Ügy nök ség he lyi sé gei és épü le tei men te sek a ház ku ta tás,
igény be vé tel, el kob zás vagy ki sa já tí tás alól. Az Ügy nök -
ség va gyo na és kö ve te lé sei nem ké pez he tik kény sze rí tõ
köz igaz ga tá si vagy bí ró sá gi in téz ke dés tár gyát.

2. cikk

Az irattár sérthetetlensége

Az Ügy nök ség irat tá ra sért he tet len.

3. cikk

Adók és vámok alóli mentesség

(1) Az Ügy nök ség, az Ügy nök ség esz kö zei, be vé te lei és 
egyéb va gyo na men tes min den faj ta köz vet len adó alól.

(2) A tag ál la mok kor má nyai le he tõ ség sze rint kö te le sek
meg ten ni a meg fe le lõ in téz ke dé se ket az ingó és in gat lan
va gyon tár gyak árá ban fog lalt köz ve tett, il let ve for gal mi
adók össze gé nek el en ge dé se vagy vissza té rí té se ér de ké -
ben mind azon ese tek ben, ami kor az Ügy nök ség cél ki tû zé -
se i nek, funk ci ó i nak és fel ada ta i nak tel je sí té sé re, hi va ta los
hasz ná lat ra je len tõs össze gû be szer zé se ket hajt vég re,
ame lyek ára ilyen jel le gû adót tar tal maz. E ren del ke zé sek
al kal ma zá sa azon ban nem jár hat a Kö zös sé gen be lü li ver -
senyt tor zí tó ha tás sal.

(3) A köz ve tett, il let ve a for gal mi adók alól a (2) be kez -
dés sze rint men tes be szer zé se ket ki zá ró lag a men tes sé get
biz to sí tó tag ál lam mal lét re jött meg ál la po dás ban fog lalt
fel té te lek mel lett le het el ad ni vagy más mó don el ide ge ní -
te ni.

1 HL L 245., 2004. 7. 17., 17. o.

(4) Nem ad ha tó men tes ség azon adók és egyéb köz ter -
hek alól, ame lyek köz üze mi szol gál ta tá sok dí já nak fe lel -
nek meg.

4. cikk

Védelmi árucikkek átruházása az Ügynökség
hivatalos használatára

Az Ügy nök ség cél ki tû zé se, funk ci ói és fel ada tai tel je sí -
té se ér de ké ben hi va ta los hasz ná la tá ra szánt vé del mi áru -
cik kek tag ál la mok kö zöt ti át ru há zá sa te kin te té ben

– az Ügy nök ség men tes sé get él vez a tag ál la mok ál tal
ki rótt fi ze té si kö te le zett sé gek és il le té kek alól, ki vé ve az
el já rá si dí ja kat;

– a tag ál la mok – a nem ze ti tör vényeikkel és rendele -
teikkel össz hang ban, a nem zet kö zi jog ból fa ka dó kö te le -
zett sé ge ik sé rel me nél kül – a le het sé ges mér ték ben igye -
kez nek le he tõ vé ten ni az ilyen át ru há zást.

5. cikk

A kapcsolattartásra vonatkozó könnyítések
és mentességek

A tag ál la mok hoz zá já rul nak ah hoz, hogy az Ügy nök ség 
a te rü le tü kön hi va ta los cél ból sza ba don, en ge dé lyez te tés
nél kül tart son kap cso la tot, és ezen jo go sult sá gát vé de lem -
ben is ré sze sí tik. Az Ügy nök ség jo go sult rejt je le ket hasz -
nál ni, to váb bá hi va ta los le ve le ket és egyéb hi va ta los kül -
de mé nye ket fu tár vagy le pe csé telt poggyász út ján kül de ni
és fo gad ni, ame lyek re a dip lo má ci ai fu tá rok ra és poggyá -
szok ra vo nat ko zó ki vált sá gok és men tes sé gek vonat -
koznak.

6. cikk

Belépés, tartózkodás és távozás

Szük ség ese tén a tag ál la mok biz to sít ják a 7. cikk ben
em lí tett sze mé lyek hi va ta los célú be lé pé sét, tar tóz ko dá sát
és tá vo zá sát. Mind azon ál tal iga zol ni kell, hogy az eb ben a
cikk ben biz to sí tott bá nás mód ra igényt tar tó sze mé lyek a
7. cikk ben meg ha tá ro zott osz tály ba tar toz nak.

7. cikk

Az Ügynökség személyzetének kiváltságai
és mentességei

(1) Az egyes tag ál la mok te rü le tén az Ügy nök ség szer -
zõ dé ses al kal ma zot tai ál lam pol gár ság ra való te kin tet nél -
kül a kö vet ke zõ men tes sé ge ket él ve zik:
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a) a hi va ta los funk ci ó ik gya kor lá sa so rán szó be li vagy
írás be li meg nyi lat ko zá sa ik, il let ve vég re haj tott cse le ke de -
te ik te kin te té ben men tes sé get él vez nek a jog ha tó ság alól,
ez a men tes ség a hi va ta luk meg szû né sét köve tõen is meg -
il le ti õket;

b) min den hi va ta los ira tuk, do ku men tu muk és egyéb
hi va ta los anya guk sért he tet len;

c) há zas tár sa i kat és el tar tott csa lád tag ja i kat is be le ért ve 
nem tar toz nak a be ván dor lá si kor lá to zá sok, il let ve a kül -
föl di ek nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ha tá lya alá.

(2) Az Ügy nök ség szer zõ dé ses al kal ma zot tai, akik nek
az il let mé nye és jut ta tá sa a 9. cikk ér tel mé ben az Ügy nök -
sé get meg il le tõ adó ha tá lya alá tar to zik, az Ügy nök ség ál -
tal ki fi ze tett il let mé nyek és jut ta tá sok te kin te té ben men te -
sül a nem ze ti jö ve de lem adó alól. Ezek a fi ze té sek és jut ta -
tá sok azon ban figye lembe ve he tõk a más for rá sok ból szár -
ma zó jö ve de lem után fi ze ten dõ adó ki szá mí tá sá nál. Ezt a
be kez dést nem kell al kal maz ni az Ügy nök ség volt szer zõ -
dé ses al kal ma zot ta i nak és az azok el tar tott hoz zá tar to zó ik -
nak ki fi ze tett tá vo zá si dí jak ra, kár ta la ní tá sok ra vagy
egyéb jut ta tá sok ra.

8. cikk

Mentességbõl való kizárás

A 7. cikk ben em lí tett sze mé lyek nek biz to sí tott men tes -
ség nem ter jed ki az adott sze mély ál tal oko zott köz le ke dé -
si bal eset bõl ere dõ kár oko zás, ha lá le set vagy sze mé lyi sé -
rü lés okán har ma dik sze mély ál tal in dí tott pol gá ri pe res el -
já rás ra.

9. cikk

Adózás

(1) Az Ügy nök ség sze mély ze ti sza bály za tá ban meg ha -
tá ro zott fel té te lek mel lett és el já rá sok sze rint az Ügy nök -
ség leg alább egy évig fog lal koz ta tott szer zõ dé ses al kal ma -
zot tai az Ügy nök ség ál tal ré szük re ki fi ze tett il let mé nyek
és jut ta tá sok után kö te le sek adót fi zet ni az Ügy nök ség ja -
vá ra.

(2) Az Ügy nök ség e cikk ben em lí tett szer zõ dé ses al kal -
ma zot ta i nak, to váb bá bár mely más, az Ügy nök ség gel
mun ka szer zõ dést kö tött sze mély nek a ne vé rõl és cí mé rõl
tá jé koz tat ni kell a tag ál la mo kat. Az Ügy nök ség a sze mély -
zet min den tag ja ré szé re éves ki mu ta tást ké szít az Ügy nök -
ség ál tal a kér dé ses év ben ki fi ze tett ja va dal ma zás tel jes
brut tó és net tó össze gé rõl, be le ért ve a ki fi ze té sek re vo nat -
ko zó min den rész le tet és azok ter mé sze tét, va la mint a for -
rás nál vissza tar tott össze ge ket.

(3) Ezt a cik ket nem kell al kal maz ni az Ügy nök ség volt
szer zõ dé ses al kal ma zot ta i nak és azok el tar tott hoz zá tar to -

zó ik nak ki fi ze tett tá vo zá si dí jak ra, kár ta la ní tá sok ra vagy
egyéb jut ta tá sok ra.

10. cikk

A személyzet védelme

Az Ügy nök ség ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak ké ré sé re a tag -
ál la mok min den szük sé ges lé pést meg tesz nek az eb ben a
ha tá ro zat ban em lí tett azon sze mé lyek biz ton sá ga és vé del -
me ér de ké ben, akik nek biz ton sá ga az Ügy nök ség nél való
al kal ma zá suk  miatt ve szély be ke rült.

11. cikk

Lemondás a mentességrõl

(1) Az e ha tá ro zat ál tal biz to sí tott ki vált sá gok és men -
tes sé gek meg adá sa az Ügy nök ség és az Eu ró pai Unió ér -
de ké ben, és nem az érin tett sze mé lyek ja vá ra tör té nik. Az
Ügy nök ség nek és az ilyen ki vált sá go kat és men tes sé ge ket
él ve zõ sze mé lyek nek min den egyéb te kin tet ben köteles -
sége tisz te let ben tar ta ni a tag ál la mok tör vényeit és ren de -
le te it.

(2) Egy tag ál lam ille té kes ha tó sá ga vagy bí ró sá ga ké ré -
sé re az Ügy nök ség ve ze tõ jé nek, il let ve a tag ál la mok ál tal
az Ügy nök ség hez ki ren delt nem ze ti szak ér tõk ese té ben az
adott tag ál lam ille té kes ha tó sá gá nak le kell mon da nia az
Ügy nök ség, an nak ügy ve ze tõ igaz ga tó ja vagy sze mély ze -
té nek egyéb tag jai ál tal a 7. cikk ér tel mé ben él ve zett men -
tes ség rõl, amennyi ben az ilyen men tes ség aka dá lyoz za az
igaz ság szol gál ta tást, il let ve amennyi ben ez az Ügy nök ség
ér de ke i nek sé rel me nél kül meg te he tõ. Az ilyen le mon dás -
sal kap cso la tos jog vi ta ese tén – amennyi ben az ille té kes
ha tó ság gal vagy bí ró ság gal foly ta tott kon zul tá ci ók nem
ve zet nek köl csö nö sen ki elé gí tõ ered mény re – az ügyet a
12. cik kel össz hang ban kell ren dez ni.

(3) Az Ügy nök ség men tes ség rõl való le mon dá sa ese tén
a tag ál lam igaz ság ügyi ha tó sá ga ál tal el ren delt ku ta tást és
le fog la lást az Ügy nök ség ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak vagy
egy ál ta la ki je lölt sze mély nek a je len lé té ben kell le foly tat -
ni, a bi zal mas ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sa
mel lett.

(4) Az igaz ság szol gál ta tás zök ke nõ men tes mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben az Ügy nök ség min dig együtt -
mû kö dik a tag ál la mok ille té kes ha tó sá ga i val, és meg te szi a 
szük sé ges lé pé se ket az e ha tá ro zat ban biz to sí tott ki vált sá -
gok kal és men tes sé gek kel való bár mi lyen vissza élés meg -
aka dá lyo zá sá ra.

(5) Amennyi ben egy tag ál lam ban az ille té kes ha tó ság
vagy a bí ró ság úgy íté li meg, hogy az e ha tá ro zat ál tal biz -
to sí tott ki vált ság gal vagy men tes ség gel vissza élés tör tént,
és a men tes ség rõl való le mon dás ra irá nyu ló ké rel met nyújt 
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be az Ügy nök ség hez, az Ügy nök ség és az ille té kes ha tó ság 
vagy bí ró ság kon zul tá ci ót tart az ilyen vissza élés té nyé nek 
meg ál la pí tá sá ra. A le mon dás ról  szóló dön tést a (2) be kez -
dés nek meg fele lõen kell meg hoz ni. Amennyi ben a kon -
zul tá ci ók nem jár nak mind két fél szá má ra ki elé gí tõ ered -
ménnyel, az ügyet a 12. cikk ben meg ha tá ro zott el já rás nak
meg fele lõen kell ren dez ni.

12. cikk

A viták rendezése

A men tes ség rõl való le mon dás meg ta ga dá sá ból, il let ve
az Ügy nök ség nek vagy a 7. cikk (1) be kez dés ér tel mé ben
hi va ta los po zí ci ó já ból fa ka dó an men tes sé get él ve zõ sze -
mély nek men tes ség gel való vissza élé sé bõl ere dõ vi tá kat a
Ta nács vizs gál ja ki a kér dés ren de zé se ér de ké ben.

13. cikk

Az Ügynökséghez kirendelt nemzeti szakértõkre
vonatkozó rendelkezések

A 6. cikk, a 7. cikk (1) be kez dé se, a 8. cikk, a 11. cikk és
12. cikk ren del ke zé se it az Ügy nök sé get lét re ho zó együt tes 
fel lé pés 11. cik ké nek (3.2) be kez dé se alap ján az Ügy nök -
ség hez ki ren delt nem ze ti szak ér tõk re is al kal maz ni kell.

14. cikk

Együttmûködés a tagállamok hatóságaival

Az Ügy nök ség e ha tá ro zat al kal ma zá sa ér de ké ben kö te -
les együtt mû köd ni a tag ál la mok ille té kes ha tó sá ga i val.

15. cikk

Értékelés

Az e ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven be lül,
 illetve – at tól füg gõ en, hogy me lyik kö vet ke zik be ko ráb -
ban – az Eu ró pai Al kot mány lét re ho zá sá ról  szóló szer zõ -
dés ha tály ba lé pé sét köve tõen, a tag ál la mok kor má nya i nak
a Ta nács ke re té ben ülé se zõ kép vi se lõi, amennyi ben szük -
sé ges, ér té ke lik és mó do sít ják ezen ha tá ro zat ren del ke zé -
se it, vagy ha tá roz nak azok le já ra tá ról.

16. cikk

Területi hatály

a) Ezt a ha tá ro za tot ki zá ró lag a tag ál la mok anya or szá -
ga i ban kell al kal maz ni.

b) Bár mely tag ál lam ér te sít he ti az Eu ró pai Unió Ta ná -
csá nak fõ tit ká rát, hogy ezt a ha tá ro za tot más olyan te rü le -
te ken is al kal maz ni kell, ame lyek nem zet kö zi kapcsola -
taiért az adott tag ál lam fe le lõs.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a ha tá ro zat az azt kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba, hogy tíz tag ál lam, va la mint az a tag ál lam,
amely ben az Ügy nök ség ta lál ha tó, ér te sí tet te a Ta nács fõ -
tit kár sá gát, hogy az ezen ha tá ro zat nak a nem ze ti jog rend -
jük ben tör té nõ al kal ma zá sá hoz szük sé ges el já rá sok be fe -
je zõd tek, és azon tag ál la mok te kin te té ben, ame lyek ilyen
ér te sí tést küld tek. Ezt a ha tá ro za tot ezek ben a tag ál la mok -
ban – a nem ze ti jog sé rel me nél kül – az el fo ga dás nap já tól
kell al kal maz ni.

Ez a ha tá ro zat a töb bi tag ál lam te kin te té ben az azt kö ve -
tõ má so dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, hogy az adott
tag ál lam a Ta nács fõ tit kár sá ga ré szé re ér te sí tést kül dött a
sa ját nem ze ti jog rend jé ben tör té nõ al kal ma zá sá hoz szük -
sé ges el já rá sok be fe je zé sé rõl.

18. cikk

Kihirdetés

Ezt a ha tá ro za tot az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban ki 
kell hir det ni.”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Ha tá ro zat e tör vény
hatályba lépése nap já tól tör té nõ ide ig le nes al kal ma zá sát.

5.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény 4.  §-a a Ha tá ro zat 17. cikk elsõ be kez -
dés elsõ mon da tá ban meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát 
vesz ti.

(3) A Ha tá ro zat hatályba lépésének nap tá ri nap ját, va la -
mint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont nap tá ri
nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is mert té vá lá -
sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé -
tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) A tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a hon vé del mért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter, a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adó -
politikáért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi LXXXIV.
tör vény

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a közös államhatár láthatóságának

biztosításáról és az ezzel összefüggõ kérdések
szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság 

és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én
aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített

Szerzõdés módosításáról és kiegészítésérõl  szóló,
Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerzõdés

kihirdetésérõl*

(A megerõsítõ okiratok kicserélésére 2005. december
20-án került sor, a Szerzõdés nemzetközi jogi
hatálybalépésének napja 2006. március 1.)

1.  § Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt -
rák Köz tár sa ság kö zött a kö zös ál lam ha tár lát ha tó sá gá nak
biz to sí tá sá ról és az ez zel össze füg gõ kér dé sek sza bá lyo zá -
sá ról, a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság 
ál tal 1964. ok tó ber 31-én alá írt és 1987. áp ri lis 29-én
 módosított és ki egé szí tett Szer zõ dés mó do sí tá sá ról és ki -
egé szí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2002. áp ri lis 8-án alá írt
Szer zõ dést (a továb biak ban: Meg ál la po dás) e tör vénnyel
ki hir de ti.

2.  § A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Szerzõdés
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság

között a közös államhatár láthatóságának
biztosításáról és az ezzel összefüggõ kérdések

szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az
Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt

és 1987. április 29-én módosított és kiegészített
Szerzõdés módosításáról és kiegészítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
(a továb biak ban: Szer zõ dõ Ál la mok) azon szán dék tól
ve zé rel ve, hogy az 1964. ok tó ber 31-én, Bu da pes ten
alá írt és 1987. áp ri lis 29-én mó do sí tott és ki egé szí tett, a
kö zös ál lam ha tár lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ról és az
 ezzel össze füg gõ kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló Szer -
zõ dés (a továb biak ban: Ha tár szer zõ dés) egyes ren del ke -
zé se it mó do sít sa és ki egé szít se, va la mint, hogy a ha tár -
vi zek nél el vég zett sza bá lyo zá si mun ká la tok  miatt in do -
kolt tá vált ha tár ki iga zí tá so kat vég re hajt sa, a kö vet ke -
zõk ben ál la pod tak meg:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

I. Fejezet

A HATÁRSZERZÕDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK
MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

1. cikk

A Ha tár szer zõ dés 9. Cik ké nek (6) be kez dé se a kö vet ke -
zõk sze rint mó do sul:

„(6) A Szer zõ dõ Ál la mok nyolc éven ként idõ sza kos el -
len õr zést vé gez nek, amely szük ség sze rint tar tal maz za a
ha tár je lek kar ban tar tá sát, fel újí tá sát. A nyolc évet min dig
az elõ zõ idõ sza kos el len õr zés meg kez dé sé nek idõ pont já -
tól kell szá mí ta ni.”

2. cikk

A Ha tár szer zõ dés 9. Cik ke a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A (2) be kez dés ben sza bá lyo zot tak tól kö zös meg -
egye zés sel el le het tér ni, amennyi ben azt a gaz da sá gos ság
és a cél sze rû ség in do kolt tá te szi. Tö re ked ni kell a két ol da -
lú tel je sít mé nyek ki egyen lí té sé re.”

3. cikk

A Ha tár szer zõ dés 11. Cik ké nek (2) be kez dé se a kö vet -
ke zõk sze rint mó do sul:

„(2) Vá rat la nul be kö vet ke zett na gyobb mér vû ter mé -
sze tes vál to zá sok ese tén vagy más in do kolt ese tek ben
bár me lyik Szer zõ dõ Ál lam az idõ sza kos el len õr zé sen
kí vül is kér he ti az ál lam ha tár érin tett sza ka szá nak
felülvizsgá latát.”

4. cikk

A Ha tár szer zõ dés 16. Cik ké nek (3) be kez dé se a kö vet -
ke zõk sze rint mó do sul:

„(3) A Ve gyes Bi zott ság min den idõ sza kos el len õr zés al -
kal má val [9. Cikk (6) be kez dés] fe lül vizs gál ja a hár mas ha -
tár pon ti ha tár je lek ál la po tát is és szük ség ese tén a 12. Cikk
figye lembe véte lével in téz ke dik hely re ál lí tá suk ra.”

5. cikk

A Ha tár szer zõ dés 21. Cik ké nek (2) és (9) be kez dé se a
kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

„(2) Az ülés sza ko kat azon Szer zõ dõ Ál lam ta go za tá nak
el nö ke ve ze ti, amely nek fel ség te rü le tén az ülés szak meg -
ren de zés re ke rül. A ha tár szem lé ket a két el nök kö zö sen
ve ze ti.
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(9) A Ve gyes Bi zott ság mind két ta go za ta bé lyeg zõt
hasz nál, ame lyen sze re pel ál la má nak cí me re, a Ve gyes Bi -
zott ság el ne ve zé se és a ta go zat meg je lö lé se.”

6. cikk

A Ha tár szer zõ dés 24. Cik ke a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

„(1) A Szer zõ dõ Ál la mok a Ha tár szer zõ dés ben rög zí tett 
fel ada tok és mun kák el lá tá sá val a Ha tár szer zõ dés 9. Cik ke 
alap ján az ál ta luk meg bí zott sze mé lye ket a je len Szer zõ -
dés A) és B) mel lék le té ben le írt min tá jú ha tár át lé pé si iga -
zol vánnyal lát ják el.

(2) A ha tár át lé pé si iga zol vá nyo kat a Szer zõ dõ Ál la mok
ille té kes ha tó sá gai ál lít ják ki, a Ve gyes Bi zott ság ta go za ta
min den ko ri el nö ké nek ké rel mé re.

(3) A ha tár át lé pé si iga zol vá nyok 5 éves ér vé nyes ség gel
ál lít ha tók ki. Ér vé nyes sé gük egy szer, 5 éves idõ tar tam ra
meg hosszab bít ha tó.

(4) A Ve gyes Bi zott ság mind két ta go za tá nak el nö kei ér -
te sí tik egy mást a ha tár át lé pés re jo go sí tó iga zol vá nyok ki -
ál lí tá sá ról a jo go sult sze mély ne vé nek, va la mint az iga zol -
vány szá má nak és ér vé nyes sé gi ide jé nek meg adá sá val.

(5) Az (1) be kez dés ben em lí tett ha tár át lé pé si iga zol vá -
nyok tu laj do no sai jo go sul tak a mun ká juk el vég zé se ér de -
ké ben az ál lam ha tárt bár hol át lép ni és a má sik Szer zõ dõ
Ál lam te rü le tén a mun ka vég zé sé hez szük sé ges mély ség -
ben tar tóz kod ni.

(6) A Szer zõ dõ Ál la mok kö te le sek ille té kes ha tár õri ze ti
szer ve i ket e Szer zõ dés sze rin ti te vé keny sé gek rõl és az ezek -
kel össze füg gõ ha tár át lé pé sek rõl elõ ze te sen tá jé koz tat ni.”

7. cikk

A Ha tár szer zõ dés 26. Cik ké nek (3), (4) és (5) be kez dé se 
ha tá lyát vesz ti.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMHATÁR KIIGAZÍTÁSA 
A C II. ALSZAKASZON

8. cikk

Az ál lam ha tárt a C II al sza ka szon a C 30 M, C 30 Ö és a
C 34/1 M szá mú ha tár je lek kö zött (sza bá lyo zott Pin ka fo -
lyó) „Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel” (1. sz. mel lék let)
és a „Ko or di ná ta jegy zék” (2. sz. mel lék let) ha tá roz za meg.

9. cikk

A Pin ka fo lyó med ré nek ké sõb bi vál to zá sai az ál lam ha -
tár nak e Szer zõ dés 8. Cik ké ben meg ál la pí tott hely ze tét
nem vál toz tat ják meg.

10. cikk

E Szer zõ dés 8. Cik ké ben meg ha tá ro zott ha tár ki iga zí tás
ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té bõl
12 536 m2 nagy sá gú te rü let az Oszt rák Köz tár sa ság ál lam -
te rü le té hez ke rül, ugyan így az Oszt rák Köz tár sa ság ál lam -
te rü le té bõl 12 536 m2 nagy sá gú te rü let a Ma gyar Köz tár sa -
ság ál lam te rü le té hez ke rül. „A sza bá lyo zott Pin ka fo lyó
tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke”
e Szer zõ dés 3. sz. mel lék le tét ké pe zi.

11. cikk

Az ál lam ha tárt a C II al sza ka szon a C 38 MÖ és a
C 39 M, C 39 Ö szá mú ha tár je lek kö zött (víz te le ní tõ árok)
„Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek kel” (4. sz. mel lék let) és a
„Ko or di ná ta jegy zék” (5. sz. mel lék let) ha tá roz za meg.

12. cikk

E Szer zõ dés 11. Cik ké ben meg ha tá ro zott ha tár ki iga zí -
tás ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té bõl
6725 m2 nagy sá gú te rü let az Oszt rák Köz tár sa ság ál lam te -
rü le té hez ke rül, ugyan így az Oszt rák Köz tár sa ság ál lam te -
rü le té bõl 6725 m2 nagy sá gú te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság
ál lam te rü le té hez ke rül. „A víz te le ní tõ árok tér sé gé ben ki -
cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let jegy zé ke” e Szer zõ dés
6. sz. mel lék le tét ké pe zi.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMHATÁR KIIGAZÍTÁSA
A C IV. ALSZAKASZON

13. cikk

Az ál lam ha tárt a C IV al sza ka szon a C 67/1 M, C 67/1 Ö 
és a C 67/5 M, C 67/5 Ö, to váb bá a C 70/3 M, C 70/3 Ö és a 
C 70/5 M, C 70/5 Ö (sza bá lyo zott Pin ka fo lyó), va la mint a
C 71 MÖ és a C 72/4 M, C 72/4 Ö szá mú ha tár je lek kö zött
(sza bá lyo zott Csík pa tak) „Az ál lam ha tár le írá sa tér ké pek -
kel” (7. sz. mel lék let) és a „Ko or di ná ta jegy zék” (8. sz.
mel lék let) ha tá roz za meg.

14. cikk

A Pin ka fo lyó és a Csík pa tak med ré nek ké sõb bi vál to -
zá sai az ál lam ha tár nak e Szer zõ dés 13. Cik ké ben meg ál la -
pí tott hely ze tét nem vál toz tat ják meg.
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15. cikk

E Szer zõ dés 13. Cik ké ben meg ha tá ro zott ha tár ki iga zí -
tás ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té bõl
4791 m2 nagy sá gú te rü let az Oszt rák Köz tár sa ság ál lam te -
rü le té hez ke rül, ugyan így az Oszt rák Köz tár sa ság ál lam te -
rü le té bõl 4791 m2 nagy sá gú te rü let a Ma gyar Köz tár sa ság
ál lam te rü le té hez ke rül. „A sza bá lyo zott Pin ka fo lyó és a
Csík pa tak tér sé gé ben ki cse rélt te rü le tek váz la ta és te rü let -
jegy zé ke” e Szer zõ dés 9. sz. mel lék le tét ké pe zi.

IV. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

(1) A Ha tár szer zõ dés A) és B) mel lék le te he lyett e Szer -
zõ dés A) és B) mel lék le te ke rül al kal ma zás ra.

(2) E Szer zõ dés ha tály ba lé pé se elõtt ki ál lí tott ha tár át lé -
pé si iga zol vá nyok az azok ban fel tün te tett ér vé nyes sé gi ha -
tár idõ ig jo go sí ta nak fel a ha tár át lé pés re.

(3) A ko ráb bi min ta sze rin ti ha tár át lé pé si iga zol vá nyo -
kat e Szer zõ dés hatályba lépését köve tõen leg fel jebb 1 évig 
le het ki ál lí ta ni, il let ve meg hosszab bí ta ni és az azok ban
fel tün te tett ér vé nyes sé gi idõ le jár tá ig jo go sí ta nak fel a ha -
tár át lé pés re.

17. cikk

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té nek azon ré szei, 
ame lyek e Szer zõ dés 8., 11. és 13. Cik kei alap ján az Oszt -
rák Köz tár sa ság ál lam te rü le té vé vál nak, e Szer zõ dés ha -
tály ba lé pé sé vel az Oszt rák Köz tár sa ság (Szö vet ség) tu laj -
do ná ba ke rül nek.

(2) Az Oszt rák Köz tár sa ság ál lam te rü le té nek azon ré -
szei, ame lyek e Szer zõ dés 8., 11. és 13. Cik kei alap ján a
Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le té vé vál nak, e Szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé vel a Ma gyar Köz tár sa ság tu laj do ná ba ke -
rül nek.

(3) Az (1) és a (2) be kez dés sze rin ti tu laj don vál to zás sal
a má sik Szer zõ dõ Ál lam tu laj do ná ba ke rü lõ te rü let ré szek -
re min den ko ráb ban fenn ál ló jog meg szû nik.

(4) Amennyi ben az (1) és (2) be kez dés ér tel mé ben lét re -
jött tu laj don vál to zás sal har ma dik sze mély nek a ki cse rélt
te rü let ré szek re vo nat ko zó jo gai sé rel met szen ved né nek,
úgy a har ma dik sze mély nek az a Szer zõ dõ Ál lam fog mél -
tá nyos kár té rí tést fi zet ni, amely nek az ál lam te rü le tén a tu -
laj don vál to zás elõtt e te rü let ré szek vol tak. Az zal a Szer zõ -
dõ Ál lam mal szem ben, amely nek tu laj do ná ba e te rü let ré -
szek ke rül tek, har ma dik sze mé lyek sem mi lyen igényt nem
tá maszt hat nak.

18. cikk

Az I. Fe je zet ben em lí tett A) és B) mel lék le tek, va la mint
a II. és III. Fe je zet ben em lí tett 1–9. sz. mel lék le tek e Szer -
zõ dés szer ves ré szét ké pe zik.

19. cikk

(1) E Szer zõ dést meg kell erõ sí te ni, a meg erõ sí tõ ok ira -
to kat Bécs ben cse ré lik ki.

(2) A Szer zõ dés a meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé nek
nap ját kö ve tõ 3. hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba. Je len
Szer zõ dés II. és III. Fe je ze te, va la mint a 17. és 18. Cikk nek 
az 1–9. sz. mel lék le tek re vo nat ko zó ren del ke zé sei fel -
mond ha tat la nok. E Szer zõ dés töb bi ren del ke zé se a Ha tár -
szer zõ dés sel egy ide jû leg vesz ti ha tá lyát.

En nek hi te lé ül a Szer zõ dõ Ál la mok meg ha tal ma zott jai
ezt a Szer zõ dést alá ír ták és pe csét tel lát ták el.

Ké szült Bu da pes ten, 2002. év áp ri lis hó nap 8. nap ján,
két ere de ti pél dány ban, ma gyar és né met nyel ven, mind két 
nyel vû szö veg egy aránt hi te les.

(aláírások)

Anlage A
A) melléklet

1. oldal

REPUBLIK ÖSTERREICH
OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

(Staatswappen)
(Állami címer)

GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS
HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Republik
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur

Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und
Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen 

vom 31. Oktober 1964 in geltender Fassung

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a közös államhatár láthatóságának

biztosításáról és az ezzel összefüggõ kérdések
szabályozásáról  szóló, 1964. október 31-én aláírt

szerzõdés hatályban lévõ 24. cikke alapján

Nummer:
Szám:

___________________________________
For mat: 10,5 cm × 7,5 cm in drei Te i len
For má tum: 10,5 cm × 7,5 cm há rom rész ben
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2. oldal

__________________________

Fa mi li en- und Vor na me
Csa lá di és utó név

___________________________

Ort und Da tum der Ge burt
Szü le té si hely és idõ

_______________________________

Sta ats bür gers chaft
Ál lam pol gár ság

3. oldal

Lichtbild

Fénykép

Stem pel

Bé lyeg zõ

____________________________

Un tersch rift des In hab ers
Tu laj do nos alá írá sa

4. oldal

Der In ha ber di eses Gren zü bert ritt sa us we i ses ist
be rech tigt, zum Zwec ke der Durch füh rung der nach dem
Vert rag zwis chen der Re pub lik Ös ter re ich und der
Un ga ris chen Volks re pub lik zur Sicht ba rer hal tung der
ge me in sa men Sta atsg ren ze und Re ge lung der da mit im
Zu sam men hang ste hen den Fra gen vom 31. Ok to ber 1964,
in gel ten der Fas sung, vor ge se he nen Auf ga ben die
ge me in sa me Sta asg ren ze übe rall zu übersch re i ten und sich 
auf dem Sta ats ge bi et der Re pub lik Un garn in der
er for der li chen Ent fer nung von der Sta atsg ren ze
auf zu hal ten.

E ha tár át lé pé si iga zol vány tu laj do no sa jo go sult a Ma -
gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zött a
kö zös ál lam ha tár lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ról és az ez zel
össze füg gõ kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló, 1964. ok tó ber 
31-én alá írt Szer zõ dés min den kor ha tá lyos ren del ke zé se i -
bõl adó dó fel ada tok vég re haj tá sá val kap cso lat ban a kö zös
ál lam ha tárt bár hol át lép ni, és az ál lam ha tár tól szá mí tott
szük sé ges mély ség ben a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
tar tóz kod ni.

5. oldal

Di e ser Aus we is ist gül tig bis: ___________________
Az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je:

Auss tel lungs be hör de: _________________________
Ki ál lí tó ha tó ság:

Ort und Da tum der Auss tel lung: _________________
Ki ál lí tás he lye és ide je:

Stem pel
Bé lyeg zõ

____________________

Un tersch rift
Alá írás

Die Gül tig ke it di eses Aus we i ses wird ver län gert bis:
Az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je meg hosszab bít va:
___________________________________________

Auss tel lungs be hör de: _________________________
Ki ál lí tó ha tó ság:

Ort und Da tum der Ver län ge rung: _______________
Meg hosszab bí tás he lye és ide je:

Stem pel
Bé lyeg zõ

_________________________

Un tersch rift
Alá írás

6. oldal

AMTLICHE EINTRAGUNGEN
HIVATALOS BEJEGYZÉSEK

B) melléklet
Anlage B

1. oldal

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
REPUBLIK UNGARN

(Állami címer)
(Staatswappen)
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HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY
GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a közös államhatár láthatóságának

biztosításáról és az ezzel összefüggõ kérdések
szabályozásáról  szóló, 1964. október 31-én aláírt

szerzõdés hatályban lévõ 
24. cikke alapján

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Republik
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur

Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und
Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen 

vom 31. Oktober 1964 in geltender Fassung

Szám:

Nummer:

_________________________________

For má tum: 12,5 cm × 8,5 cm, iga zol vány négy lap pal

For mat: 12,5 cm × 8,5 cm, Aus we is mit vier Blat ter

2. oldal

_________________________

Csa lá di és utó név
Fa mi li en- und Vor na me

_________________________

Szü le té si hely és idõ
Ort und Da tum der Ge burt

______________________

Ál lam pol gár ság
Sta ats bür gers chaft

3. oldal

Fénykép

Lichtbild

Bé lyeg zõ

Stem pel

______________________________

Tu laj do nos alá írá sa
Un tersch rift des In hab ers

4. oldal

E ha tár át lé pé si iga zol vány tu laj do no sa jo go sult a Ma gyar
Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zött a kö zös ál -
lam ha tár lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sá ról és az ez zel össze füg -
gõ kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló, 1964. ok tó ber 31-én alá -
írt Szer zõ dés min den kor ha tá lyos ren del ke zé se i bõl adó dó
fel ada tok vég re haj tá sá val kap cso lat ban a kö zös ál lam ha tárt
bár hol át lép ni, és az ál lam ha tár tól szá mí tott szük sé ges mély -
ség ben az Oszt rák Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz kod ni.

Der In ha ber di eses Gren zü bert ritt sa us we i ses ist be rech -
tigt, zum Zwec ke der Durch füh rung der nach dem Vert rag
zwis chen der Re pub lik Ös ter re ich und der Un ga ris chen
Volks re pub lik zur Sicht ba rer hal tung der ge me in sa men
Sta atsg ren ze und Re ge lung der da mit im Zu sam men hang
ste hen den Fra gen vom 31. Ok to ber 1964, in gel ten der Fas -
sung, vor ge se he nen Auf ga ben die ge me in sa me Sta asg ren -
ze übe rall zu übersch re i ten und sich auf dem Sta ats ge bi et
der Re pub lik Ös ter re ich in der er for der li chen Ent fer nung
von der Sta atsg ren ze auf zu hal ten.

5. oldal

Az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je: _______________
Di e ser Aus we is ist gül tig bis: 

Ki ál lí tó ha tó ság: _____________________________
Auss tel lungs be hör de:

Ki ál lí tás he lye és ide je: ________________________
Ort und Da tum der Auss tel lung:

Bé lyeg zõ
Stem pel

________________
Alá írás

Un tersch rift

Az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je meg hosszab bít va:
Die Gül tig ke it di eses Aus we i ses wird ver län gert bis:
__________________________________________

Ki ál lí tó ha tó ság: _____________________________
Auss tel lungs be hör de:

Meg hosszab bí tás he lye és ide je: __________________
Ort und Da tum der Ver län ge rung:

Bé lyeg zõ
Stem pel

_______________________________
Alá írás

Un tersch rift
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6. oldal

HIVATALOS BEJEGYZÉSEK
AMTLICHE EINTRAGUNGEN”

3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(3) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár -
sa ság kö zött a kö zös ál lam ha tár lát ha tó sá gá nak biz to sí tá -
sá ról és az ez zel össze füg gõ kér dé sek sza bá lyo zá sá ról, a
Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság ál tal
1964. ok tó ber 31-én alá írt és 1987. áp ri lis 29-én mó do sí -
tott és ki egé szí tett Szer zõ dés nek a Meg ál la po dás sal egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt szö ve gét a Ma gyar Köz löny ben
köz zé te gye.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LXXXV.
törvény

a Magyar Köztársaság és Románia
között a magyar–román államhatár rendjérõl,

az együttmûködésrõl és a kölcsönös 
segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 
2005. október 20-án aláírt Szerzõdés

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a ma gyar–ro mán
ál lam ha tár rend jé rõl, az együtt mû kö dés rõl és a köl csö nös
se gít ség nyúj tás ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber
20-án alá írt Szer zõ dés (a továb biak ban: Szer zõ dés) köte -
lezõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Szer zõ dést e tör vénnyel kihir -
deti.

3.  § A Szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

„Szerzõdés
a Magyar Köztársaság és Románia között
a magyar–román államhatár rendjérõl, 

az együttmûködésrõl és a kölcsönös segítségnyújtásról

A Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia (a továb biak ban:
Szer zõ dõ Fe lek)

– at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy hoz zá já rul ja nak két ol -
da lú kap cso la ta ik to váb bi fej lõ dé sé hez;

– az eu ró pai in teg rá ci ós tö rek vé se ik szel le mé ben;
– fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö -

zött Te mes vá ron, 1996. szep tem ber 16-án alá írt, a meg ér -
tés rõl, az együtt mû kö dés rõl és a jó szom széd ság ról  szóló
Szer zõ dés ren del ke zé se i re;

– fi gye lem mel to váb bá a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor -
má nya és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött a ma gyar–ro mán ál lam ha tár rend jé rõl, a ha tár kér dé -
sek ben való együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj -
tás ról  szóló, Bu da pes ten, 1983. évi ok tó ber hó 28-án alá írt
Egyez mény al kal ma zá sa so rán szer zett ta pasz ta la tok ra;

– az zal a szán dék kal, hogy meg elõz zék, ki vizs gál ják és 
ren dez zék a kö zös ál lam ha tá ron a ha tár rend-sér té se ket;
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. cikk

A je len Szer zõ dés ben hasz nált ki fe je zé sek je len té se a
kö vet ke zõ:

a) ál lam ha tár: azon kép ze let be li füg gõ le ges sík ré szek
össze füg gõ so ro za ta, amely a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam -
te rü le tét Ro má nia ál lam te rü le té tõl a lég tér ben, a föld fel -
szí nén és a föld mé lyé ben el vá laszt ja;

b) ha tár vo nal: az ál lam ha tár és a föld fel szín met szé si
vo na la, amely nek ada ta it ha tár ok má nyok rög zí tik, s ame -
lyet a te re pen a ha tár je lek je löl nek;

c) ha tár víz: mind azon ter mé sze tes vagy mes ter sé ges
ál ló- vagy fo lyó víz, ame lyen az ál lam ha tár vo na la ha lad a
ha tár vo nal tól a par to kig ter je dõ szé les ség ben, va la mint az
ál lam ha tár ál tal met szett vi zek az ál lam ha tár vo na lá tól
szá mít va mind két ol da lon 50-50 mé ter tá vol sá gig;

d) ha tár el len õr zõ szer vek: azok a szer vek, ame lyek az
ál lam ha tár õri ze tét, a ha tár rend fenn tar tá sát és a ha tár for -
ga lom el len õr zé sét vég zik.

2. cikk

(1) Ha tár rend-sér tés nek te kin ten dõk az egyik Szer zõ dõ
Fél te rü le té rõl ki in du ló olyan cse lek mé nyek vagy mu lasz -
tá sok, ame lye ket az ál lam ha tá ron vagy an nak kö ze lé ben
kö vet nek el, és ame lyek vagy azok kö vet kez mé nyei sér tik, 
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ve szé lyez te tik, vagy ká ro sít ják a má sik Szer zõ dõ Fél ér de -
ke it, an nak te rü le tét, kör nye ze ti ál la po tát, a te rü le tén tar -
tóz ko dó sze mé lyek éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét,
ezek jo gos ér de ke it, il let ve az ott lévõ ja va kat.

(2) A kö vet ke zõ ha tár ese mé nye ket a Szer zõ dõ Fe lek
nem te kin tik ha tár rend-sér tés nek:

a) sze mé lyek nek az ál lam ha tá ron tör té nõ át té ve dé se:
az ál lam ha tár nem szán dé kos át lé pé se pl. a tá jé ko zó dás, a
hely is me ret hi á nya, a nem zet kö zi vo na ton tör té nõ el al vás,
az idõ já rá si vi szo nyok, vagy a be szá mí tá si ké pes ség hi á -
nya  miatt;

b) há zi ál la tok nak az ál lam ha tá ron tör té nõ át kó bor lá -
sa: õri zet le nül ha gyott vagy meg ri adt há zi ál lat nak a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le té re való át ju tá sa;

c) lé gi-, vízi jár mû nek, egyéb úszó lé te sít mény nek az ál -
lam ha tá ron tör té nõ át re pü lé se/át sod ró dá sa: lé gi-, vízi
jár mû, úszó lé te sít mény, il let ve egyéb tár gyak nak el há rít -
ha tat lan ok vagy vé let len foly tán a má sik Szer zõ dõ Fél te -
rü le té re tör té nõ át ke rü lé se.

II. Fejezet

A határrend-sértések kivizsgálása, 
az eljáró ille té kes szervek

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg tesz nek min den szük sé ges in téz -
ke dést a ma gyar–ro mán ál lam ha tá ron a ha tár rend meg sér -
té sé nek meg elõ zé se, a kö vet kez mé nyek el há rí tá sa, ha tá -
suk mér sé ke lé se és a be kö vet ke zett ká rok eny hí té se ér de -
ké ben.

4. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a ha tár rend-sér té se ket a ha tár -
rend-sér tés he lye sze rint ille té kes te rü le ti ha tár el len õr zõ
szer ve ik út ján vizs gál ják ki és ren de zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la tok ban a
ha tár el len õr zõ szer vek meg ke re sé sé re – a Szer zõ dõ Fe lek
jog sza bá lya i ban fog lal tak nak meg fele lõen – köz re mû köd -
het nek más ille té kes ren dé sze ti, ka to nai, kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi szer vek.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek köz pon ti ha tár el len õr zõ szer vei
vizs gál ják ki és ren de zik azo kat a ha tár rend-sér té se ket,
ame lye ket a te rü le ti ha tár el len õr zõ szer vek egyet ér tés hi á -
nya  miatt nem tud tak ren dez ni.

(4) Dip lo má ci ai úton kell ki vizs gál ni és ren dez ni azo kat 
a ha tár rend-sér té se ket, ame lye ket a Szer zõ dõ Fe lek köz -
pon ti ha tár el len õr zõ szer vei egyet ér tés hi á nyá ban nem
tud tak ren dez ni.

5. cikk

(1) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél ha tár el len õr zõ szer vei a tu -
do má suk ra ju tott ha tár rend-sér té sek rõl és a ha tár rend del
össze füg gõ egyéb ese mé nyek rõl (a továb biak ban együtt:
ha tár rend-sér tés) ha la dék ta la nul ér te sí tik a má sik Szer zõ -
dõ Fél ha tár el len õr zõ szer ve it.

(2) Az ér te sí tés tar tal maz za a ha tár rend-sér tés meg ne ve -
zé sét, he lyét, ide jét, kö rül mé nye it, amennyi ben ren del ke -
zés re áll nak, azok bi zo nyí té ka it, va la mint a ha tár rend-sér -
tés kö rül mé nye i nek kö zös ki vizs gá lá sá ra irá nyu ló ja vas la -
tot.

(3) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél ha tár el len õr zõ szer vé nek
kez de mé nye zé sé re a ha tár el len õr zõ szer vek kö zö sen vizs -
gál hat ják ki a ha tár rend-sér té se ket.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek ha tár el len õr zõ szer vei min den
eset ben kö zö sen vizs gál ják ki az aláb bi határrend-sérté -
seket:

a) az ál lam ha tá ron tör té nõ át lö vés, az át ha tó rob ban tás. 
A je len cikk ér tel mé ben:

– az ál lam ha tá ron át ha tó rob ban tás: az olyan rob ba -
nás, amely lég nyo más, re pesz vagy szi lánk ha tás út ján a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén kárt okoz, il le tõ leg ve szély -
hely ze tet idéz elõ;

– a lõ fegy ver rel tör té nõ át lö vés: ami kor a lö ve dék a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re jut, vagy azon át ha lad, te -
kin tet nél kül en nek kö vet kez mé nye i re;

b) a fegy ve res te rü let sér tés: az ál lam ha tár jog el le nes,
lõ fegy ver rel tör té nõ át lé pé se a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le -
té re, ha a sze mély on nan ön szán tá ból vissza tér, vagy
vissza tér ni szán dé ko zik;

c) az ál lam ha tá ron tör té nõ át kény sze rí tés: olyan erõ -
sza kos vagy fe nye ge tõ cse lek mény, amely al kal mas arra,
hogy a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén a ha tár kö ze lé ben tar -
tóz ko dó sze mé lye ket, aka ra tuk el le né re az ál lam ha tár át lé -
pé sé re kész tes se;

d) a szán dé kos lég tér sér tés: az ál lam ha tár en ge dély
nél kü li szán dé kos át re pü lé se;

e) a kör nye zet szennye zés: a Szer zõ dõ Fe lek egyi ké nek
te rü le tén be kö vet ke zõ olyan cse lek mény, amely nek kö vet -
kez té ben rob ba nó-, su gár zó, bi o ló gi ai vagy ve gyi anya -
gok, ve szé lyes hul la dé kok jut nak át a má sik Szer zõ dõ Fél
te rü le té re, vagy ilyen anya got en ge dély nél kül jut tat nak át
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re, és en nek kö vet kez té ben
az em be rek egész sé gét ká ro sít ják, vagy a má sik Szer zõ dõ
Fél te rü le tét, épí tett és ter mé sze ti kör nye ze tét szennye zik
vagy ká ro sít ják;

f) a tûz oko zás: olyan cse lek mény, amely nek kö vet kez -
té ben az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le té rõl a má sik Szer zõ dõ
Fél te rü le té re a tûz át ter jed, il let ve azon ke let ke zik;

g) a ha tár jel ron gá lás: az ál lam ha tár meg je lö lé sé re
szol gá ló jel meg sem mi sü lé sét, meg ron gá ló dá sát, jog el le -
nes át he lye zé sét, el moz dí tá sát, il let ve el tá vo lí tá sát ered -
mé nye zõ cse lek mény.
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(5) A Szer zõ dõ Fe lek ha tár el len õr zõ szer vei kö zö sen
vizs gál ják ki to váb bá azo kat a ha tár rend-sér té se ket is,
ame lyek kel össze füg gés ben ha lál vagy sú lyo sabb sze mé -
lyi sé rü lés kö vet ke zett be, avagy je len tõs anya gi kár ke let -
ke zett, il let ve, ha azok köz vet le nül ve szé lyez tet ték az em -
be ri éle tet, a tes ti ép sé get, az egész sé get, vagy más mó don
sér tet ték a sze mé lyi sza bad sá got.

6. cikk

(1) A ha tár el len õr zõ szer vek a ha tár rend-sér té sek kö zös
ki vizs gá lá sa so rán azon Szer zõ dõ Fél jo gát al kal maz zák,
amely nek te rü le tén a kö zös vizs gá lat tör té nik. En nek so rán 
hely szí ni szem lét tart hat nak, ta nú kat, szak ér tõ ket hall gat -
hat nak meg, és egyéb in téz ke dé se ket fo ga na to sít hat nak a
be kö vet ke zett ese mény kö rül mé nye i nek tisz tá zá sa és bi -
zo nyí té ka i nak össze gyûj té se ér de ké ben.

(2) A kö zös vizs gá lat nem érin ti a Szer zõ dõ Fe lek igaz -
ság ügyi, ál lam igaz ga tá si és más, el já rás ra jo go sult szer -
veinek ha tás kö rét.

(3) A ha tár rend-sér tés kö zös ki vizs gá lá sát a Szer zõ dõ
Fe lek ille té kes szer vei ma gyar és ro mán nyel ven ké szült
jegy zõ köny vek ben rög zí tik, ame lyek hez csa tol ni kell a ki -
vizs gá lás so rán össze gyûj tött bi zo nyí té ko kat.

III. Fejezet

Intézkedések határrend-sértés esetén, 
felelõsségi és kártérítési szabályok

7. cikk

(1) Ha tár rend-sér tés ese tén a Szer zõ dõ Fe lek ha la dék ta -
la nul in téz ked nek a ha tár rend-sér tést elõ idé zõ cse lek mény 
ab ba ha gyá sa iránt, amennyi ben ez a cse lek mény jel le gé re
te kin tet tel le het sé ges. Ugyan ak kor a fe le lõs Szer zõ dõ Fél
meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt a má sik Szer zõ dõ Fél nek arra
vo nat ko zó an, hogy a cse lek mény nem fog meg is mét lõd ni.

(2) A ha tár rend-sér té sért fe le lõs Szer zõ dõ Fél in téz ke -
dik az ál ta la a je len Szer zõ dés be üt kö zõ cse lek ménnyel a
má sik Szer zõ dõ Fél nek oko zott sé re lem jó vá té te le ér de ké -
ben. A jó vá té tel ma gá ban fog lal min den kárt, le gyen az
anya gi vagy er köl csi.

(3) A ha tár rend-sér tés sel oko zott sé re lem jó vá té te le tör -
tén het az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sa, kár té rí tés vagy
elég té tel for má já ban, ezek kü lön-kü lön, vagy együt tes al -
kal ma zá sá val, fi gye lem mel az aláb bi ak ra:

a) az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sa ese tén a ha tár -
rend-sér tés el kö ve té se vagy be kö vet ke zé se elõt ti ál la po tot
kell hely re ál lí ta ni, fel té ve és ab ban a mér ték ben, amennyi -
ben a hely re ál lí tás fi zi ka i lag nem le he tet len; a kom pen zá -
ció he lyett a hely re ál lí tás vá lasz tá sá val el ér he tõ ha szon az
el szen ve dett kárt nem ha lad hat ja meg;

b) amennyi ben a ha tár rend-sér té sért fe le lõs Szer zõ dõ
Fél a má sik Szer zõ dõ Fél nek oko zott kárt az ere de ti ál la pot 
hely re ál lí tá sa út ján nem tet te jóvá, úgy kö te les meg té rí te ni
az oko zott kárt. A kár té rí tés ma gá ban fog lal min den anya -
gi lag ér té kel he tõ kárt, ide ért ve a meg ál la pít ha tó el ma radt
hasz not is;

c) amennyi ben a ha tár rend-sér tés sel oko zott sé re lem az 
ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá val vagy kár té rí tés út ján nem
te he tõ jóvá, úgy a ha tár rend-sér té sért fe le lõs Szer zõ dõ Fél
kö te les elég té telt adni a má sik Szer zõ dõ Fél nek a cse lek -
ménnyel oko zott sé re le mért. Ez tör tén het a je len Szer zõ -
dés ben fog lalt kö te le zett ség sze gés té nyé nek el is me ré sé -
vel, meg bá nás sal, for má lis bo csá nat ké rés sel vagy más
meg fe le lõ mó don. Az elég té tel nem le het arány ta lan a sé -
re lem hez ké pest;

d) a jó vá té tel meg ha tá ro zá sa kor figye lembe kell ven ni
a sér tett Szer zõ dõ Fél vagy bár mely sze mély vagy szer ve -
zet, aki nek a jó vá té tel nyúj tan dó, szán dé kos vagy gon dat -
lan köz re ha tá sát a sé re lem ke let ke zé sé ben.

(4) A je len cikk (1)–(3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö vet -
kez mé nyek nem érin tik a Szer zõ dõ Fe lek azon kö te le zett -
sé gét, hogy a továb biak ban is ele get te gye nek a je len Szer -
zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge ik nek.

8. cikk

(1) A je len Szer zõ dés 2. cikk (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott és be kö vet ke zett ha tár rend-sér té sért a Szer zõ dõ Fe -
lek fe le lõs sé gét az aláb bi kö rül mé nyek ki zár ják:

a) a má sik Szer zõ dõ Fél be le egye zé se,

b) jo gos ön vé de lem,

c) vis ma i or, vagy elõ re nem lát ha tó ter mé sze ti ese -
mény,

d) vég szük ség, amennyi ben a ha tár rend-sér tés el kö ve -
tõ je vagy más sze mély éle te más éssze rû mó don nem
ment he tõ meg, fel té ve, hogy a cse lek mény nem okoz a má -
sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén azo nos vagy na gyobb sé rel met,

e) kény szer, fel té ve, hogy az el kö ve tett cse lek mény az
egyet len mód ja va la mely sú lyos és köz vet len ve szély el há -
rí tá sá nak, és a cse lek mény nem okoz a má sik Szer zõ dõ Fél
te rü le tén azo nos vagy na gyobb sé rel met.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a fe le lõs sé get
ki zá ró kö rül mény fenn ál lá sa nem men te sí ti a Szer zõ dõ Fe -
le ket az adott cse lek ménnyel oko zott anya gi vesz te sé gért
való helyt ál lás kö te le zett sé ge alól.

9. cikk

(1) Amennyi ben a ha tár rend-sér tés kö vet kez té ben kár
ke let ke zett, és a kár oko zó já nak ki lé te is mert, úgy a kár té -
rí té si igény – ön kén tes tel je sí tés hi á nyá ban – bí ró sá gi úton
ér vé nye sít he tõ.
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(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett kár té rí té si igényt a kár
be kö vet ke zé sé nek he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél ille té kes bí -
ró sá ga bí rál ja el, sa ját bel sõ joga alap ján.

(3) Azon ká rok ese té ben, ami kor a kár oko zó ki lé te nem
ál la pít ha tó meg, az a Szer zõ dõ Fél biz to sít ja a kár meg té rí -
té sét:

a) amely nek te rü le té rõl a kár oko zó ese mény ki in dult, és
b) a kár a miatt kö vet ke zett be, mert a Szer zõ dõ Fél nem 

tel je sí tet te az ál lam ha tár rend jé vel kap cso la tos, a je len
Szer zõ dés ben vál lalt va la mely kö te le zett sé gét, to váb bá

c) a kár a ha tár rend-sér tés kö vet kez té ben ke let ke zett, és
d) az érin tett Szer zõ dõ Fél fe le lõs sé gét el is mer te, en -

nek hi á nyá ban azt dip lo má ci ai úton vagy más mó don a
Szer zõ dõ Fe lek kö zö sen meg ál la pí tot ták.

(4) Azo kat a jog erõs ha tá ro za to kat és egyez sé ge ket, ame -
lye ket az (1)–(2) be kez dés ben em lí tett kár té rí té si igény tár -
gyá ban az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes bí ró sá ga ho zott, il le -
tõ leg ilyen bí ró ság elõtt kö töt tek, a má sik Szer zõ dõ Fél te rü -
le tén a két Szer zõ dõ Fél kö zött ha tá lyos, a köl csö nös jog se -
gélyt sza bá lyo zó szer zõ dés sze rint vég re hajt ják.

(5) A Szer zõ dõ Fe lek ha tár el len õr zõ szer vei az ille té kes
bí ró ság nak át ad ják a ha tár rend-sér tés ki vizs gá lá sá nak jegy -
zõ köny vét, a bi zo nyí té ko kat tar tal ma zó do ku men tu mok kal
együtt, ame lyek bõl a kár ese mény okai, kö rül mé nyei, va la -
mint a kár mér té ké nek elõ ze tes becs lé se meg ál la pít ha tó.

IV. Fejezet

A Szerzõdés végrehajtása

10. cikk

(1) A je len Szer zõ dés vég re haj tá sát
– a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl: a Ha tár õr ség Or szá -

gos Pa rancs nok sá gá nak,
– Ro má nia ré szé rõl: a Határrend õrség Fõ fel ügye lõ sé -

gé nek
kép vi se lõi szük ség sze rint, de leg alább éven te, a Szer zõ dõ
Fe lek te rü le tén fel vált va tar tan dó mun ka ér te kez let ke re té -
ben ér té ke lik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek ve ze -
tõi a je len Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon
be lül, írás ban ér te sí tik egy mást a je len Szer zõ dés 4. cik -
ké ben meg ha tá ro zott ille té kes te rü le ti és köz pon ti szer -
ve ik ada ta i ról.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek a je len
Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül
Együtt mû kö dé si Jegy zõ könyv ben rög zí tik a je len Szer zõ -
dés vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya it, kü lö nö sen az
aláb bi a kat:

a) a ha tár rend-sér té sek kö zös ki vizs gá lá sá nak és ren de -
zé sé nek rész le tes sza bá lya it;

b) a sze mé lyek je len Szer zõ dés 12. cikk (2) be kez dé se
sze rin ti át adá sá nak rész le tes sza bá lya it;

c) a há zi ál la tok, tár gyak és do ku men tu mok át adá sá nak, 
át vé te lé nek rész le tes sza bá lya it;

d) a sze mé lyes ada tok át adá sa, át vé te le, tör lé se so rán
kö ve ten dõ el já rás sza bá lya it;

e) a 20. cikk (2) be kez dé sé ben fog lalt át adás rész le tes
sza bá lya it;

f) a 21–23. cik kek ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás és in -
téz ke dés sza bá lya it.

11. cikk

(1) A ha tár el len õr zõ szer vek tag jai a je len Szer zõ dés ben 
meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa so rán a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán Szo ci a lis ta Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött, a ma gyar–ro mán ál lam ha tár
szol gá la ti célú át lé pé sé hez szük sé ges ha tár át lé pé si iga zol -
vá nyok egy sé ge sí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1982. már ci us 
18-án alá írt Egyez mény alap ján ki ál lí tott Ha tár át lé pé si
Iga zol vánnyal lép he tik át a ma gyar–ro mán ál lam ha tárt. A
fel kért szak ér tõk és a se géd sze mély zet a hi vat ko zott
Egyez mény ben sza bá lyo zott név jegy zék alap ján és sze -
mély azo nos sá got iga zo ló ok mánnyal lép he tik át a kö zös
ál lam ha tárt. Az ille té kes ha tár el len õr zõ szer vek köl csö nö -
sen, köz vet le nül ér te sí tik egy mást a ha tár át lé pés he lyé rõl
és idõ pont já ról.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt sze mé lyek a je len Szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sa so rán a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén nem foszt ha tók meg sze mé -
lyi sza bad sá guk tól, jo go sul tak egyen ru há juk vi se lé sé re.
Sze mé lyes tár gya ik, szol gá la ti ira ta ik, tech ni kai adat hor -
do zó ik, jár mû ve ik men te sek a vizs gá lat és a le fog la lás
alól, il let ve a vám, az adó, az il le té kek és egyéb pénz ügyi
ter hek meg fi ze té se alól. A fel so rolt tár gyak a má sik Szer -
zõ dõ Fél te rü le té re vissza vi te li kö te le zett ség gel, ide ig le -
ne sen vi he tõk be, a gép jár mû vek el len õr zé se ala ki ság nél -
kül tör té nik.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek ha tár el len õr zõ szer vei a ha tár -
rend-sér té sek ki vizs gá lá sá ban köz re mû kö dõ sze mé lyek -
nek se gít sé get nyúj ta nak a ha tár rend-sér té sek oka i nak mi -
e lõb bi ki vizs gá lá sá hoz, a kö vet kez mé nyek el há rí tá sá hoz.
Ké ré sük re, tar tóz ko dá suk ide jé re, té rí tés nél kül köz le ke -
dé si esz kö zö ket és el he lye zést biz to sí ta nak, va la mint le he -
tõ vé te szik a sa ját ha tó sá ga ik kal tör té nõ össze köt te tést.

V. Fejezet

Személyek visszafogadása, háziállatok, 
tárgyak és dokumentumok átadás-átvétele

12. cikk

(1) A kö zös ál lam ha tár jog el le nes át lé pé se  miatt el fo -
gott sze mé lye ket a Szer zõ dõ Fe lek – a (2) be kez dés ben
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fog lal tak ki vé te lé vel – a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és Ro má nia Kor má nya kö zött ál lam pol gá ra ik és más sze -
mé lyek vissza fo ga dá sá ról  szóló, Bu ka rest ben, 2001. de -
cem ber 10. nap ján alá írt Egyez mény ren del ke zé sei alap ján 
fo gad ják vissza te rü le tük re.

(2) A kö zös ál lam ha tá ron át té vedt sze mé lye ket, aki ket
az ál lam ha tár kö ze lé ben fog tak el, a leg kö ze leb bi ha tár át -
ke lõ he lyen ha la dék ta la nul át kell adni azon Szer zõ dõ Fél
ille té kes ha tár el len õr zé si szer vé nek, amely nek te rü le té rõl
az érin tett sze mé lyek át lép tek.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek meg ta gad hat ják a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott sze mé lyek át adá sát, amennyi ben az
érin tett sze mély:

a) azon Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá ra, amely nek te rü le tén 
el fog ták, vagy olyan hon ta lan, il let ve me ne kült sze mély,
aki nek a szo ká sos tar tóz ko dá si he lye ezen Szer zõ dõ Fél te -
rü le tén ta lál ha tó;

b) az át adó Szer zõ dõ Fél te rü le tén, an nak tör vényei
sze rint bûn cse lek ményt kö ve tett el.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek át adá -
sá val egy ide jû leg – a Szer zõ dõ Fe lek vámelõ írásainak
figye lembe véte lével – át kell adni azo kat a tár gya kat, do -
ku men tu mo kat és ira to kat is, ame lyek ná luk vol tak, és
ame lye ket bi zo nyít ha tó an a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té rõl 
hoz tak át.

13. cikk

(1) Az ál lam ha tá ron át kó bo rolt há zi ál la tok ról a Szer zõ -
dõ Fe lek te rü le ti leg ille té kes ha tár el len õr zõ szer vei köl -
csö nö sen ér te sí tik egy mást és meg te szik a szük sé ges in téz -
ke dé se ket azok fel ku ta tá sá ra. Az át kó bo rolt há zi ál la to kat
– a Szer zõ dõ Fe lek vám- és ál lat egész ség ügyi elõ írásainak
figye lembe véte lével – rend sze rint a meg ta lá lás he lyé nek
kö ze lé ben kell át ad ni.

(2) A má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re el há rít ha tat lan ok (vis 
ma i or) vagy vé let len foly tán át ke rült tár gya kat – a Szer zõ dõ
Fe lek vámelõ írásainak figye lembe véte lével, a leg rö vi debb
idõn be lül, a leg kö ze leb bi ha tár át ke lõ he lyen – vissza kell
adni azon Szer zõ dõ Fél ha tár el len õr zõ szer vé nek, ahon nan
azok át ke rül tek.

(3) A kö zös ál lam ha tá ron át kó bo rolt há zi ál la tok tar tá sá -
val, ál lat egész ség ügyi el lá tá sá val, a má sik Szer zõ dõ Fél
te rü le té re át ke rült tár gyak és do ku men tu mok õr zé sé vel,
szál lí tá sá val, tá ro lá sá val kap cso la tos költ sé ge ket, ide ért ve
a vám eljá rás költ sé ge it is, az át adó Szer zõ dõ Fél bel sõ jog -
sza bá lya i nak meg fele lõen kell meg ál la pí ta ni.

(4) A (3) be kez dés ben meg ál la pí tott költ sé ge ket ön ként,
vagy bí ró sá gi ha tá ro zat alap ján az át kó bo rolt há zi ál lat, il let -
ve az át ke rült tárgy vagy do ku men tum tu laj do no sa té rí ti
meg.

(5) Az át kó bo rolt há zi ál la to kért, az át ke rült tár gya kért,
amennyi ben a fel ku ta tá suk nem ve ze tett ered mény re, kár -
té rí tés nem kö ve tel he tõ.

(6) Az (1) és (3) be kez dés ren del ke zé se it nem kell al kal -
maz ni, ha a há zi ál lat át kó bor lá sát azon nal ész le lik, kár -
oko zás nem tör tént, és a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re a
vissza te re lés azon nal vég re hajt ha tó.

14. cikk

A je len Szer zõ dés 12. cik ké ben em lí tett sze mé lyek
vissza fo ga dá sát és a 13. cikk ben meg ha tá ro zott há zi ál la -
tok és tár gyak vissza vé te lét nem le het meg ta gad ni.

VI. Fejezet

A személyes adatok védelme

15. cikk

(1) A je len Szer zõ dés vég re haj tá sa ér de ké ben a Szer zõ -
dõ Fe lek a kö vet ke zõ sze mé lyes ada to kat ad hat ják át egy -
más nak:

a) az át adott vagy a ha tár rend-sér tést el kö ve tõ sze mély
(a továb biak ban: érin tett sze mély) sze mé lyes azo no sí tó
ada ta it: csa lá di név, eset leg a ko ráb bi csa lá di név, utó név,
szü le té si idõ és hely, la kó hely, nem, je len le gi vagy eset le -
ges ko ráb bi ál lam pol gár ság, va la mint egész sé gi ál la pot,
amennyi ben ez a vissza fo ga dás vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges;

b) az út le vél, a sze mély azo nos sá got iga zo ló ok mány,
vagy más, az érin tett sze mély nél lévõ ok mány ada tai: szá -
ma, ki ál lí tá sá nak idõ pont ja, a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé -
se, a ki ál lí tás he lye, az ér vé nyes ség ide je;

c) egyéb olyan ada tok, ame lyek az érin tett sze mély
azo no sí tá sá hoz szük sé ge sek;

d) a ha tár rend-sér tés kö rül mé nye i re vo nat ko zó ada tok.

(2) A sze mé lyes ada tok vé del mé re a Szer zõ dõ Fe lek ha -
tá lyos jog sza bá lya i ban fog lal tak figye lembe véte lével, a
kö vet ke zõ ren del ke zé se ket kell al kal maz ni:

a) a sze mé lyes ada tok csak a Szer zõ dés vég re haj tá sá -
ban ille té kes ha tó sá gok nak ad ha tók át. Az ada tok to váb bi
adá sa más ha tó ság nak csak ezen ada to kat át adó Szer zõ dõ
Fél elõ ze tes, írás be li hoz zá já ru lá sá val tör tén het;

b) az át adott ada tok he lyes sé gé ért és pon tos sá gá ért az
át adó Szer zõ dõ Fél tar to zik fe le lõs ség gel. Ha be bi zo nyo -
so dik, hogy té ves vagy át nem ad ha tó ada tok is át adás ra
ke rül tek, ak kor er rõl a tény rõl az át ve võ Szer zõ dõ Fe let
ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell, amely azon nal in téz ke dik a
té ves ada tok he lyes bí té sé rõl, il let ve az át nem ad ha tó ada -
tok meg sem mi sí té sé rõl;

c) az adat át adá sá val érin tett sze mély szá má ra – ké ré sé -
re – fel vi lá go sí tást kell adni a sze mé lyé vel kap cso lat ban
ke zelt ada tok ról és a ter ve zett fel hasz ná lás cél já ról, va la -
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mint ar ról, hogy ada ta it ki nek és mi lyen cél ból to váb bí tot -
ták. A tá jé koz ta tá si kö te le zett ség csak ak kor ta gad ha tó
meg, ha ezt az át adó Szer zõ dõ Fél joga le he tõ vé te szi. Az
érin tett sze mély kér he ti sze mé lyes ada ta i nak he lyes bí té sét
vagy tör lé sét, ha be bi zo nyo so dik, hogy té ves vagy át nem
ad ha tó ada tok is át adás ra ke rül tek;

d) a Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják, hogy az érin tett sze mé -
lyek adat vé de lem mel kap cso la tos jo ga ik meg sér té se ese -
tén, az adat ke ze lés sel érin tett Szer zõ dõ Fél joga sze rint az
ille té kes bí ró ság hoz for dul has sa nak, va la mint kár té rí té si
igénnyel él hes se nek;

e) az át adó Szer zõ dõ Fél a sze mé lyes ada tok át adá sa kor
köz li a jog sza bá lya i ban meg ha tá ro zott, ér vé nyes adat tör lé si
ha tár idõ ket. Az át vett ada to kat tö röl ni kell, ha az át vé tel kor
meg je lölt fel hasz ná lá si cél meg va ló sult, az adat ke ze lést le he -
tõ vé tevõ, az át adó Szer zõ dõ Fél joga sze rin ti ha tár idõ le járt,
vagy az adat tör lést az át adó Szer zõ dõ Fél kéri;

f) a Szer zõ dõ Fe lek kö te le sek a sze mé lyes ada tok át adá -
sá ról, át vé te lé rõl és tör lé sé rõl nyil ván tar tást ve zet ni, amely
tar tal maz za az át adó, il let ve át ve võ szerv és sze mély ne vét,
az át adás (át vé tel) és az adat tör lés té nyét, ide jét;

g) a Szer zõ dõ Fe lek kö te le sek meg ten ni a szük sé ges
szer ve zé si és tech ni kai in téz ke dé se ket a sze mé lyes ada tok
ha té kony vé del mé nek biz to sí tá sa, az il le ték te len hoz zá fé -
rés, meg vál toz ta tás, meg sem mi sí tés és nyil vá nos ság ra ho -
za tal el len.

VII. Fejezet

A határvizek használata

16. cikk

(1) A ha tár vi ze ken a Szer zõ dõ Fe lek ha jói a fõ ha jó zó
me der tel jes szé les sé gé ben, csó nak jai az ál lam ha tár vo na -
lá ig, nap kel té tõl-nap nyug tá ig köz le ked het nek.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek ha tár el len õr zé si szer ve i nek, a rend -
õrség ille té kes szer ve i nek, a vám ha tó sá gok nak, a ka taszt ró -
fa vé del mi, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz gaz -
dál ko dá si szer ve i nek szol gá la ti vízi jár mû vei bár mely idõ -
pont ban a ha tár vi zek tel jes szé les sé gé ben köz le ked het nek.

(3) Az egyik Szer zõ dõ Fél vízi jár mû vei a má sik Szer zõ -
dõ Fél te rü le tén csak ve szély ese tén, il let ve se gít ség nyúj -
tás cél já ból köt het nek ki. A vízi jár mû ért fe le lõs sze mély
er rõl ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a má sik Szer zõ dõ
Fél ha tár el len õr zõ szer vét.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ha tó sá ga i nak vízi jár mû vei a je len Szer zõ dés vég re haj tá -
sá val össze füg gõ szol gá la ti okok ból ki köt het nek a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le tén.

17. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek min den le het sé ges in téz ke dést
meg tesz nek a ha tár vi zek meg óvá sa, és part ja ik, il let ve
med rük meg ron gá lá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben.

(2) A ha tár vi zek víz gaz dál ko dá sa a Szer zõ dõ Fe lek kö -
zött az e tárgy ban lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés ben fog -
lal tak nak meg fele lõen tör té nik.

(3) A ha tár vo nal ha tár ok má nyok sze rin ti hely ze té nek
biz to sí tá sa ér de ké ben a ha tár vi zek med rét, ár te rü le tét egy -
ol da lú an nem le het meg vál toz tat ni. A ha tár vi zek me der -
kot rá sa az ál lam ha tá rig vé gez he tõ.

VIII. Fejezet

Egyéb tevékenységek az államhatáron

18. cikk

A ha tár vi ze ken lévõ hi dak, gá tak, zsi li pek, töl té sek és
más be ren de zé sek lé te sí té se, hasz ná la ta, át épí té se és el tá -
vo lí tá sa kü lön nem zet kö zi szer zõ dés alap ján tör té nik.

19. cikk

Az ál lam ha tá ron át ve ze tõ vas uta kon, ha tár uta kon, a vízi 
uta kon a köz le ke dés rend jét és a kar ban tar tás sza bá lya it,
az ál lam ha tá ron át ve ze tõ lé te sít mé nyek épí té sét és hasz ná -
la tát kü lön nem zet kö zi szer zõ dés tar tal maz za.

IX. Fejezet

Halászat, vadászat, gazdasági tevékenység
és környezetvédelem az államhatár közelében

20. cikk

(1) A ha tár vi ze ken a ha lá szat a ha tár vo na lig meg en ge -
dett a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá lyai sze rint.

(2) A va dá szat a ha tár vo na lig meg en ge dett a Szer zõ dõ
Fe lek bel sõ jog sza bá lyai sze rint. Ti los az ál lam ha tá ron át -
lõ ni, és azon ke resz tül va dat ül döz ni. Az ál lam ha tár kö ze -
lé ben, az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén meg lõtt, de a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le tén el hul lott va dat vissza kell adni.

21. cikk

Ha ter mé sze ti erõ kö vet kez té ben vagy fa ki ter me lés so -
rán fák es nek át az ál lam ha tár túl ol da lá ra, a Szer zõ dõ Fe -
lek ha tár el len õr zé si szer vei er rõl köl csö nö sen tá jé koz tat -
ják egy mást és in téz ked nek, hogy eze ket a fá kat azon Szer -
zõ dõ Fél te rü le té re szál lít sák, ahon nan azok át es tek. Ezek -
ben az ese tek ben a fa ál lam ha tá ron tör té nõ vissza szál lí tá sa
men tes min den vám, adó és il le ték alól.
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22. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak arra,
hogy az ál lam ha tár kö ze lé ben vég zett gaz da sá gi és egyéb
te vé keny sé get úgy en ge dé lye zik, hogy az a má sik Szer zõ -
dõ Fél te rü le tét, ter mé sze ti és épí tett kör nye ze tét ne ve szé -
lyez tes se. En nek ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek min den
szük sé ges in téz ke dést meg tesz nek.

(2) Szi lárd ás vány-bá nyá sza ti ku ta tás és ki ter me lés az
ál lam ha tár tól szá mí tott 20 mé te ren be lül, a szén hid ro gén
ku ta tás és ki ter me lé si te vé keny ség az ál lam ha tár tól szá mí -
tott 100 mé te ren be lül, pol gá ri célú rob ban tá si te vé keny -
ség a biz ton sá gi tá vol sá gon, il let ve az ál lam ha tár tól szá mí -
tott 100 mé te ren be lül, más ve szé lyes te vé keny ség pe dig
az ál lam ha tár tól szá mí tott 100 mé te ren be lül nem vé gez -
he tõ, a már mû kö dõ bá nyá kat ki vé ve, il let ve, ha ezt nem -
zet kö zi szer zõ dés más ként sza bá lyoz za.

23. cikk

Amennyi ben a kö zös ál lam ha tá ron kör nye zet szennye zõ 
anya gok jut nak át, vagy en nek ve szé lye fenn áll, a Szer zõ -
dõ Fe lek ha tár el len õr zõ szer vei ha la dék ta la nul tá jé koz tat -
ják egy mást és az ille té kes kör nye zet vé del mi ha tó sá go kat,
és meg te szik a ká rok el há rí tá sá hoz és kö vet kez mé nye ik
mér sé ke lé sé hez szük sé ges azon nal in téz ke dé se ket.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

24. cikk

A je len Szer zõ dés ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá sá ból
ere dõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek a je len Szer zõ dés 10. cikk
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ille té kes szer vei tár gya lá -
sok út ján, en nek ered mény te len sé ge ese tén dip lo má ci ai
úton ren de zik.

25. cikk

(1) A je len Szer zõ dést a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ jog sza bá -
lya i val össz hang ban meg kell erõ sí te ni. A Szer zõ dés a
meg erõ sí té sé rõl  szóló ké sõb bi dip lo má ci ai jegy zék kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca dik) na pon lép ha tály ba.

(2) A je len Szer zõ dés ha tá ro zat lan idõ re szól. A Szer zõ -
dést bár mely Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton írás ban fel -
mond hat ja. A Szer zõ dés a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 6 (hat) hó nap el tel té vel vesz ti ha tá lyát.

(3) A je len Szer zõ dést a Szer zõ dõ Fe lek kö zös meg -
egye zés sel írás ban mó do sít hat ják vagy ki egé szít he tik. Eb -
ben az eset ben az (1) be kez dés ren del ke zé sei meg fele lõen
al kal ma zan dó ak.

(4) A je len Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ma gyar–ro mán ál lam ha tár
rend jé rõl, a ha tár kér dé sek ben való együtt mû kö dés rõl és köl -
csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló, Bu da pes ten, 1983. ok tó ber
28-án alá írt Egyez mény I. és III–VI. fe je ze te ha tá lyát vesz ti.

Ké szült Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és ro mán nyel ven, mind két nyel vû
szö veg egy aránt hi te les.

(aláírások)”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-ai a Szer zõ dés 25. cikk (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek ha tály ba.

(3) A Szer zõ dés, il let ve a tör vény 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá -
lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz -
zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LXXXVI.
törvény

a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény módosításáról*

1. § A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról szó ló 1994.
évi XL. tör vény 13. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„13. § (2) Az Aka dé mia Alap sza bá lyá nak el fo ga dá sá -
hoz és mó do sí tá sá hoz a ha tá ro zat ké pes köz gyû lé sen je len
levõ sza va zás ra jo go sul tak két har ma dá nak igen sza va za ta
szük sé ges.”

2. § Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 30-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2006. évi LXXXVII.
tör vény

egyes tör vények mentelmi jogra vonatkozó
rendelkezéseinek módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972.
évi V. tör vény 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„23.  § (1) A leg fõbb ügyészt és az ügyé sze ket az or szág -
gyû lé si kép vi se lõ vel azo nos men tel mi jog il le ti meg.

(2) A leg fõbb ügyész men tel mi jo gá val kap cso la tos el -
já rá sok ra az or szág gyû lé si kép vi se lõk men tel mi jo gá val
kap cso la tos el já rá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni. A men -
tel mi jog fel füg gesz té se tár gyá ban az Or szág gyû lés dönt, a 
men tel mi jog meg sér té se ese tén szük sé ges in téz ke dést az
Or szág gyû lés el nö ke te szi meg.

(3) Az ügyész men tel mi jo gá nak fel füg gesz té se tár gyá -
ban a leg fõbb ügyész dönt, men tel mi jo gá nak meg sér té se
ese tén a szük sé ges in téz ke dést a leg fõbb ügyész te szi
meg.”

2.  § (1) Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 14.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § Az al kot mány bí rá kat az or szág gyû lé si kép vi se lõ -
vel azo nos men tel mi jog il le ti meg.”

(2) Az Abtv. 17.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ben a je len le gi d) pont je lö lé -
se e) pont ra vál to zik:

(Az Al kot mány bí ró ság el nö ke)
„d) az al kot mány bí rák men tel mi jo gá nak meg sér té se

ese tén meg te szi a szük sé ges in téz ke dést,”

(3) Az Abtv. 30.  § (1) be kez dés g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az Al kot mány bí ró ság tel jes ülé sén dönt a kö vet ke zõ
ügyek ben:)

„g) az al kot mány bí rák men tel mi jo gá nak fel füg gesz -
té se;”

3.  § Az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„9.  § (1) Az Ál la mi Szám ve võ szék el nö két és al el nö ke it
az or szág gyû lé si kép vi se lõ vel azo nos men tel mi jog il le ti
meg.

(2) A men tel mi jog gal kap cso la tos el já rá sok ra az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk men tel mi jo gá val kap cso la tos el já -
rá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni. A men tel mi jog fel füg -
gesz té se tár gyá ban az Or szág gyû lés a kép vi se lõk két har -
ma dá nak a sza va za tá val dönt, a men tel mi jog meg sér té se
ese tén szük sé ges in téz ke dést az Or szág gyû lés el nö ke te szi
meg.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 30-i ülésnapján fo gad ta el.

4.  § Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról
 szóló 1993. évi LIX. tör vény (a továb biak ban: Obtv.)
11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.  § (1) Az or szág gyû lé si biz tost az or szág gyû lé si
kép vi se lõ vel azo nos men tel mi jog il le ti meg.

(2) A men tel mi jog gal kap cso la tos el já rá sok ra az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk men tel mi jo gá val kap cso la tos el já -
rá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) A men tel mi jog fel füg gesz té se tár gyá ban az Or szág -
gyû lés a kép vi se lõk két har ma dá nak a sza va za tá val dönt, a
men tel mi jog meg sér té se ese tén szük sé ges in téz ke dést az
Or szág gyû lés el nö ke te szi meg.”

5.  § A bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló
1997. évi LXVI. tör vény (a továb biak ban: Bsz.) 5.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A hi va tá sos bí rót az or szág gyû lé si kép vi se lõ vel 
azo nos men tel mi jog il le ti meg.

(2) A Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke men tel mi jo gá nak fel -
füg gesz té se tár gyá ban az Or szág gyû lés a kép vi se lõk két -
har ma dá nak sza va za tá val dönt, a men tel mi jog meg sér té se 
ese tén szük sé ges in téz ke dést az Or szág gyû lés el nö ke te szi
meg.

(3) A hi va tá sos bíró men tel mi jo gá nak fel füg gesz té se
tár gyá ban az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács
(a továb biak ban: OIT) el nö ké nek ja vas la tá ra a köz tár sa sá -
gi el nök dönt. A men tel mi jog meg sér té se ese tén szük sé -
ges in téz ke dést az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács
el nö ké nek ja vas la tá ra a köz tár sa sá gi el nök te szi meg.

(4) Az ül nö köt az igaz ság szol gál ta tás ban való rész vé te -
lé vel össze füg gõ cse lek mény te kin te té ben az or szág gyû lé -
si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1990. évi LV. tör vény
4.  §-ában meg ha tá ro zott tar ta lom mal men tel mi jog il le ti
meg.”

6.  § A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 62.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„62.  § (1) A Hon vé del mi Ta nács kü lön tör vény alap ján
men tel mi jog gal nem ren del ke zõ tag ját az e meg bí za tá sá -
val össze füg gés ben el kö ve tett cse lek mé nyek te kin te té ben
az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1990. évi
LV. tör vény 4.  §-ában meg ha tá ro zott tar ta lom mal men tel -
mi jog il le ti meg.

(2) Rend kí vü li ál la pot ide jén a Hon vé del mi Ta nács kü -
lön tör vény alap ján men tel mi jog gal nem ren del ke zõ tag ját 
az or szág gyû lé si kép vi se lõ vel azo nos men tel mi jog il le ti
meg.

(3) A Hon vé del mi Ta nács tag jai men tel mi jo gá nak fel -
füg gesz té se tár gyá ban rend kí vü li ál la pot ide jén – füg get le -
nül at tól, hogy az õket e tör vény vagy kü lön tör vény alap -
ján il le ti meg – a Hon vé del mi Ta nács a je len lé võ ta gok
két har ma dá nak a sza va za tá val dönt. A men tel mi jog meg -
sér té se ese tén szük sé ges in téz ke dést a köz tár sa sá gi el nök
te szi meg.”
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7.  § Az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1990. évi LV. tör vény (a továb biak ban: Kjtv.) 4.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A kép vi se lõ bí ró ság vagy más ha tó ság elõtt
– meg bí za tá sá nak ide je alatt és azt köve tõen – nem von ha -
tó fe le lõs ség re le adott sza va za ta, to váb bá a meg bí za tá sá -
nak gya kor lá sa so rán ál ta la kö zölt tény vagy vé le mény
 miatt. Ez a men tes ség nem vo nat ko zik az ál lam ti tok sér tés -
re, a rá gal ma zás ra és a be csü let sér tés re, va la mint a kép vi -
se lõk pol gá ri jogi fe le lõs sé gé re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott men tes ség ki ter jed
a köz ha tal mat gya kor ló sze mély vagy köz sze rep lõ po li ti kus
sé rel mé re el kö ve tett be csü let sér tés re, va la mint – amennyi -
ben a kép vi se lõ nek nem volt tu do má sa ar ról, hogy a köz lés a
lé nye gét te kint ve va lót lan – rá gal ma zás ra.”

8.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 551.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„551.  § (1) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott köz jo gi
tiszt sé get be töl tõ sze mé lyek el len e tiszt sé gük fenn ál lá sa
alatt csak a men tel mi jog fel füg gesz té se után in dít ha tó
bün te tõ el já rás.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyek gya nú sí tott kén ti
ki hall ga tá sá ra csak a men tel mi jog fel füg gesz té se után ke -
rül het sor, és ezt meg elõ zõ en az ilyen sze méllyel szem ben
– a tet ten érés ese tét ki vé ve – e tör vény sze rin ti kény szer in -
téz ke dés nem al kal maz ha tó.”

9.  § A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 
a kö vet ke zõ 137/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ kö vet ke zõ al -
cím mel egé szül ki:

„Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség

137/A.  § A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott köz jo gi
tiszt sé get be töl tõ sze mély sza bály sér té si ügyé ben a men -
tel mi jog fel füg gesz té sé re irá nyu ló in dít ványt – a sza bály -
sér té si ha tó ság meg ke re sé se alap ján – a leg fõbb ügyész
ter jesz ti elõ a men tel mi jog fel füg gesz té sé re vagy – ha a
kü lön tör vény ilyet meg ha tá roz – az arra való ja vas lat
meg té te lé re jo go sult sze mély hez vagy szerv hez.”

10.  § (1) Az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se -
lõ i nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény (a továb -
biak ban: Epjtv.) 10.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az eu ró pai par la men ti kép vi se lõt az or szág gyû lé si
kép vi se lõ vel azo nos men tel mi jog il le ti meg.”

(2) Az Epjtv. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk vá lasz tá sán je -

lölt ként iga zolt sze mélyt a men tel mi jog szem pont já ból
úgy kell te kin te ni, mint ha eu ró pai par la men ti kép vi se lõ
len ne.”

(3) Az Epjtv. 12.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ men tel mi jo gá nak
fel füg gesz té se tár gyá ban az Eu ró pai Par la ment dönt het.
A men tel mi jog meg sér té se ese tén szük sé ges in téz ke dést
az Eu ró pai Par la ment te he ti meg.”

11.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

12.  § (1) E tör vénynek az Abtv.-t, az Ál la mi Szám ve võ -
szék rõl  szóló 1989. évi XXXVIII. tör vényt, az Obtv.-t, a
Bsz.-t, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vényt és a Kjtv.-t mó do sí tó ren del ke zé sei 
az e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép nek
ha tály ba.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá -
lyát vesz ti

a) a Kjtv. 8.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„1993. évi CX.” szö veg rész, 14.  § a) pont já ban az „1995.
évi XL.” szö veg rész, 23.  § c) pont já ban az „1996. évi
LVII.” szö veg rész,

b) az Obtv. 12–14.  §-a, va la mint
c) az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995.

évi LXV. tör vény 31.  § (1) be kez dé se.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a
Kjtv. 3.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „1996.
évi LXXXVIII.” szö veg rész he lyé be „az egész ség ügyi
hoz zá já ru lás ról  szóló”, 8.  § (4) be kez dé sé ben a „a fegy ve -
res erõk, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a rend õrség és a
ren dé sze ti szer vek” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon -
véd ség, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a rend vé del mi
szer vek” szö veg, va la mint a Bsz. 17.  § (2) be kez dé sé ben
„az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács (a továb biak -
ban: OIT)” szö veg rész he lyé be az „OIT” szö veg lép.

13.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti

a) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972.
évi V. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXX. tör -
vény 6.  §-a,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972.
évi V. tör vény, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az
ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény, 
va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XXXI. tör vény 14.  § (3) be kez dé se,

c) a Be. 552.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„ , il le tõ leg a hoz zá já ru lás meg adá sát” szö veg rész, va la -
mint e be kez dés má so dik mon da ta,

d) az Epjtv. 10.  § (3) be kez dé se, va la mint 12.  § (2), (3)
és (6) be kez dé se és 23.  §-a.

(2) A Be. 552.  § (1) be kez dés elsõ mon da tá ban és (2) be -
kez dés elsõ mon da tá ban az „ , il le tõ leg a hoz zá já ru lás
meg adá sá ra” szö veg rész he lyé be a „vagy – ha a kü lön tör -
vény ilyet meg ha tá roz – az arra való ja vas lat meg té te lé re”
szö veg lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke
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2006. évi LXXXVIII.
tör vény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl*

Az Or szág gyû lés a me zõ gaz da sá got súj tó ele mi ká rok
ha tá sá nak eny hí té sé ben való ter me lõi ér dek kö zös ség ki -
ala kí tá sa, ön gon dos ko dó fe le lõs sé gük meg erõ sí té se és az
ál la mi se gít ség ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben a kö vet ke -
zõ tör vényt al kot ja:

Általános rendelkezések

1.  § (1) A tör vény cél ja a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ön -
kén tes be fi ze té sé bõl és az ál lam ez zel azo nos össze gû költ -
ség ve té si tá mo ga tá sá ból ke let ke zõ pénz ügyi for rás lét re -
ho zá sa, amely a be fi ze tõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk kö ré ben 
az ele mi csa pás okoz ta ká rok rész be ni meg té rí té sé re
(a továb biak ban: kár eny hí tõ jut ta tás) szol gál.

(2) A kár eny hí tõ jut ta tás sal kap cso la tos fel ada to kat az ag -
rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
 által ki je lölt szer ve zet (a továb biak ban: Szer ve zet)  látja el.

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) ele mi kár: szán tó, va la mint szõ lõ és gyü möl csös ül -

tet vény mû ve lé si ágú ter mõ föl dön aszály-, ár víz-, bel víz-
és fagy kár;

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let 2. cikk a) pont ja sze rin ti ter me lõ – ide ért ve a jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze te ket is – aki, il -
let ve amely a föld te rü le tet hasz no sít ja;

c) ter mõ föld: az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
143. b) cikk (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te rü let, csök -
kent ve a gyep mû ve lé si ágú te rü let tel;

d) tárgy évi ho zam ér ték: a ter mõ föld rõl a tárgy év ben
be ta ka rí tott ter mé kek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
áron szá mí tott ér té ke;

e) re fe ren cia ho zam ér ték: a tárgy évet meg elõ zõ – ele -
mi csa pás tól men tes – há rom év át lag ter mé se és a tárgy évi
tény le ge sen hasz no sí tott te rü let ala pul vé te lé vel kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott áron szá mí tott ho zam ér ték;

f) ho zam ér ték-csök ke nés: a re fe ren cia ho zam ér ték és a
tárgy évi ho zam ér ték kü lönb sé ge;

g) ele mi csa pás: a tárgy évi tény le ge sen hasz no sí tott te -
rü let re szá mít va több mint 30 szá za lé kos hozamérték-
 csökkenést oko zó ele mi kár.

A kárenyhítõ juttatásra való jogosultság feltételei

3.  § (1) Kár eny hí tõ jut ta tást a Szer ve zet tel erre irá nyu ló
szer zõ dést (a továb biak ban: kár eny hí té si szer zõ dés) kötõ
me zõ gaz da sá gi ter me lõ (a továb biak ban: szer zõ dõ) igé -
nyel het.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ok tó ber 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A Szer ve zet kár eny hí té si kö te le zett sé ge a ter mõ föl -
dön be kö vet ke zett ele mi csa pás ese tén a kár eny hí té si szer -
zõ dés alap ján áll fenn.

(3) Kár eny hí té si szer zõ dés meg kö té sé re az a me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ jo go sult, aki (amely)

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter mõ föl det hasz -
nál, és

b) kü lön jog sza bály sze rint nyil ván tar tás ba vet ték.

(4) A kár eny hí té si szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni:
a) a szer zõ dõ ne vét, lak cí mét (szék he lyét), adó azo no sí -

tó je lét, adó szá mát, bank szám la szá mát, va la mint a kü lön
jog sza bály sze rin ti nyil ván tar tá si szá mot (a továb biak ban
együtt: sze mély azo no sí tó ada tok),

b) a hasz nált ter mõ föld nagy sá gá ra és el he lyez ke dé sé re 
vo nat ko zó ada to kat,

c) a 7.  § (1)–(2) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott éves
be fi ze té si kö te le zett ség össze gét,

d) a be fi ze tés ha tár ide jét és mód ját.

4.  § (1) A kár eny hí tõ jut ta tás ra a szer zõ dõ fél ab ban az
eset ben jo go sult, amennyi ben

a) a hasz ná la tá ban lévõ összes ter mõ föld vo nat ko zá sá -
ban kár eny hí té si szer zõ dés leg alább a tárgy év elsõ nap já -
tól, a kár eny hí té si rend szer in du lá sá nak évé ben leg ké sõbb
a 12.  §-ban meg ha tá ro zott vég re haj tá si ren de let ha tály ba -
lé pé sé nek nap já tól szá mí tott 30. nap tól fo lya ma to san
fenn állt, ide ért ve azt az ese tet is, ami kor a föld hasz ná ló
sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás  miatt az új föld hasz -
ná ló a ter mõ föld re új kár eny hí té si szer zõ dést köt;

b) a hasz ná la tá ban lévõ ter mõ föld vo nat ko zá sá ban kár -
eny hí té si szer zõ dés sze rin ti be fi ze té si kö te le zett sé gé nek
ele get tett;

c) a hasz ná la tá ban lévõ ter mõ föl dön az õ hasz ná la ti
ide je alatt be kö vet ke zett ár víz-, bel víz- és fagy kárt an nak
be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 10 na pon be lül a kü lön jog sza -
bály ban ki je lölt szak igaz ga tá si szerv hez be je len tet te;

d) a hasz ná la tá ban lévõ ter mõ föl dön az õ hasz ná la ti
ide je alatt ele mi csa pás kö vet ke zett be és kár eny hí tõ jut ta -
tás ra vo nat ko zó, a szak igaz ga tá si szerv ál tal fe lül vizs gált
igé nyét leg ké sõbb a tárgy év no vem ber 10. nap já ig a Szer -
ve zet hez be nyúj tot ta.

(2) A kár eny hí tõ jut ta tást an nak ré szé re kell meg ál la pí -
ta ni, aki a kár eny hí tõ jut ta tás ra vo nat ko zó igé nyek el bí rá -
lá sa kor szer zõ dõ nek mi nõ sül.

(3) A szer zõ dõ leg ké sõbb a kár eny hí tõ jut ta tás ra vo nat -
ko zó igé nyé nek be nyúj tá sá val egy ide jû leg kö te les be je -
len te ni a Szer ve zet nek a kár eny hí té si igé nyé vel érin tett
ele mi kár ra biz to sí tó val tör tént szer zõ dés kö té sét, va la mint 
e szer zõ dés alap ján az igénnyel érin tett ele mi kár ral össze -
füg gés ben a biz to sí tó ál tal a ré szé re meg ál la pí tott össze -
get. Ha ez az összeg csak az igény be je len tést köve tõen vá -
lik is mert té, ak kor a szer zõ dõ azt a tu do más szer zés tõl szá -
mí tott 8 na pon be lül kö te les be je len te ni. A szer zõ dés kö -
tés re vo nat ko zó be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa
ese tén a szer zõ dõ a Szer ve zet ál tal ki fi ze tett kár eny hí tõ
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jut ta tás ra jo go su lat lan ná vá lik, és azt a Szer ve zet fel szó lí -
tá sá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les
vissza fi zet ni.

5.  § (1) Amennyi ben a szer zõ dõ fél a tárgy év no vem ber
10. és de cem ber 31. kö zött is mert té vált ele mi kár  miatt:

a) kár eny hí tõ jut ta tás ra jo go sult tá vá lik, úgy az õt e cí -
men meg il le tõ össze get, vagy

b) a 11.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rint meg ál la pí tott
mér ték nél na gyobb össze gû kár eny hí tõ jut ta tás il let né
meg, úgy a kü lön bö ze tet
a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 1-jéig kell ré szé re ki fi zet ni.

(2) A szer zõ dõ fél az (1) be kez dés sze rin ti ele mi kárt kö -
te les be je len te ni a 4.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rint.
A kár eny hí tõ jut ta tás ra vo nat ko zó, a szak igaz ga tá si szerv
ál tal fe lül vizs gált igényt az ele mi kár be kö vet ke zé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül kell a Szer ve zet hez be nyúj ta ni.

A kárenyhítõ juttatás pénzügyi forrásai,
megállapítása és kifizetése

6.  § A kár eny hí té si szer zõ dé sek alap ján tör té nõ rend sze -
res be fi ze té sek a kár eny hí tõ jut ta tás for rá sá ul szol gá ló, a
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je zet
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tá nak (a továb biak ban: elõ -
irány zat) be vé te lét ké pe zik.

7.  § (1) A szer zõ dõ az ál ta la hasz nált ter mõ föld után
éven ként szán tó mû ve lé si ág ese tén hek tá ron ként 1000 fo -
rin tot, szõ lõ és gyü möl csös mû ve lé si ág ese tén hek tá ron -
ként 3000 fo rin tot kö te les a szer zõ dés ben rög zí tett szám la -
szám ra tör té nõ be fi ze tés sel, az elõ irány zat ja vá ra telje -
síteni.

(2) A szer zõ dõ éves be fi ze té si kö te le zett sé gé nek össze -
gét az ál ta la hasz nált ter mõ föld nagy sá ga és az (1) be kez -
dés sze rin ti mér ték alap ján kell meg ha tá roz ni. A be fi ze tést 
a tárgy év szep tem ber 30. nap já ig kell tel je sí te ni.

(3) A szer zõ dés – a Ptk. XXVI. fe je ze te sze rin ti – meg -
szû né se ese tén a szer zõ dõ ál tal az elõ irány zat ra ko ráb ban
be fi ze tett összeg nem fi zet he tõ vissza.

8.  § (1) Az ál lam köz pon ti költ ség ve té si for rás ból éven -
ként a 6.  § sze rin ti be fi ze tés sel azo nos össze gû tá mo ga tás -
sal já rul hoz zá a kár eny hí tés pénz ügyi for rá sa i hoz.

(2) Az elõ irány zat tá mo ga tá sa a mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben a 2008. év tõl nem le het ke -
ve sebb, mint a tárgy évet meg elõ zõ év ben a ter me lõk ál tal a 
6.  § sze rint be fi ze tett összeg.

(3) A 6.  § sze rin ti ter me lõi be fi ze tés és a tá mo ga tá si elõ -
irány zat ez zel azo nos össze ge ki zá ró lag az e tör vény sze -
rin ti cé lok ra hasz nál ha tó fel.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti összeg ma rad vá nya nem
von ha tó el, nem cso por to sít ha tó át, nem csök kent he tõ és

nem zá rol ha tó, arra a min den ko ri költ ség ve té si tör vény ál -
tal elõ írt tar ta lék- és ma rad vány kép zé si kö te le zett ség nem
vo nat ko zik. Az összeg tárgy év ben kár eny hí tõ jut ta tás ra fel 
nem hasz nált ré szét a kö vet ke zõ évre kö te le zõ en át kell
vin ni.

9.  § (1) A szer zõ dõ ele mi csa pás ese tén leg fel jebb a ho -
zam ér ték-csök ke nés össze gé nek meg fe le lõ kár eny hí tõ jut -
ta tás ra jo go sult. Amennyi ben a 6.  § sze rin ti be vé te lek, és a
8.  § (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás együt tes össze ge nem
fe de zi a tárgy év ben ma xi má li san ad ha tó kár eny hí tés
össze gét, úgy a kár eny hí tõ jut ta tás mér té két az adott év ben 
va la mennyi szer zõ dõ nél ará nyo san csök ken te ni kell.

(2) A Szer ve zet kár eny hí té si kö te le zett sé ge leg fel jebb a
ho zam ér ték-csök ke nés nek a biz to sí tó ál tal – a 4.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti biz to sí tá si szer zõ dés alap ján – nem fe de -
zett ré szé re ter jed ki.

(3) Az ele mi csa pás ese tén a szer zõ dõ ket meg il le tõ kár -
eny hí tõ jut ta tás meg ál la pí tá sá ról és oda íté lé sé rõl éven ként 
egy szer, a tárgy év de cem ber 20-áig – az 5.  § (1) be kez dés
sze rin ti igény el bí rá lá sá ról pe dig a tárgy évet kö ve tõ év
feb ru ár 28-áig – kell dön tést hoz ni.

10.  § A szer zõ dõ ket a 11.  § (1) be kez dés e) pont ja sze -
rint meg il le tõ kár eny hí té si jut ta tás ra vo nat ko zó ki fi ze té si
ter vet a Szer ve zet jó vá ha gyás ra be mu tat ja a mi nisz ter nek.

11.  § (1) A Szer ve zet e tör vény ben fog lalt fel ada tai tel -
je sí té sé hez:

a) szer zõ dést köt a me zõ gaz da sá gi ter me lõ vel,
b) nyil ván tart ja és ke ze li a szer zõ dõ sze mély azo no sí tó

ada ta it,
c) fo gad ja a 6–8.  § sze rin ti be fi ze té se ket és biz to sít ja

ezek el kü lö ní tett ke ze lé sét és nyil ván tar tá sát,
d) össze sí ti és fel dol goz za a szer zõ dõk ál tal be nyúj tott

kár eny hí té si igény be je len té se ket,
e) a ki fi ze té si terv ben ja vas la tot tesz a szer zõ dõ ket

meg il le tõ kár eny hí tõ jut ta tás össze gé re és an nak jó vá ha -
gyá sa után a dön tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül in téz ke dik
azok ki fi ze té sé rõl.

(2) A Szer ve zet, a kár eny hí tés re való jo go sult ság fenn -
ál lá sá nak meg ál la pí tá sa, a kár eny hí tõ jut ta tás ki fi ze té se
cél já ból ke zel he ti a szer zõ dõk sze mély azo no sí tó és a föld -
hasz ná lat ra vo nat ko zó ada ta it, va la mint a be fi ze té sek re
vo nat ko zó ada to kat a kár eny hí té si szer zõ dés fenn ál lá sa
alatt, to váb bá ezt köve tõen az ez zel össze füg gõ el já rá sok
be fe je zõ dé sé ig.

Záró rendelkezések

12.  § (1) Ez a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a Szer ve zet és
a szak igaz ga tá si szerv ki je lö lé sét, a ho zam ér ték-ki esés ki -
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szá mí tá sá nak mód ját, az ele mi csa pás be je len té sé nek, iga -
zo lá sá nak, va la mint a kár eny hí tõ jut ta tás meg ál la pí tá sá -
nak és jo go su lat lan igény be vé tel ese tén vissza fi zet te té sé -
nek rész le tes sza bá lya it és az el len õr zés rend jét ren de let -
ben ha tá roz za meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az oktatási és kulturális miniszter
11/2006. (XI. 10.) OKM

rendelete

a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,

a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl  szóló

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet
és a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról

 szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet
módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tá si tör vény) 94.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b), f), h) és k) pont já ban, a tan könyv pi ac rend jé rõl
 szóló 2001. évi XXXVII. tör vény 29.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dés a) és c) pont já -
ban fog lal tak vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let (a továb biak ban: R.) a kö -
vet ke zõ cím mel és 39/G–39/I.  §-sal egé szül ki:

„A képességfejlesztõ, kompetencia alapú oktatás

39/G.  § (1) A ké pes ség fej lesz tõ, kom pe ten cia ala pú ok -
ta tás ke re té ben az 1.  § (1) be kez dé sé nek b)–d) és f) pont ja i -
ban fel so rolt is ko la az elõ írt tan anya got a mû velt sé gi te rü -
le te ket kö ve tõ szer ke zet ben köz ve tí ti, épít ve a ta nu lók
együtt mû kö dé si kész sé gé re és aka ra tá ra, kö zép pont ba he -
lyez ve a ta nu lók tu dá sá nak, ké pes sé gé nek, sze mé lyi sé gé -
nek fej lesz té sét.

(2) A ké pes ség fej lesz tõ, kom pe ten cia ala pú ok ta tás
meg szer ve zé sét az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki -

adott ké pes ség fej lesz tõ, kom pe ten cia ala pú ok ta tá si prog -
ra mok (a továb biak ban: ké pes ség fej lesz tõ prog ram) se gí -
tik, ame lye ket az érin tett is ko lá nak al kal maz nia kell.

(3) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a ké pes ség fej lesz -
tõ prog ram ki adá sa elõtt be szer zi az Or szá gos Köz ne ve lé si 
Ta nács vé le mé nyét. Az Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács ab -
ban a kér dés ben fog lal ál lást, hogy a ké pes ség fej lesz tõ
prog ram pe da gó gi ai, tar tal mi és lo gi kai szem pont ból egy -
sé ges-e. Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a ki adott ké pes -
ség fej lesz tõ prog ram hoz való hoz zá fé rés le he tõ sé gét és
fel té te le it az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hon lap -
ján köz zé te szi.

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja

39/H.  § (1) A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos
Kol lé gi u mi Prog ram ban (a továb biak ban: Kol lé gi u mi
Prog ram) részt ve het a kol lé gi um, a kö zép is ko la és a szak -
is ko la, amely nek cél ja meg te rem te ni a fel té te le ket ah hoz,
hogy a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók meg kezd -
hes sék és si ke re sen be fe jez hes sék a kö zép fo kú ta nul má -
nya i kat, kö zép is ko lai vég zett sé get, il let ve ál la mi lag el is -
mert szak ké pe sí tést sze rez hes se nek.

(2) A Kol lé gi u mi Prog ram ban részt vevõ kol lé gi um ki -
vá lasz tá sa – az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal
ki írt – nyil vá nos pá lyá zat út ján tör té nik. A pá lyá za tot az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hon lap ján kell meg -
hir det ni.

(3) A pá lyá za to kat az e cél ra lét re ho zott bi zott ság – a
pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ har minc na pon be lül –
bí rál ja el. A gyõz tes pá lyá zók ne vét – a pá lyá za tok el bí rá -
lá sá tól szá mí tott öt na pon be lül – az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um hon lap ján nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

(4) A bi zott ság há rom tagú, amely be az ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter de le gál ja a Kol lé gi u mi Prog ram ve ze tõ -
jét, a Kol lé gi u mi Prog ram ta nács adó tes tü le té nek egy tag -
ját és az Or szá gos Kol lé gi u mi Szö vet ség egy tag ját. A bi -
zott ság maga ha tá roz za meg mû kö dé sé nek rend jét, az zal a
meg kö tés sel, hogy dön té sét egy sze rû szó több ség gel hoz -
za. A ta go kat a te vé keny sé gük el lá tá sá ért dí ja zás nem il le ti 
meg.

(5) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a
a) Kol lé gi u mi Prog ram in dí tá sá ra vo nat ko zó in téz mé -

nyi ala pí tó ok ira tot,
b) fenn tar tó – a pá lyá za ton való rész vé telt tá mo ga tó –

nyi lat ko za tát,
c) kol lé gi um – az Ok ta tá si Köz löny 2005. évi XLIX.

év fo lyam 4/1. szá má ban köz zé tett „Hát rá nyos Hely ze tû
Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi Prog ram já ban” meg ha -
tá ro zot tak sze rint el ké szí tett – pe da gó gi ai prog ram ját,

d) Kol lé gi u mi Prog ram ban part ner ként köz re mû kö dõ
is ko la nyi lat ko za tát ar ról, hogy biz to sít ja a részt ve võk fel -
ké szí té sét az is ko lai ta nul má nyok ra, il let ve a ta nul má nyok 
meg kez dé sét és a ta nul má nyok alat ti fel ké szí tést.

(6) A Kol lé gi u mi Prog ram ba a tan év rend jé ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint le het be kap cso lód nia an nak, aki – ab ban
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a tan év ben, amely ben a pá lyá zat meg hir de tés re ke rül –
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû, és

a) ta nu lói jog vi szony ban áll, va la mint a kö zép is ko la
vagy szak is ko la ki len ce dik év fo lya má ra je lent ke zik, vagy

b) a köz ok ta tá si tör vény 27.  §-ának (8) be kez dé se alap -
ján fel zár kóz ta tó ok ta tás ban kí ván részt ven ni.

(7) Az in téz mény tá jé koz tat ja a ta nu lót a Kol lé gi u mi
Prog ram ban való rész vé tel so rán õt meg il le tõ jo gok ról és
az õt ter he lõ kö te le zett sé gek rõl.

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programja

39/I.  § (1) A Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já -
nos Te het ség gon do zó Prog ram ban (a továb biak ban: Te -
het ség gon do zó Prog ram) részt ve het nek azok a kö zép is -
ko lák és kol lé gi u mok, ame lyek kö zö sen vál lal ják a
prog ram cél ki tû zé se i nek a meg va ló sí tá sát, va la mint cél -
juk esélyt te rem te ni a fel sõ ok ta tás ba tör té nõ be ju tás ra
azok nak a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók nak, akik a Te het -
ség gon do zó Prog ram ban való rész vé tel nél kül nem vagy 
csak arány ta lan ne héz ség gel kezd het nék meg ta nul má -
nya i kat a fel sõ ok ta tás ban.

(2) A Te het ség gon do zó Prog ram ban részt vevõ kö zép -
is ko la és kol lé gi um ki vá lasz tá sa – az Ok ta tá si és Kul tu rá lis 
Mi nisz té ri um ál tal ki írt – nyil vá nos pá lyá zat út ján tör té -
nik. A pá lyá za tot az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
hon lap ján kell meg hir det ni.

(3) A pá lyá za to kat az e cél ra lét re ho zott bi zott ság – a
pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ har minc na pon be lül –
bí rál ja el. A gyõz tes pá lyá zók ne vét – a pá lyá za tok el bí -
rá lá sá tól szá mí tott öt na pon be lül – az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um hon lap ján nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

(4) A bi zott ság há rom tagú, amely be az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter de le gál ja a Te het ség gon do zó Prog -
ram ve ze tõ jét, a Te het ség gon do zó Prog ram ta nács adó
tes tü le té nek egy tag ját és az Arany Já nos Te het ség gon -
do zó Prog ram In téz mé nyei Egye sü le té nek az el nö két. A 
bi zott ság maga ha tá roz za meg mû kö dé sé nek rend jét, az -
zal a meg kö tés sel, hogy dön té sét egy sze rû szó több ség -
gel hoz za. A ta go kat a te vé keny sé gük el lá tá sá ért dí ja zás 
nem il le ti meg.

(5) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a

a) Te het ség gon do zó Prog ram in dí tá sá ra vo nat ko zó in -
téz mé nyi ala pí tó ok ira tot,

b) fenn tar tó – a pá lyá za ton való rész vé telt tá mo ga tó –
nyi lat ko za tát,

c) kö zép is ko la és a kol lé gi um – az Ok ta tá si Köz löny
2006. évi L. év fo lyam 14. szá má ban köz zé tett „Hát rá nyos
Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog -
ram já ban” meg ha tá ro zot tak sze rint el ké szí tett és egy más -
sal pe da gó gi ai szem pont ból össze han golt – pe da gó gi ai
prog ram ját.

(6) A Te het ség gon do zó Prog ram ba a tan év rend jé ben
meg ha tá ro zot tak sze rint le het be kap cso lód nia an nak, aki
ta nu lói jog vi szony ban áll, hát rá nyos hely ze tû, va la mint a

kö zép is ko la ki len ce dik év fo lya má ra je lent ke zik ab ban a
tan év ben, amely ben a pá lyá zat meg hir de tés re ke rül.

(7) Az in téz mény tá jé koz tat ja a ta nu lót a Te het ség gon -
do zó Prog ram ban való rész vé tel so rán õt meg il le tõ jo gok -
ról és az õt ter he lõ kö te le zett sé gek rõl.”

2.  §

A tan könyv vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la -
mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM ren de let 26/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„26/A.  § (1) A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ke re té ben ki fej -
lesz tett ké pes ség fej lesz tõ, kom pe ten cia ala pú ok ta tást se -
gí tõ do ku men tu mo kat, szak mai esz köz rend sze re ket, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal köz zé tett ké pes ség fej -
lesz tõ prog ram ré sze ként kell ki ad ni.

(2) A köz zé tett ké pes ség fej lesz tõ prog ra mok nak a szer -
zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény ben meg ha tá ro -
zott sza bad fel hasz ná lá so kon kí vül tör té nõ fel hasz ná lá sá ra 
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nyil vá nos pá lyá za -
ta út ján le het en ge délyt sze rez ni.

(3) A tan könyv jegy zé ken a Nem ze ti Fej lesz té si Terv
ke re té ben ki fej lesz tett – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ál tal ki adott – ké pes ség fej lesz tõ prog ra mot is fel kell tün -
tet ni.”

3.  §

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá ról
 szóló 31/2005. (XII. 22.) OM ren de let (a továb biak ban:
OM ren de let) 4.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(8) Ha a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 30.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben fel so rolt in téz mény el lát ja a fej lesz tõ is ko lai
ok ta tás fel ada ta it is, e te vé keny sé gé vel össze füg gés ben,
hi va ta los ne vé ben és ira ta in hasz nál hat ja a „fej lesz tõ is ko -
la” meg ne ve zést.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 6.  § (10) be kez dé se, va la mint a 34.  § (2) be kez -
dés a) pont ja,

b) a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 
30/2004. (X. 28.) OM ren de let 16.  §-a,

2006/137. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10053



c) az OM ren de let 3.  § (2) be kez dés g) pont ja, to váb bá
d) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -

ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 7/1996. (VII. 9.)
MKM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 47. pont ja, va la -
mint

e) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ kér dé sek rõl
 szóló 30/2000. (X. 11.) OM ren de let 1.  §-ában a „Ma gyar
Akk re di tá ci ós Bi zott ság Tit kár sá gá ra,” szö veg rész.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 39/D.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi -

nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter” szö veg rész,

b) az R. 2. szá mú mel lék le té nek „A ta nu ló- és gyer -
mek bal ese tek kel össze füg gõ egyes fel ada tok A ta nu ló- és
gyer mek bal ese tek je len té si kö te le zett sé ge” címû rész
7. pont já ban az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” szö veg -
rész,

c) az R. 4. szá mú mel lék le té nek „A ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mé nyek ügy in té zé sé nek, irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos
sza bá lyai és a tan ügyi nyil ván tar tá sok A bi zo nyít -
vány-nyom tat vá nyok ke ze lé se” címû rész 13. pont já ban 
az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Ok -
ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” szö veg rész, „A ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény irat tá ri ter ve, az is ko lai zá ra dé -
kok és a kö te le zõ nyom tat vá nyok” I. Irat tá ri terv Ne ve -
lé si-ok ta tá si ügyek cím 26. pont „Az alap vizs ga, érett sé -
gi vizs ga, szak mai vizs ga dol go za ta i ra vo nat ko zó õr zé si 
idõ 2” szö veg rész he lyé be „Az érett sé gi vizs ga, szak mai 
vizs ga dol go za ta i ra vo nat ko zó õr zé si idõ 1” szö veg rész, 
„A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény irat tá ri ter ve, az is ko lai
zá ra dé kok és a kö te le zõ nyom tat vá nyok” cím III. fe je zet 
Meg jegy zés rész ben az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri -
um” szö veg rész,

d) az R. 8. szá mú mel lék le té nek „A kö zép fo kú is ko lák -
ba tör té nõ je lent ke zés rend je és a fel vé te li el já rás sza bá -
lyai” címû 1.3. pont ban az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um”
szö veg rész, „A kö zép fo kú is ko lák ba tör té nõ je lent ke zés
rend je és a fel vé te li el já rás sza bá lyai” cím 1.19. pont ban az 
„Ok ta tá si Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si
és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” szö veg rész, „A kö zép fo kú is -
ko lák ba tör té nõ je lent ke zés rend je és a fel vé te li el já rás
sza bá lyai” cím 2.3. pont ban az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Miniszté -
rium” szö veg rész, „A kö zép fo kú is ko lák ba tör té nõ je lent -
ke zés rend je és a fel vé te li el já rás sza bá lyai” cím 8. pont já -
ban az „ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá -
si és kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg rész
lép.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
227/2006. (XI. 10.) KE

határozata

nyugállományú dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re, Móri Já nos nyug ál lo má nyú ez re dest 2006. no vem -
ber 4-ei ha tállyal nyugállományú dan dár tá bor nok ká ki ne -
ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5089/2006.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet
73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül
– az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny -
vek sorszámát teszi közzé:

853045E
103384G
069997C
782497D
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495574F
681086D
034768F
612117E
075638D
392999E
287977C
486844C
329145B
464268E
707344F
288430B
332556A
314791E
954250D
897192C
748182F
678757A
483299F
673941E
108166F
023734E
173955G
972015F
200021F
599259E
382256F
545772E
853883F
007245F
650987A
706709C
411779C
871814F
722874F
408494B
380490C
355985B
846766D
509211E
478976F
026317C
445411G
966287C
431668D
026227B
453612A
789715D
237769G
796974B
452348D
247706G
538783D
433304C
671752A
652984A

312544E
539730D
234245C
195965D
762246C
489184B
678948A
658437F
561645B
110386B
781552E
740185C
461955F
648105C
282065C
553253F
789285B
976665A
025197E
087092F
826367F
017786F
484023G
555447B
516750B
104683D
367127D
994411C
624621F
785963F
836998C
508290E
912619D
449877A
934224C
055163B
806692B
769057D
373554B
472769E
395111D
337210D
458064B
595836D
402672E
648417E
309245G
807483B
671405E
392999E
785363E
675814A
580942D
935768B
161832G
064838G
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335847D
742591C
432428A
342528E
583322A
184408E
245574F
688166B
573392E
860838D
272709A
132525E
106486G
193607E
166383B
809555D
176909D
330133C
971081A
747351E
744890C
750324F
893652A
053317G
342770D
341105C
978577C
047456E
584868A
383438C
285198F
375458C
339678E
227333F
653969F
524745G
525530B
818365A

010610C
518542E
753952B
321231E
952097D
860563C
876048E
001875B
723287E
060060D
360412C
307734F
421218F
981044C
656727F
911360B
009333E
225818D
630867E
210172C
285481C
045892B
018099C
110320C
329707E
196096F
773443F
711188C
362383F
188033G
741276F
308888F
919886E
838855E
166002B

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.3524 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


