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1539 Budapest 114, Pf. 676 

Telefon: (1) 436-4801 

Telefax: (1) 436-4804 

E-mail: haea@haea.gov.hu 

 

 

HIRDETMÉNY 

közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban hozott döntésről 

 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 78. § (1), (4), 80.§ (3), (4) és (5) 

bekezdéseinek értelmében az alábbi közigazgatási hatósági eljárásban hozott 

döntésről értesítem az érintett ügyfeleket: 

 

A kifüggesztés napja: 2014. november 14. 

 

A levétel napja: 2014. december 30. 

 

Az ügy száma: OAH-2014-00673/2014. 

 

Eljáró hatóság: Országos Atomenergia Hivatal 

 

Az ügy tárgya: A paksi telephelyen létesítendő új atomerőmű telephely vizsgálati 

és értékelési engedélykérelme. 

 

A kérelmező neve: MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. 

 

Hatásterület: A Ket. 15. § (3) bekezdése és az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 11/A. § (1) bekezdése alapján a nukleáris 

létesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez szükséges 

engedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül az engedélyesen kívül a 

hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra 

vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Az Atv. 11/A. § (2a) 

alapján a nukleáris létesítmény telephelye vizsgálatának és értékelésének 

engedélyezése iránti nukleáris biztonsági hatósági eljárásban a hatásterület a 

nukleáris létesítmény tervezett telephelye, valamint tervezett telephelyének 

határától számított ötszáz méteres távolságon belüli terület. 
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A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel jogerőssé válik és 

végrehajtható. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – 

jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Közigazgatási- és Munkaügyi 

Bírósághoz címzett, de az OAH-hoz benyújtott, kereseti kérelemnek van helye. A 

pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, 

kivéve, ha tárgyalás tartását a keresetlevélben kérik. A kérelem elmulasztása 

miatt igazolásnak nincs helye. Az ügyfél a szakhatósági állásfoglalással szembeni 

jogorvoslati jogát a határozattal szembeni jogorvoslat keretében gyakorolhatja.  

A bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft. 

 

Az ügyfelek az OAH székházában a határozat közzétételét követően is 

betekinthetnek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy 

írásban meghatalmazott képviselőjük útján az illetékes titkárság vonalán (+36 1 

4364882) történt egyeztetés szerinti időpontban. Az iratokról másolatot, 

kivonatot készíthetnek, továbbá azokról vagy a kép- és hangfelvételről másolatot 

kérhetnek a jogszabályban meghatározott költségek megtérítése mellett. 

 

A határozatot e hirdetmény mellékleteként kifüggesztik az OAH (1036 Budapest, 

Fényes Adolf u. 4.), továbbá Paks város Polgármesteri Hivatalának 

hirdetőtábláján, és az említett időponttól hozzáférhető az OAH honlapján 

(www.oah.hu), valamint a közigazgatási hirdetmények oldalán 

(http://hirdetmeny.magyarorszag.hu) is. 

 

Melléklet: A HA5919 számú és OAH-2014-00673-0045/2014. iktatószámú, telephely 

vizsgálati és értékelési engedély tárgyú hatósági határozat 

 

 

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Fichtinger Gyula megbízásából 

 

 

 

 Hullán Szabolcs 

 főigazgató-helyettes 

 

http://www.oah.hu/

