




























































Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről 

Kötelező adatkezelés 

A közmeghallgatásról kép- és hangfelvétel készül. 

A közmeghallgatás keretében történő adatkezelés a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontján, a (3) 

bekezdés b) pontján és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 28. §-án, 78. § (4) bekezdésén 

és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11/A. § (7) bekezdésén 

alapul. 

A kép- és hangfelvétel készítésének célja a közmeghallgatáson 

elhangzott nyilatkozatok és közlések hiteles dokumentálása. A kép- és 

hangfelvételt az Országos Atomenergia Hivatal (1036 Budapest, Fényes 

Adolf utca 4., képviseli:  Fichtinger Gyula főigazgató, adatvédelmi 

tisztviselő: dr. Zombori Zsolt, tel: +3614364831, zombori@haea.gov.hu) 

mint adatkezelő az Ákr. 27. §-ában meghatározottak szerint kezeli. 

A személyes adatok kezelése a köziratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján 

kiadott iratkezelési szabályzat szerinti időtartamig történik. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Az Országos Atomenergia Hivatal előzőekben részletezett 

adatkezelésével összefüggésben – az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak 

szerint – az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, 

kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. 

Amennyiben az érintett az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, 

tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illetve 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

(Infotv: 14-15. §, 17. §, 21. §, 22. §, 52. §) 



Telephelykutatási keretprogram a 
Bodai Agyagkő Formáció 

kutatására és értékelésére

Közmeghallgatás

Boda, 2019. április 25.

Nős Bálint
Stratégiai és műszaki igazgató
RHK Kft.



– javaslat készítése a radioaktív hulladék és a 
kiégett üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti 
politikára és nemzeti programra

– a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése

– a kiégett üzemanyag átmeneti tárolása és a 
nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása

– a nukleáris létesítmények leszerelése
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 Az Atomtörvény (1996. évi CXVI. tv.) szerint a Magyarországon 
keletkező kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésével 
kapcsolatban a végső felelősség a magyar államot terheli.

Az RHK Kft. 

felelős ezen 

feladatok 

ellátásáért

Az RHK mandátuma

 Az Atomtörvény szerint biztosítani kell a keletkező radioaktív hulladék 
és a kiégett üzemanyag biztonságos elhelyezését oly módon, hogy
ne háruljon az elfogadhatónál súlyosabb teher a jövő generációkra.

 Az Atomtörvény rögzíti a feladatokat:



A radioaktív anyagok alkalmazása 
az 1950-es években kezdődött 
Magyarországon az egészségügy, 
kutatás, oktatás, ipar és a 
mezőgazdaság területén.

Később döntés született a Paksi 
Atomerőmű megépítéséről, 
amelynek első blokkja 1982 óta 
üzemel.
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Előzmények

Radioaktív hulladék keletkezett! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/PET-image.jpg
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Hol található a hulladék?



A mélységi geológiai elhelyezés több fizikai gát 
együttes működésén alapul:

az első gát a radioaktív hulladék vagy kiégett 
üzemanyag szerkezete (mátrix)

a radioaktív hulladékot fémkonténerbe 
helyezik, amely lehet pl. acél, réz

a konténereket térkitöltő anyag (pl. bentonit) 
veszi körül

mélységi geológiai tároló esetén a radioaktív 
izotópok elszigetelésében a legfontosabb 
szerepet a befogadó kőzet tölti be
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A végleges elhelyezés módszere



„Műszaki szempontból széles körben elfogadott az az álláspont, hogy 
a nagy aktivitású hulladékok és a hulladéknak minősülő kiégett 
fűtőelemek kezelésének végpontjaként a mélygeológiai elhelyezés 
jelenleg a legbiztonságosabb és legfenntarthatóbb megoldás.”
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A mélységi geológiai elhelyezés…

„Erős nemzetközi konszenzus mutatkozik a 
tekintetben, hogy a geológiai elhelyezés a megfelelő 
megoldás, amely

műszakilag megvalósítható;

kivitelezhető úgy, hogy biztonságot nyújtson a 
jelen és a jövő generációk számára egyaránt.”

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM4c7opJHgAhWksqQKHT0oBtsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbacklight.hu%2Ftermek-katalogus%2FZaszlok%2FEuropai-Unio-zaszlo%2F60x40-cm-EU-zaszlo%2F14654&psig=AOvVaw0FjElSWxvOPBIbyCnOLHYn&ust=1548792723520811


Az előrehaladott programokkal rendelkező országok példája azt 
mutatja, hogy a mélységi geológiai tárolók megvalósítása 35-45 év 
intenzív kutatás-fejlesztési tevékenységet igénylő folyamat.

7

Nemzetközi példa - Finnország

Finnország
 1980-as évek eleje: telephelykutatás kezdete

 2001: parlament előzetes elvi hozzájárulása

 2004: a felszín alatti kutatólaboratórium 
építésének kezdete

 2012: létesítési engedély kérelem benyújtása

 2015: létesítési engedély megszerzése

 2020: üzemeltetési engedély kérelem 
benyújtása

Forrás: www.posiva.fi



Az Országgyűlés a 21/2015. (V. 4.) OGY határozattal 
fogadta el Magyarország nemzeti politikáját a kiégett 
nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére:

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezését 
Magyarországon, egy stabil, mélységi geológiai formációban 
kialakítandó tárolóban kell megoldani.

A nagy aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére alkalmas 
tároló telephelyének kiválasztása tárgyában évek óta folynak 
felszíni kutatások a Nyugat-Mecsek térségében.

A jelenlegi ismeretek szerint a felszín alatti kutatásokat szolgáló 
laboratórium helyének kiválasztásához várhatóan még közel 
húsz év szükséges. 
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Nemzeti Politika
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A földtani kutatás előzményei

 1989-1992: Alfa projekt

 1992-1995: Nemzeti célprojekt
– 1995 zárójelentés: A BAF további kutatását kizáró adatok, okok nem 

merültek föl.

 1995-1998: Rövidtávú program
– 1998 zárójelentés: A célorientált vizsgálatok megerősítették, hogy a BAF 

potenciálisan alkalmas képződmény a nagy aktivitású hulladékok 
tárolójának kialakítására.
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Országos szűrés

2000-ben formáció-minősítő kutatást (szűrést) végeztek, amelyben 
minden olyan nyilvántartott magyarországi képződményt értékeltek, 
amely a 300 és 1000 m felszín alatti mélységközben előfordul. 
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A földtani kutatás előzményei

 1989-1992: Alfa projekt

 1992-1995: Nemzeti célprojekt
– 1995 zárójelentés: A BAF továbbkutatását kizáró adatok, okok nem 

merültek föl.

 1995-1998: Rövidtávú program
– 1998 zárójelentés: A célorientált vizsgálatok megerősítették, hogy a BAF 

potenciálisan alkalmas képződmény a nagy aktivitású hulladékok 
tárolójának kialakítására.

 2000-2003: Formáció-minősítő kutatás (szűrés)
– Az ország teljes területére kiterjedő komplex értékelés alapján első 

helyre a BAF nyugat-mecseki előfordulása került.

 2004-2011: „Középtávú program” 1. szakasza

 2012-2018: „Középtávú program” 2. szakasza
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A keretprogram célja, felépítése

 A telephelykutatási keretprogram végrehajtásának 
céljai:

– a telephely alkalmassága és a hulladékelhelyezési 
rendszer megfelelősége megítélhető legyen

– a létesítmény tervezéséhez és a biztonsági elemzéshez 
szükséges adatok mind az üzemelés, mind a lezárás 
utáni időszakra meghatározhatók legyenek

 A telephelykutatási keretprogram magába foglalja 
a telephely földtani alkalmasságának igazolását 
szolgáló földtani kutatási programot is.
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A keretprogram kutatási témakörei

 a radioaktív hulladékok összetétele és jellemzői

 a hulladékcsomag kialakítása, tulajdonságai

 a műszaki gátak kialakítása, tulajdonságai és jellemzői, 

 a tároló létesítmény természeti, társadalmi és földtani 
környezete

 a tároló létesítmény felszíni és felszín alatti elemeinek 
kialakítása, elrendezése

 a tároló létesítmény üzemeltetése

 a mérések, vizsgálatok, modellezések és értékelések 
módszerei

 az adatok kezelése és az információ megőrzése
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A kutatási terület

 A felszínen is meghatározható az a 
potenciális elhelyezési zóna 
(32,6 km2), amelyen belül 
lehetséges a mélységi geológiai 
tároló kialakítása.

 A földtani kutatás területét 
(86,7 km2) úgy jelöljük ki, hogy az 
kellő „ráhagyással” írja körül a 
potenciális elhelyezési zónát.

 A kutatási terület kiterjedését úgy 
célszerű meghatározni, hogy 
minden tervezett kutató-
létesítmény (fúrás, kutatóárok) 
ezen belülre kerüljön.

500m 1000m
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A kutatás fázisai

A telephely vizsgálatát és értékelését a fokozatos megközelítés 
elve alapján, egymásra épülő kutatási fázisokra kell tagolni:

– I. kutatási fázis (általános helyszínminősítés és célterületek 
rangsorolása)

– II. kutatási fázis (telephely kijelölése és minősítése)

– III. kutatási fázis (felszín alatti kutatólaboratórium előkészítése)

I. kutatási fázis 
(2019–2023)

II. kutatási fázis 
(2024–2029)

III. kutatási fázis 
(2030–2032)

Előzetes Biztonsági Jelentés

Kutatási Zárójelentés

Előzetes Biztonsági Jelentés

Kutatási Zárójelentés

Telepítést Megalapozó 
Biztonsági Jelentés
Komplex Kutatási Zárójelentés

idő

II. fázis kutatási terve
keretprogram aktualizálása

III. fázis kutatási terve
keretprogram aktualizálása

telepítési 
engedély 
kérelem
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I. kutatási fázis során elérendő célok 

 a földtani környezet megismerése olyan 
részletességgel, hogy rendelkezésre álljon a területek 
rangsoroláshoz szükséges ismeretanyag

 a tároló létesítése szempontjából hátrányos tényezők, 
kizárási kritériumok értékelése és kiszűrése

 a potenciális befogadó képződmény részletes 
vizsgálata

 az előzetes biztonsági jelentéshez (EBJ) szükséges 
adatok meghatározása, összegyűjtése
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II. kutatási fázis során elérendő célok 

 a telephely kijelölése, minősítése, földtani 
alkalmasságának igazolása

 a tároló felszíni és felszín alatti létesítményei, 
valamint a felszín alatti kutatólaboratórium helyének 
kiválasztása

 a tároló létesítmény általános műszaki tervezéséhez 
szükséges adatok összegyűjtése

 az előzetes biztonsági jelentéshez (EBJ) szükséges 
adatok meghatározása, összegyűjtése
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III. kutatási fázis során elérendő célok 

 a tároló felszíni és felszín alatti létesítményeinek 
kijelölt területén a földtani környezet megismerése a 
telepítési engedélykérelemhez szükséges 
részletességgel

 a felszín alatti kutatólaboratórium előkészítése és 
vizsgálati programjának megtervezése

 a telephely alapállapotának rögzítése

 a telepítést megalapozó biztonsági jelentéshez 
(TMBJ) szükséges adatok meghatározása, 
összegyűjtése
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A távlati feladatok ütemezése

2023-ban a részterületek 
rangsorolása, a további 
kutatáshoz 10 km2 kijelölése

2029-ben a felszín alatti
kutatólaboratórium helyének 
kijelölése (1-2 km2)

Telepítési engedély Létesítési engedély

keretprogram



Köszönöm a 

figyelmet!



Az engedélyezési eljárás összefoglaló bemutatása

Közmeghallgatás 

Boda, Polgármesteri Hivatal

2019. április 25.

AZ RHK KFT.

TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM 

ENGEDÉLY

IRÁNTI KÉRELME



Tartalom

•Jogszabályi háttér

•Ügyfelek köre

•A telephely vizsgálat és értékelés folyamata

•Az engedélyezés során érvényesítendő 

követelmények és az eljárás fő lépései 

2019.04.25. TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló bemutatása 2



Jogszabályi háttér (1/5)

A telephelykutatási keretprogram engedély kiadását 

szabályozó legfontosabb jogszabályok:

•1996. évi CXVI. törvény (az atomenergiáról szóló törvény /

Atv.)

•155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (a radioaktív hulladékok

átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító

tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel

összefüggő hatósági tevékenységről)

•2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási

rendtartásról szóló törvény / Ákr.)

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
3



Jogszabályi háttér (2/5)

• Atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban
meghatározott engedélyek birtokában és rendszeres
hatósági ellenőrzés mellett történhet

• Társadalmi előnyök nagyobbak, mint a kockázatok

• A biztonság elsődlegessége

• Elsődleges felelősség az engedélyesé

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
4



2014. június 30-án lépett hatályba a radioaktív hulladékok

átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló

létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI.30.)

Korm. Rendelet (TBSZ).

2018. április 10-től hatályos a TBSZ új, 3. melléklete, amely a

tároló létesítmény telephelyének vizsgálatát és értékelését,

valamint a tároló létesítmény telepítését szabályozza. Az új

Biztonsági Szabályzat 3.2. fejezete meghatározza a

telephelykutatás általános követelményeit, a telephely-kutatás

tervezésének, engedélyezésének, értékelésének

dokumentumait, és azok részletes tartalmi követelményeit.

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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Jogszabályi háttér (3/5)



A telephelykutatás tervszerű és a követelményeknek
megfelelő végrehajtásához telephelykutatási
keretprogramot kell kidolgozni. A kutatási keret-
programot első alkalommal a tároló létesítmény
befogadására potenciálisan alkalmas földtani
képződmény kiválasztását követően, a lehetséges
telephely kiválasztására irányuló helyszíni tevékenység
megkezdésekor kell elkészíteni, és az egyes kutatási
fázisok eredménye alapján rendszeresen felül kell
vizsgálni.

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás 

összefoglaló bemutatása

Jogszabályi háttér (4/5)



Jogszabályi háttér (5/5)

• Az engedélyezés lefolytatására az ügyintézési idő: 120 nap

• Szakhatóság:

o Baranya Megyei Kormányhivatal (bányafelügyeleti)

• Szakértő szervezet igénybevétele

• Az eljárásban közmeghallgatást kell tartani (Atomtörvény);

• Ügyfelek:

o az engedélyes (RHK Kft.)

o a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa

• Az engedélyezési eljárás a telephelykutatási keretprogram

engedély kiadásával zárul(hat)

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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Ügyfelek a hatásterületen

• A hatásterület

• A tervezett kutatási terület

• Az alábbi települések területét érinti a hatásterület

• Bakonya, 

• Boda, Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki

• Helesfa, Hetvehely, Szentlőrinc

• Ibafa

• Kővágótöttös

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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Radioaktívhulladék-tárolók főbb életciklusai

1. Telephely vizsgálata és értékelése

2. Telepítése

3. Létesítése

4. Üzemeltetése

5. Lezárása

6. Lezárás utáni ellenőrzése

A tároló életciklusának első szakasza (kb. 2032-ig) a

telephelyének vizsgálata és értékelése, melyhez a

következő engedélyek szükségesek

 telephelykutatási keretprogram engedély,

 fázisonkénti telephelykutatási engedély(ek).

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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A telephely vizsgálat és 

értékelés folyamata (1/2)



A telephely vizsgálat és 

értékelés folyamata (2/2)

Telephelykutatási keretprogram engedély

Telephelykutatási engedélykérelmek fázisonként

Telephelykutatási fázisok végrehajtása

A keretprogram befejezése, zárójelentés beadása az OAH 

számára

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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Az engedélyezési eljárás, 

a kérelem

• Az RHK Kft. Kidolgozta és 2019. február 7-én benyújtotta az

OAH-nak a „Telephelykutatási keretprogram engedély

iránti kérelem” tárgyú kérelmét.

• Az engedélykérelem megalapozásához az RHK Kft.

benyújtotta a jogszabályban megkövetelt földtani kutatási

programot.

A földtani kutatás részeként be kell mutatni:

• tervezett tevékenységeket, 

• alkalmazandó főbb eszközöket és 

• kutatási módszereket.

• Az OAH a benyújtott anyagokat jelenleg is vizsgálja, és

értékeli.

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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Az OAH, mint atomenergia-felügyeleti szerv hatósági

felügyeleti tevékenysége a következő módon valósul meg:

• egyedi hatósági eljárás keretében engedélyezés és jóváhagyás,

• az engedélyesek tevékenységének, valamint a nukleáris

létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók biztonságának

rendszeres elemzése és értékelése,

• folyamatos, valamint egyedi eljárás során végzett ellenőrzés,

• a jogszabályi követelmények, az azokon alapuló hatósági előírások

gyakorlati érvényesülését biztosító érvényesítési eljárás

lefolytatása.

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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Az OAH tevékenysége



A telephelykutatási 

keretprogram feladata

155/2014. Korm. rend. 40. § (1)

A lehetséges telephely vizsgálatára és értékelésére

telephelykutatási keretprogramot kell kidolgozni és

végrehajtani. A kutatási keretprogramot úgy kell elkészíteni,

hogy annak végrehajtásával

• a telephely alkalmassága és a hulladékelhelyezési 

rendszer megfelelősége megítélhető,

• a létesítmény tervezéséhez és a biztonsági elemzéshez 

szükséges adatok mind az üzemelés, mind a lezárás 

utáni időszakra meghatározhatóak legyenek.

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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A telephelykutatási keretprogramban be kell mutatni:

•az elhelyezni kívánt radioaktív hulladékok jellemzőit;

•az elhelyezésre szánt hulladékcsomag jellemzőit;

•a műszaki gátak tulajdonságait;

•a tároló természeti, társadalmi és földtani környezetét;

•a tároló felszíni és felszín alatti kialakítását;

•a tároló üzemeltetését;

•a mérések, vizsgálatok, modellezések módszereit;

•az adatok kezelése és az információ megőrzését.

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás 

összefoglaló bemutatása

A telephelykutatási keretprogram 

tartalmi követelményei



Követelmények vizsgálata

OAH-nak vizsgálnia és értékelnie kell:

• a telephelykutatási keretprogram engedély iránti
kérelmet megalapozó dokumentumokat

• a hiánypótlási felszólítást követően a kérelmet
megalapozó dokumentumok kiegészítését

• mindezek jogszabályi követelményeknek való
megfelelőségét

Követelmények teljesülésének ellenőrzése:

• dokumentumok (elemzések, vizsgálati eredmények, stb.)
felülvizsgálata és értékelése

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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Az engedély

155/2014. Korm. rend. 43. §

(1) A telephelykutatási keretprogram engedélyezésével az

atomenergia-felügyeleti szerv a tároló létesítmény telephelye

kiválasztására és alkalmasságának megállapítására irányuló

kutatási keretprogram megfelelőségét fogadja el.

(2) A telephelykutatási keretprogram elfogadása az

engedélyesnek kizárólagos jogot biztosít

a) a kutatási keretprogram végrehajtására, valamint

b) a kutatási keretprogramban meghatározott kutatási 

fázisokra vonatkozó kutatási engedély iránti kérelem 

benyújtására.

2019.04.25.
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM - Az eng. eljárás összefoglaló 

bemutatása
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



AZ RHK KFT.

TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM 

ENGEDÉLY

IRÁNTI KÉRELME

Az engedélyezési eljárás további menete

Közmeghallgatás 

Boda, Polgármesteri Hivatal

2019. április 25.



A közmeghallgatáson 

elhangzottak dokumentálása

• A közmeghallgatásról írásos feljegyzés készül

• A feljegyzést az OAH hirdetmény útján fogja 

közzétenni

• A hirdetmény elérhető lesz: 

o A hatásterületet érintő települések 

hirdetőtábláin,

o A hatásterületet érintő települések közös 

önkormányzatainak hirdetőtábláin, 

o Az OAH hirdetőtábláján (OAH székház), 

o Az OAH honlapján (www.oah.hu),

o A közigazgatási hirdetmények portálján 

(http://hirdetmeny.magyarorszag.hu)
TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

- Az eng. eljárás további menete
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o Bakonya

o Boda, Bükkösd, 
Cserdi, Dinyeberki

o Helesfa, Hetvehely, 
Szentlőrinc

o Ibafa

o Kővágótöttös

http://www.oah.hu/
http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/


Eljárás további menete és 

lezárása (1/3)

TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
- Az eng. eljárás további menete
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• Az OAH a döntését az alábbiak mérlegelésével hozza meg:

o a beadvány mellékleteiben és kiegészítésként benyújtott

dokumentumok hatósági felülvizsgálatának és

értékelésének eredményei,

o a közmeghallgatáson elhangzott, az eljárás tárgyába

tartozó felvetések, szempontok, javaslatok,

o az ügyfelek által előterjesztett szempontok, igények,

felvetések a közmeghallgatást megelőzően vagy azt

követően.

2019. 04. 
25.



Eljárás további menete és 

lezárása (2/3)
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• A döntést tartalmazó határozatba az OAH - a törvényi

előírásnak megfelelően - belefoglalja a szakhatóságok

állásfoglalását és azok indokolását is.

• Az eljárás 2019 nyarán várhatóan lezárul.

• A határozatot az OAH hirdetmény útján teszi közzé.

2019. 04. 
25.



Eljárás további menete és 

lezárása (3/3)

• A döntésről szóló hirdetmény elérhető lesz

o A hatásterületet érintő települések 

hirdetőtábláin,

o A hatásterületet érintő települések közös 

önkormányzatainak hirdetőtábláin,  

o Az OAH hirdetőtábláján (OAH székház), 

o Az OAH honlapján (www.oah.hu)

o A közigazgatási hirdetmények portálján 

(http://hirdetmeny.magyarorszag.hu)

• A döntést a hirdetmény közzétételét követő 15. 

napon közöltnek kell tekinteni

TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
- Az eng. eljárás további menete
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o Bakonya

o Boda, Bükkösd, 
Cserdi, Dinyeberki

o Helesfa, Hetvehely, 
Szentlőrinc

o Ibafa

o Kővágótöttös

http://www.oah.hu/
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Hatósági döntés elleni 

jogorvoslati lehetőség 

TELEPHELYKUTATÁSI KERETPROGRAM ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
- Az eng. eljárás további menete
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•A törvényi előírások szerint az OAH döntése ellen

fellebbezni nem lehet.

•A határozat bírósági felülvizsgálatát a közlésétől

számított 30 napon belül az Ügyfelek kereseti

kérelem útján kezdeményezhetik.

•A kereseti kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez kell

címezni, de az OAH-hoz kell benyújtani.

2019. 04. 
25.
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1. Bevezetés 

1.1. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. feladatai 

A világ fejlett ipari országaihoz hasonlóan Magyarország is széleskörűen alkalmazza a nukleáris tech-

nológiát, amelynek használatával számtalan területen találkozhatunk a hétköznapi életben. A mező-

gazdaságban vetőmagok kártevőinek elpusztítására, az élelmiszerek csírátlanítására, az iparban többek 

között hegesztési varratok ellenőrzésére, a gyógyászatban diagnosztikai és terápiás céllal alkalmazzák, 

az atomerőművekben pedig energiatermelésre szolgál. Ez mindegyik ágazatban együtt jár különböző 

radioaktív hulladékok keletkezésével, az erőműben emellett kiégett nukleáris üzemanyag is képződik. 

Közös társadalmi érdek a fenti tevékenységek során keletkező radioaktív hulladékok, valamint a kiégett 

üzemanyag-kazetták felelősségteljes és garantáltan biztonságos kezelése, átmeneti tárolása, valamint 

a végleges elhelyezése. E tevékenységek elvégzésére alakult meg 1998-ban a Radioaktív Hulladékokat 

Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: RHK Kft.), amely az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény (továbbiakban: Atomtörvény) szerint javaslatot tesz a radioaktív hulladék és a kiégett 

üzemanyag kezelésére vonatkozó nemzeti politikára és nemzeti programra, azok felülvizsgálatára, to-

vábbá gondoskodik a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, a kiégett üzemanyag átmeneti táro-

lásával, a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, és a nukleáris létesítmények leszerelésével össze-

függő feladatok elvégzéséről. 

1.2. A nagy aktivitású és hosszú élettartamú hulladékok mennyisége 

A radioaktív hulladékokat aktivitásuk és a bennük található radionuklidok felezési ideje szerint osztá-

lyozzák. A nagy aktivitású hulladékok aktivitása olyan jelentős, hogy átmeneti tárolásuk és végleges 

elhelyezésük során figyelembe kell venni a hőtermelésüket is. Hosszú élettartamú az a radioaktív hul-

ladék, amely számottevő mennyiségben tartalmaz 30 évnél hosszabb felezési idejű radionuklidokat. 

Az atomerőmű üzemanyagát urán-dioxid pasztillákból összeállított pálcák alkotják, amelyeket kazet-

tákba szerelve töltenek az atomreaktorba. Ez a fűtőelem a reaktorban szabályozott maghasadás révén 

hőt termel. A fűtőelem 3-4 év alatt „kiég”, további energiatermelésre már nem alkalmas, ezért megha-

tározott időnként „át kell rakni” a reaktor aktív zónáját. Ilyenkor kiemelik a reaktorból a kiégett fűtő-

elemeket, és a helyükbe friss üzemanyagot helyeznek. A kiégett üzemanyagot még pár évig az atom-

erőműben tárolják, „pihentetik”, hogy hőmérséklete és aktivitása csökkenjen. 

A nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának két módja van. Nyílt ciklus esetén, a kiégett üzemanyag to-

vábbi feldolgozás nélkül, közvetlenül kerül a radioaktívhulladék-tárolóba végleges elhelyezésre. Zárt 

ciklus esetén, a kiégett üzemanyagot feldolgozzák, az energiatermelésre még felhasználható összete-

vőit kivonják, és a visszamaradó – kisebb térfogatú, de még mindig nagy aktivitású – radioaktív hulla-

dékot helyezik el a radioaktívhulladék-tárolóban. 

A fenti radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag közös jellemzője, hogy kezelésük nagyfokú körül-

tekintést, automatizált technológiák alkalmazását igényli, végleges elhelyezésük során pedig gondos-

kodni kell arról, hogy ezeket a hulladékokat igen hosszú, akár több százezer év időtartamra elzárjuk, és 

elszigeteljük a felszíni környezettől. 

A magyar Országgyűlés a 21/2015. (V. 4.) OGY határozattal elfogadta a kiégett üzemanyag és a radio-

aktív hulladék kezelésének nemzeti politikáját. A nemzeti politika szerint az energetikai reaktorok 
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üzemanyagciklus-zárásának módjáról ma még nem szükséges végső döntést hozni. Azonban a kiégett 

üzemanyag közvetlen elhelyezéséhez, vagy a kiégett üzemanyag feldolgozása során keletkező radioak-

tív hulladékok végleges elhelyezéséhez mindenképpen szükség van egy biztonságos tároló létesít-

ményre. A nemzeti politika szerint Magyarország referencia forgatókönyvként az atomerőművi ere-

detű kiégett üzemanyag közvetlen hazai elhelyezésével számol. 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiégett üzemanyaga jelenleg az erőmű mellett megépített Kiégett Ka-

zetták Átmeneti Tárolójába (KKÁT) kerül, amelyet az RHK Kft. üzemeltet. Ez a létesítmény több évti-

zedre garantálja a kiégett üzemanyag-kazetták hűtését és biztonságos, átmeneti tárolását. Az atom-

erőmű 1–4. blokkjának 50 éves üzemideje alatt mintegy 18 ezer db kiégett fűtőelem-kazetta keletkezik, 

amelyek együttes térfogata a közvetlen elhelyezésre való előkészítést követően mintegy 4.200 m3-t 

tesz ki. 

A kiégett üzemanyagon felül az atomerőmű üzemelése során viszonylag kis mennyiségben (évente kb. 

5 m3) keletkezik nagy aktivitású radioaktív hulladék, amelyet az atomerőmű területén ideiglenes jelleg-

gel tárolnak az erre a célra kialakított csőkutakban. Ezek várható összes mennyisége 200 m3. Emellett 

az atomerőmű leállítását követően, a leszerelés során is képződik kb. 100 m3 nagy aktivitású, illetve 

hosszú élettartamú hulladék. 

Magyarországon az egészségügyi, ipari, mezőgazdasági, kutatási tevékenységek során is keletkezik 

hosszú élettartamú radioaktív hulladék. E hulladékok egy része még a keletkezés helyén található, 

döntő részüket pedig átmenetileg a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) 

tárolja az RHK Kft. Ezeket a hulladékokat együtt célszerű elhelyezni az atomerőművi eredetű nagy ak-

tivitású radioaktív hulladékokkal. Az intézményi (egészségügyi, ipari stb.) felhasználásból származó 

hosszú élettartamú hulladék mennyisége 300–500 m3. 

Az Atomtörvény szerint „a tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, va-

lamint tapasztalatokkal összhangban biztosítani kell a keletkező radioaktív hulladék és a kiégett 

üzemanyag biztonságos elhelyezését oly módon, hogy ne háruljon az elfogadhatónál súlyosabb teher 

a jövő generációkra.” Az Atomtörvény azt is leszögezi, hogy a Magyarországon keletkezett radioaktív 

hulladékot alapvetően Magyarországon kell véglegesen elhelyezni. A fentiek alapján összesen mintegy 

5.000 m3 nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges hazai elhelyezéséről 

kell gondoskodni. 

1.3. A mélységi geológiai tároló 

Mint azt a 2011/70/EURATOM irányelv is leszögezi: „Műszaki szempontból széles körben elfogadott 

az az álláspont, hogy a nagy aktivitású hulladékok és a hulladéknak minősülő kiégett fűtőelemek 

kezelésének végpontjaként, a mélygeológiai elhelyezés jelenleg a legbiztonságosabb és legfenntart-

hatóbb megoldás.”  

Mélységi tárolóról a legalább néhány száz méterrel a felszín alatt kialakított elhelyező vágatok esetén 

beszélhetünk. Ez a mélység biztosítja az elhelyezett radioaktív hulladék hosszú időtartamra történő 

biztonságos elszigetelését és elzárását a felszíni környezettől, illetve a felszíni hatásoktól. Ezért válasz-

totta Magyarország is ezt a megoldást. 

A geológiai elhelyezés valamilyen speciális földtani képződményben, geológiai formációban történik, 

amely kedvező tulajdonságai (jelentős kiterjedése, hosszú távú stabilitása, kedvező ásvány-kőzettani 
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összetétele és vízföldtani jellemzői) révén biztosítja a hulladékok elszigetelését és elzárását. A radioak-

tív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági 

követelményeiről, és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. ren-

delet (továbbiakban: TBSZ) kifejezetten előírja, hogy „Mélységi geológiai tároló létesítmény esetében 

a lezárás utáni időszakban a földtani környezetnek önmagában kell biztosítania a hosszú távú sugár-

védelmi követelmények teljesülését. A földtani környezetnek olyan tulajdonságokkal kell rendelkez-

nie, amelyek akadályozzák és késleltetik a tárolóból kijutó radioaktív és egyéb veszélyes anyagok 

terjedését.” 

A geológiai elhelyezés szempontjából csak bizonyos kőzettípusok nyújtanak megfelelő védelmet. Ilye-

nek a kristályos kőzetek (pl. a gránit), az agyagos üledékek és a kősó. Magyarország nem bővelkedik az 

ilyen képződményekben. Az RHK Kft. megbízásából 2000-ben végzett országos felmérés szerint hazánk 

területének csupán 3-5%-án fordul elő a felszín alatti 500–1000 m-es mélységközben olyan befogadó 

kőzet, amely alkalmas lehet egy mélységi geológiai tároló kialakítására. E képződmények közé tartozik 

a Bodai Agyagkő Formáció, amelynek nyugat-mecseki előfordulása a 2000. évi országos felmérés – a 

földtani és a társadalmi-gazdasági szempontok együttes értékelése – alapján az első helyre került. 

1.4. A Bodai Agyagkő Formáció korábbi kutatása 

Először az 1980-as évek elején merült föl, hogy a nyugat-mecseki uránércbányászat során megismert, 

jóval az érctartalmú rétegek alatt elhelyezkedő Bodai Agyagkő Formáció (továbbiakban: BAF) alkalmas 

lehet radioaktív hulladékok elhelyezésére. 1989 és 1992 között a Mecseki Ércbányászati Vállalat saját 

finanszírozással kezdte meg ennek a vizsgálatát. A kutatást értékelő jelentés a formációt potenciálisan 

alkalmasnak találta akár nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére is. 

1993-tól a Nyugat-Mecsekben folyó kutatás a Paksi Atomerőmű Rt. finanszírozásában folytatódott, és 

már kifejezetten a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére irányult. 1995–1998 között az 

uránbányából, a felszín alatt 1050 m mélyen egy kutatóvágat létesült, amely 430 m hosszan tárta fel a 

BAF-ot, lehetővé téve a képződmény közvetlen, felszín alatti vizsgálatát. Hangsúlyozni kell, hogy ez a 

vágat kizárólag kutatási célokat szolgált. 

1998-ban döntés született az uránbánya bezárásáról. A bánya üregrendszerével együtt a kutatóvágat 

is víz alá került, ezzel a BAF közvetlen, felszín alatti vizsgálatának lehetősége megszűnt. Az 1998-ban 

megalakult RHK Kft. az uránbánya bezárását követően kialakult helyzetben újragondolta a nagy aktivi-

tású hulladékok tárolójának kialakítására irányuló elképzeléseket, és – a 2000. évi országos felmérés 

eredményei alapján – úgy döntött, hogy folytatja a BAF földtani kutatását. Ez a program 2004–2011 és 

2012–2018 között két szakaszban zajlott, amelynek során felszíni sekély- és mélyfúrások, kutatóárkok 

létesültek, földtani és vízföldtani térképezésre, vonalmenti és területi geofizikai vizsgálatokra és geo-

morfológiai értékelésekre került sor. 

A tervezett hulladékelhelyezési rendszer első koncepcióterve 2005-ben készült el, amelyet 2008-ban 

és 2016-ban részben aktualizáltak. Szintén 2005-ben készült el a tervezett tároló első biztonsági érté-

kelése, amely szerint a tervezett hulladékelhelyezési rendszer megbízható módon garantálja a radio-

aktív hulladékok elzárását és elszigetelését a felszíni környezettől. 
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1.5. A Bodai Agyagkő Formáció jellemzői 

A BAF a Délkelet-Dunántúlon, Pécs városától Nyugatra, a Nyugat-Mecsekben vált ismertté. Boda, Ba-

konya és Bükkösd (Egéd) községek térségében mintegy 15 km2-es területen a felszínen is megtalálható, 

a felszín alatti elterjedését azonban ennél jóval nagyobb, több mint 150 km2-es területen bizonyítják a 

mélyfúrások és a felszín alatti kutatóvágatok. 

A BAF jellegzetesen vörösbarna színű, uralkodóan agyagkőből felépülő képződmény, amely mintegy 

250 millió évvel ezelőtt, nagy kiterjedésű, sekély sós tóban lerakódott üledékekből keletkezett. Ezek az 

üledékek később több ezer méter mélységbe kerülve, nagy nyomáson és 150-200°C hőmérsékleten 

számottevő átalakuláson mentek keresztül, és kemény agyagkővé váltak. A kőzetben a későbbi hegy-

ségképződési szakaszok idején törések, kőzetrések keletkeztek, de ezek többnyire ásványkiválásokkal 

vagy agyaggal töltődtek ki, így a víz számára nem átjárhatóak. 

A BAF képződményeiben vízáramlás kizárólag a kitöltés nélküli, nyitott repedések mentén történhet – 

maga a kőzet szinte tökéletesen vízzárónak tekinthető. A BAF kőzeteinek porozitása átlagosan 1% 

alatti. Emellett a BAF igen kedvező geotechnikai adottságokkal rendelkezik: szilárd kőzet, amelyben 

bányászati módszerekkel stabil üregek alakíthatók ki. Egy mélységi geológiai tároló esetében a befo-

gadó kőzetnek alapvető szerepe van a radionuklidok visszatartásában. A BAF kőzetein végzett izo-

tóptranszport-vizsgálatok szerint a BAF agyagköveiben diffúzióval százezer év alatt is legfeljebb mint-

egy 6 méter távolságra juthatnak a leggyorsabban terjedő radionuklidok. 

2. A telephelykutatási keretprogram 

Az Atomtörvény kimondja, hogy az atomenergia alkalmazása során a biztonságnak minden más szem-

ponttal szemben elsőbbsége van. Általános biztonsági célkitűzés, hogy a lakosság, a munkavállalók és 

a környezet védelmét minden körülmények között garantálni kell. A radioaktívhulladék-tárolókra vo-

natkozó biztonsági követelményeket és hatósági eljárásokat a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (TBSZ) 

szabályozza. A TBSZ 2018. április 10-től hatályos 3. melléklete részletezi a tároló létesítmény telephe-

lyének vizsgálatára és értékelésére, valamint a tároló létesítmény telepítésére vonatkozó előírásokat. 

A telephelykutatás hatósági felügyeletét az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban: OAH) látja 

el. 

A TBSZ előírásai szerint radioaktívhulladék-tároló létesítmény „lehetséges telephely[ének] vizsgála-

tára és értékelésére telephelykutatási keretprogramot kell kidolgozni és végrehajtani. A kutatási ke-

retprogramot úgy kell elkészíteni, hogy annak végrehajtásával a telephely alkalmassága és a hulla-

dékelhelyezési rendszer megfelelősége megítélhető, a létesítmény tervezéséhez és a biztonsági 

elemzéshez szükséges adatok mind az üzemelés, mind a lezárás utáni időszakra meghatározhatók 

legyenek.” 

A BAF telephelykutatási keretprogramját az RHK Kft. munkatársai állították össze. A keretprogram a 

nyugat-mecseki Bodai Agyagkő Formációban kialakítandó mélységi geológiai tároló létesítmény telepí-

téséhez szükséges kutatási, fejlesztési és demonstrációs tevékenységek középtávú tervét tartalmazza. 

A keretprogram a vonatkozó hazai jogszabályok, valamint a nemzetközi ajánlások és példák figyelembe 

vételével készült. A keretprogram kiterjed a TBSZ 3.2.2.0400. pontjában felsorolt 8 kutatási témakörre, 

és önálló mellékletként tartalmazza a földtani kutatás programját. Ez utóbbi pedig a TBSZ 3.2.2.0900. 
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pontjában megadott 7 szakterület szerinti bontásban ismerteti a kutatási feladatokat, a tervezett tevé-

kenységeket, az alkalmazandó főbb eszközöket és kutatási módszereket. A földtani kutatás keretében 

sor kerül a természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági jellemzők, a várható hatások vizsgálatára és 

értékelésére is. 

2.1. A kutatási terület elhelyezkedése 

A BAF térbeli elhelyezkedésének ismeretében a felszínen meghatározható az ún. potenciális elhelye-

zési zóna, ahol a befogadó kőzet a felszín alatt 500–1000 m mélységben található, és amelyen belül 

lehetséges a mélységi geológiai tároló kialakítása. A potenciális elhelyezési zóna felszíni kiterjedése 

32,6 km2. 

 

A mélységi geológiai tároló kialakítására potenciálisan alkalmas elhelyezési zóna 

kijelölése a felszínen, és a földtani kutatás területe 

A földtani kutatás területét az RHK Kft. úgy jelölte ki, hogy az kellő „ráhagyással” írja körül a potenciális 

elhelyezési zónát. A BAF felszín alatti elterjedése ugyanis számos helyen még nem kellően ismert, to-

vábbá azt is figyelembe kell venni, hogy a telephely jellemzéséhez a tároló tágabb környezetének föld-

tani jellemzőit is vizsgálni kell. A kutatási terület kiterjedését úgy célszerű meghatározni, hogy minden 

tervezett kutatólétesítmény (fúrás, kutatóárok) ezen belülre kerüljön. A TBSZ szerint a kutatási terület 
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egészére vagy egy részére kutatási védőidom jelölhető ki, amely garantálja, hogy ne történjen olyan 

egyéb fúrási vagy bányászati tevékenység, amely károsítja a befogadó kőzet épségét. 

A fenti szempontok alapján javasolt kutatási terület egy 8 sarokpontú sokszög, amelynek kiterjedése 

86,7 km2. A kutatási terület Baranya megyében 10 település közigazgatási területét érinti: Bakonya, 

Boda, Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa, Hetvehely, Kővágótöttös, Ibafa és Szentlőrinc. 

2.2. A mélységi geológiai tároló tervezett életciklusa 

A mélységi geológiai tároló megvalósításának tervezett időütemezését a nemzeti program tartalmazza. 

A tároló üzembe helyezésének időpontját az atomerőmű, a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának, 

valamint a püspökszilágyi hulladéktároló lezárásának tervezett időpontját figyelembe véve kell megha-

tározni. 2032-ig csak a felszínen folyik földtani kutatás, amelynek kedvező kimenetele esetén ki lehet 

jelölni a mélységi geológiai tároló létesítményeinek a helyét. Az RHK Kft. által összeállított telephelyku-

tatási keretprogram erre az időszakra terjed ki. A telephely vizsgálatának és értékelésének megfelelő-

ségét az OAH bírálja el. Ezt követően, az Országgyűlés előzetes elvi hozzájárulása és a környezetvédelmi 

engedély alapján kezdhető meg a felszín alatti földtani kutatás, amelynek keretében egy felszín alatti 

kutatólaboratóriumot kell létrehozni – az ütemterv szerint 2033-tól. 

A felszín alatti kutatólaboratóriumban végzett helyszíni vizsgálatok és demonstrációs kísérletek meg-

felelő eredményei után nyújtható be a hulladéktároló létesítési engedélye iránti kérelem, amelynek 

kedvező elbírálása után, a jelenlegi tervek szerint 2055-ben kezdhető meg a mélységi geológiai tároló 

építése. A felszíni és felszín alatti létesítmények kialakítása és az üzemeltetési engedély megszerzése 

után, 2064-ben kezdődhet meg a tároló üzemeltetése. Amennyiben az atomerőmű 1–4. blokkjából 

származó kiégett üzemanyag közvetlen elhelyezésével számolunk, akkor a nemzeti program ütemterve 

szerint az üzemeltetés 2079-ig tart. Ezt követi – újabb engedély alapján – a tároló végső lezárása (2080-

2084), majd az aktív intézményes ellenőrzés időszaka, amelynek időtartama minimum 50 év. A tároló 

végleges lezárásáig gondoskodni kell az elhelyezett hulladékcsomagok visszanyerhetőségéről. 

2.3. A telephelykutatás fázisokra tagolása 

A TBSZ által elvárt „fokozatos, egyenletes és szükséges mértékű megismerés” követelményének kielé-

gítésére a telephelykutatási programot kutatási fázisokra kell tagolni. A telephelykutatás fázisait, azok 

időtartamát és egymásra épülését elsősorban a földtani kutatási program ütemezése határozza meg, 

és az RHK Kft. ezekhez a fázisokhoz igazítja az egyéb kutatási és fejlesztési témakörök feladatainak üte-

mezését. 

Minden kutatási fázis telephelykutatási terv engedélyezésével kezdődik, és kutatási zárójelentéssel, 

valamint biztonsági jelentéssel fejeződik be. Az adott kutatási fázis végére a földtani kutatás feladatai 

mellett a kutatás további témaköreiben (hulladékok, hulladékcsomagok, műszaki gátrendszer, a léte-

sítmény kialakítása, üzemeltetése stb.) is meg kell szerezni azokat az ismereteket, amelyek – az adott 

fázistól elvárt részletességgel – lehetővé teszik a létesítmény műszaki tervezését, biztonságos üzemel-

tetésének és a hosszú távú biztonságának értékelését és igazolását. 

A BAF telephelykutatási keretprogramja a tároló telepítési engedélye iránti kérelem benyújtásáig, 

2032-ig terjedő időszakra vonatkozik. A felszíni kutatást az RHK Kft. három kutatási fázisban tervezi 

megvalósítani, amelyek során a vizsgálat és értékelés a tágabb földtani környezetből kiindulva egyre 
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szűkebb területre koncentrál, és megfelelő eredmények esetén eljuthat a tároló kialakítására alkalmas 

telephely kijelöléséig, valamint a felszín alatti kutatólaboratórium előkészítéséig. 

Felszíni kutatás 

I. kutatási fázis II. kutatási fázis III. kutatási fázis 

2019-2023 2024-2029 2030-2032 

általános helyszínminősítés és 
célterületek rangsorolása 

telephely kijelölése 
és minősítése 

felszín alatti kutatólaboratórium 
előkészítése 

2.4. A telephelykutatás feladatai 

A telephelykutatási keretprogram a kutatás témakörei szerinti bontásban átfogóan ismerteti, hogy a 

tervezett három kutatási fázisban milyen kutatási, fejlesztési és demonstrációs tevékenységeket kell 

végrehajtani. Az RHK Kft. a feladatokat a kutatási célokhoz rendelte, és annak megfelelően rangsorolta 

és ütemezte, hogy 1) a tervezett tevékenységgel megszerezhető ismeret milyen jelentőségű a tároló 

létesítmény biztonsága szempontjából; 2) az adott témakörben milyen a meglévő ismeretek, informá-

ciók szintje, bizonytalansága; továbbá 3) mekkora a tervezett tevékenységek időigénye, és az adott 

ismeret mennyire sürgős a további kutatás, biztonsági értékelés, műszaki tervezés és engedélyezés 

szempontjából. 

Minden kutatási témakörben (a hulladékok jellemzése, a hulladékcsomagok és a műszaki gátak kiala-

kítása, a tároló környezetének jellemzése, a tároló elrendezése, üzemeltetése, módszertani fejleszté-

sek és adatmegőrzés) a telephelykutatási keretprogram összefoglalja a jelenlegi ismereteket, elképze-

léseket, és ebből kiindulva határozza meg az egyes kutatási fázisokban elvégzendő feladatokat.  

A földtani kutatási program hét kutatási szakterületre bontva részletezi a tervezett feladatokat, meg-

adva a vizsgálatok térbeli léptékét és az értékelések időtávját is. A földtani kutatás szakterületei: a ter-

mészetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzők, a felszíni folyamatok, építésföldtani jellemzők, a 

földtani környezet, a vízföldtani viszonyok, a geodinamikai folyamatok, valamint a befogadó kőzet tu-

lajdonságainak vizsgálata és értékelése. 

2.5. A telephelykutatás módszerei és eszközei 

A BAF telephelykutatási keretprogramja bemutatja a kutatás során alkalmazni kívánt főbb módszereket 

és eszközöket. A TBSZ megköveteli, hogy „a kutatási keretprogram elkészítése és végrehajtása során 

biztosítani kell a szükséges eredmények elérését biztosító, műszakilag és gazdaságilag elérhető leg-

jobb módszer és technológia alkalmazását”. Egy ilyen hosszú idejű, másfél évtizedes kutatási program 

időtartama alatt a rendelkezésre álló kutatási módszerek, eszközök többsége jelentős fejlődésen megy 

keresztül. Emiatt a TBSZ is elsősorban az adott – néhány év időtartamú – kutatási fázisra vonatkozó 

telephelykutatási terv részeként követeli meg a kutatási módszerek és eszközök részletes, pontos be-

mutatását. A keretprogram ennek megfelelően csak vázlatos áttekintést ad. 

A földtani kutatási feladatokhoz az RHK Kft. öt jelentősebb módszercsoportot rendelt: 1) kutatólétesít-

mények (mély- és sekélyfúrások, kutatóárkok, talajfúrások és -feltárások) kialakítása; 2) területi geo-

morfológiai, geofizikai és vízföldtani vizsgálatok; 3) dokumentálás, mintavételek és laboratóriumi vizs-

gálatok; 4) helyszíni geofizikai, geotechnikai és hidraulikai mérések fúrásokban; valamint 5) terepi vizs-

gálatok nélküli adatgyűjtés és értékelés. A földtani kutatási program emellett kitér a földtani-vízföldtani 
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monitoring rendszer kialakítására is. A telephelykutatás egyéb témaköreiben két módszercsoportot kü-

lönítettek el: 1) technológiai kísérletek és laboratóriumi vizsgálatok; 2) adatgyűjtés, értékelés, model-

lezés, prognózis. 

3. A telephelykutatási keretprogram engedélykérelme 

Magyarországon első alkalommal készült olyan, a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (TBSZ) előírásai-

nak megfelelő telephelykutatási keretprogram, amely valamely tervezett radioaktívhulladék-tároló lé-

tesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, valamint a létesítmény telepítéséhez szüksé-

ges kutatási, fejlesztési és demonstrációs tevékenységek középtávú tervét tartalmazza, figyelembe 

véve a 2018. április 10. óta hatályos új jogszabályi követelményeket. 

Az RHK Kft. által 2018-ban összeállított, és az OAH-hoz 2019. február 7-én engedélyezésre benyújtott 

keretprogram a nyugat-mecseki Bodai Agyagkő Formációban (BAF) kialakítandó, a hazai nagy aktivitású 

és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére 

szolgáló, mélységi geológiai tároló létesítmény telephelyének kutatására vonatkozik.  

A TBSZ szerint „A telephelykutatási keretprogram elfogadása az engedélyesnek kizárólagos jogot biz-

tosít a kutatási keretprogram végrehajtására, valamint a kutatási keretprogramban meghatározott 

kutatási fázisokra vonatkozó kutatási engedély iránti kérelem benyújtására.” 

Az Atomtörvényben foglaltak alapján a telephelykutatási keretprogram engedélyezési eljárásban a ké-

relmezőn kívül ügyfélnek minősül a tervezett földtani kutatási területen levő valamennyi ingatlan tu-

lajdonosa, és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Az OAH 

az adott eljárásban a döntése meghozatala előtt – a nyilvánosság véleményének megismerése érdeké-

ben – közmeghallgatást tart. 

A BAF telephelykutatási keretprogramjában tervezett feladatokat, az alkalmazandó kutatási módsze-

reket, eszközöket, a kutatólétesítmények számát, elhelyezését és kialakítását az adott kutatási fázisra 

vonatkozó kutatási tervdokumentációban kell részletesen kidolgozni, meghatározni, és az OAH-val en-

gedélyeztetni. A fokozatos, egyenletes és szükséges mértékű megismerés, valamint a műszakilag és 

gazdaságilag elérhető legjobb módszer és technológia alkalmazásának követelményét szem előtt 

tartva, a telephelykutatási keretprogramot minden újabb kutatási fázis engedélyezése előtt felülvizs-

gálni és aktualizálni szükséges. 

A BAF telephelykutatási keretprogramjának hatósági jóváhagyása esetén az RHK Kft. elkészíti az I. ku-

tatási fázisra vonatkozó részletes kutatási tervet, és azt engedélyezésre benyújtja az OAH-nak. 
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1.  BEVEZETÉS 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerint az atomenergia alkalma-

zása kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és hatósági felügyelet 

mellett történhet1. A radioaktívhulladék-tárolók telephelye vizsgálatának és érté-

kelésének, telepítésének, létesítésének, üzemeltetésének, átalakításának, lezárá-

sának, aktív intézményes ellenőrzésének engedélyezése, ellenőrzése, továbbá a 

passzív intézményes ellenőrzésének engedélyezése az Országos Atomenergia Hi-

vatal (továbbiakban: OAH), mint atomenergia-felügyeleti szerv2 hatáskörébe tarto-

zik3.  

Az OAH engedélyezési eljárásaiban szakhatóságként a törvényben felsorolt más 

hatóságok is részt vesznek4. Az OAH a nukleáris biztonsági, védettségi és biztosí-

téki követelmények teljesüléséért felelős5. Energiapolitikai kérdésekben hatásköre 

nincs, egy ilyen hatáskör megléte befolyásolná függetlenségét az atomenergia al-

kalmazásában érdekeltektől.  

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: RHK 

Kft.) alapvető feladatai közé tartozik az országban keletkező kiégett fűtőelemek, 

nagy aktivitású hulladékok, illetve a hosszú élettartamú radioaktív hulladékok 

hosszú távú kezelése. Az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Politika szerint a 

fenti radioaktív anyagokat – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – egy erre a 

célra kialakított mélységi geológiai tároló fogadná be6. Ennek megfelelően az RHK 

Kft. feladata a végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítésének előkészítése. 

Az RHK Kft. kérelme alapján az OAH 2019. február 8-án elindította7 a telephelyku-

tatási keretprogram engedélyére irányuló közigazgatási eljárást. Ezen eljárás ré-

szeként az OAH közmeghallgatást tart. 

A sok ügyfelet érintő, és társadalmi szervezetek bekapcsolódásával megvalósuló 

közigazgatási eljárások lefolytatását elősegíti a közmeghallgatás, amely alkalmas 

arra, hogy az érdekeltek megismerhessék az eljárás tárgyát és menetét, valamint 

kifejthessék álláspontjukat, feltehessék kérdéseiket. Mindezek révén a közmeg-

hallgatás a társadalmi párbeszéd hatékony fórumává válhat.  

                                                           
1 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 5. § (2) bekezdés 
2 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 6. § (2) bekezdés 
3 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 17. § (2) bekezdés 15. pont 
4 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 11/B. § (1) bekezdés 
5 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 17. § (1) bekezdés 
6 21/2015. (V. 4.) OGY határozat a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájá-

ról, 1. melléklet, 5.2.1. fejezet 
7 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 37. § (2) bekezdés, továbbá a kérelem 

2019.02.07-i, OAH-hoz történő megérkezése alapján 
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Ez az összefoglaló a közmeghallgatás lebonyolítását, a közmeghallgatás tárgyát ké-

pező engedélyezési eljárás előzményeit és folyamatát ismerteti a témában ke-

vésbé járatos, az eljárási részleteket nem ismerő érdeklődők, ügyfelek számára, 

akik a közmeghallgatás lehetőségével élve szeretnék megismerni az üzemeltetési 

engedély jogi hátterét, az engedélyezési eljárást, valamint ezekről kifejteni állás-

pontjukat. 

2.  A KÖZMEGHALLGATÁS SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény értelmében a radioaktívhulladék-

tároló telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezésére irányuló eljárá-

sokban közmeghallgatást kell tartani8. A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról, 

valamint a vonatkozó eljárás tárgyáról legalább 15 nappal korábban hirdetmény 

(OAH honlapja és hirdetőtáblája9, valamint a hirdetmeny.magyarorszag.hu köz-

igazgatási portál) útján értesíteni kell az érintetteket10. Emellett – a helyi nyilvános-

ság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében – az OAH Boda és a hatásterü-

leten lévő községek önkormányzati hivatalaiban, konkrétan a Kővágószőlősi, a Bi-

csérdi, a Szentlőrinci, a Szentlászlói, az Orfűi és a Kővágótöttösi11 Közös Önkor-

mányzati Hivatalban is kihelyezi a hirdetményt, illetve megtekinthetővé teszi a vo-

natkozó közérthető összefoglalókat. A közmeghallgatásról a törvényes előírások-

nak megfelelő feljegyzés megírását segítő kép- és hangfelvétel is készül12. 

A közmeghallgatás lebonyolítási módjára a törvény nem tartalmaz előírásokat, a 

pártatlan lebonyolítás érdekében az OAH független, a levezetésben gyakorlattal 

rendelkező személyt bíz meg, aki az esemény elején ismerteti a közmeghallgatás, 

a hozzászólások rendjét, hogy minden érintett kifejthesse álláspontját, feltehesse 

kérdéseit.  

Jelen közigazgatási eljárásban a jogszabály szerint ügyfélnek minősülnek:  

 a kérelmező RHK Kft.13; 

                                                           
8 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 11/A. § (4) bekezdés 
9 http://www.oah.hu/ weblap és az OAH-székház (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) hirdetőtáblája 
10 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 11/A. § (5) bekezdés a) pont 
11Az önkormányzati hivatalok címei a következők. Bodai Polgármesteri hivatal: 7672 Boda, Petőfi S. u 28. 

Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal: 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34. 

Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal: 7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3. 

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal: 7940, Szentlőrinc, Templom tér 8., Pf. 21. 

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal:  7936, Szentlászló, Rákóczi u. 27. 

Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. 

Kővágótöttösi Polgármesteri Hivatal: 7675 Kővágótöttös, Kossuth L. u. 16. 

12 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 11/A. § (6) és (7) bekezdések 
13 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról és 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 

11/A. § (1) bekezdés e) pont 

http://www.oah.hu/
http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/
http://www.oah.hu/
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 az engedélykérelem benyújtásakor érvényes hatásterületen lévő valamennyi 

ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyezték. 

 

A közmeghallgatásra 2019. április 25-én, 16:00 órai kezdettel Bodán, a Polgár-

mesteri Hivatal nagytermében (7672 Boda, Petőfi S. u 28.) kerül sor, melyen 

bárki részt vehet. 

A közmeghallgatás menete 

 A közmeghallgatás megnyitása 16:00 órakor.  

 A közmeghallgatás vezetője ismerteti a napirendet és a jelenlévőkre vonat-

kozó szabályokat.  

 A kérelmező RHK Kft. képviselője bemutatja a telephelykutatási keretprog-

ram engedély iránti kérelme indokait és biztonsági megalapozását. 

 Az OAH képviselője röviden ismerteti az előzményeket és az engedélyezési 

eljárás menetét. 

 Ezt követően a megjelentek kérdéseket tehetnek fel az RHK Kft., az OAH és a 

megjelenő szakhatóság képviselőinek, röviden kifejthetik véleményüket, ál-

láspontjukat az engedélyezési eljárásról és annak általuk várt eredményéről.  

 A felmerülő kérdésekre az előzőekben említett szervezetek képviselői a lehe-

tőségeket figyelembe véve a helyszínen válaszolnak, és reagálnak az eljárás 

tárgyához tartozó véleményekre is. Amennyiben a kért információ bármilyen 

ok miatt nem érhető el a helyszínen, a kérdést föltevő személy, szervezet 

megadott elérhetőség esetén írásban kap választ az eljárás lezártáig. 

 A kérdések megválaszolását követően az OAH ismerteti az engedélyezési el-

járás további lépéseit. 

 A közmeghallgatás legkésőbb 20:00 órakor befejeződik. 

3. AZ RHK KFT. TELEPHELYKUTATÁSRA VONATKOZÓ TERVÉNEK 

RÖVID BEMUTATÁSA 

Az RHK Kft. feladatkörébe tartozik az országban keletkező kiégett fűtőelemek, 

nagy aktivitású hulladékok, illetve a hosszú élettartamú radioaktív hulladékok 

hosszú távú kezelése. Az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Politika szerint a 

fenti radioaktív anyagokat - a nemzetközi gyakorlattal összhangban - egy erre a 

célra kialakított mélységi geológiai tároló fogadná be.  
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Az elmúlt időszakban már felmérték az ország potenciálisan alkalmas geológiai 

egységeit, amelyek közül jellemzői alapján a Bodai Agyagkő Formáció (továbbiak-

ban BAF) bizonyult a legalkalmasabbnak egy részletesebb telephelykutatási prog-

ram lefolytatására. A BAF területén eddig csak az illetékes hatóságok által engedé-

lyezett kutató fúrások és felszíni kutatások folytak. A tároló számára a telephely 

alkalmasságának igazolása további részletes kutatást igényel.  

A 155/2014. (VI. 30.) Kormányrendelet hatályba lépésével a radioaktívhulladék-tá-

rolók létesítését megelőző telephelykutatás engedélyezése az OAH hatáskörébe 

tartozik. Az RHK Kft. összegyűjtötte a BAF területén keletkezett eddigi kutatási 

eredményeket, majd ezeket figyelembe véve elkészítette a kutatások folytatásá-

nak tervét, amik együtt képezik telephelykutatási keretprogramot. 

A telephelykutatási keretprogramon belül kutatási fázisokat kell meghatároznia és 

a későbbiekben engedélyeztetnie az engedélykérőnek. A lezáró kutatási fázis után 

beadott zárójelentés lehet az alapja a további kutatási és telepítési tevékenység-

nek, amely a jelen keretprogram engedélyezési eljárásnak már nem tárgya. Ezekre 

csak a telephelykutatási keretprogram sikeres végrehajtását követően kerülhet 

sor abban az esetben, ha a telephelykutatási keretprogram eredményei minden 

tekintetben megerősítik a telephely alkalmasságát. A jelen telephelykutatási keret-

programban végrehajtható tényleges kutatási tevékenységekre szóló engedélyt a 

kutatási fázisokra beadandó külön engedélykérelmek alapján bírálja el a hatóság. 

 

4. AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ISMERTETÉSE 

Kérelem és annak előzménye 

A radioaktív hulladékok kezelésének szabályozására 2014. június 30-án lépett ha-

tályba a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biz-

tosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő ha-

tósági tevékenységről szóló 155/2014.(VI. 30.) Korm. rendelet. Ez a kormányrende-

let előírja, hogy a tároló biztonságát érintő minden körülményt figyelembe kell 

venni a tervezés és a későbbiek során is, és ebbe nem csak a földtani, hanem pl. a 

társadalmi szempontok is beletartoznak.  

 

A tároló életciklusában a telephelykutatás az első szakasz, melyhez engedély szük-

séges. Az engedélyesnek a telephelykutatási keretprogramban kell bemutatnia a 
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hatóság számára azt a kutatási tervet, amellyel a telephely alkalmassága megítél-

hető. 

Ennek megfelelően az RHK Kft. kidolgozta a telephelykutatási keretprogramot, és 

2019. február 7-én benyújtotta az OAH-

nak a „Telephelykutatási keretprogram en-

gedély iránti kérelem” tárgyú kérelmét. 

Az engedélykérelem megalapozásához 

az RHK Kft. benyújtotta a jogszabályban 

megkövetelt földtani kutatási programot. 

Mindezzel kívánja igazolni, hogy az általa 

vázolt kutatások alkalmasak a tervezett 

tároló természeti környezetének megis-

merésére, jellemzésére és jövőbeni vál-

tozásának előrejelzésére. Ennek alátá-

masztására a földtani kutatás részeként 

tervezett tevékenységeket, alkalma-

zandó főbb eszközöket és kutatási mód-

szereket be kell mutatnia. Az OAH a be-

nyújtott anyagokat jelenleg is vizsgálja, 

és értékeli. 

Jogszabályi előírások 

Az eljárást az OAH az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (2) bekez-

dése 15. pontjában meghatározott hatáskörében folytatja le. Ennek során az 1996. 

évi CXVI. törvény és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhe-

lyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről, és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet elő-

írásait és követelményeit érvényesíti.  

Az OAH az eljárás során a telephelykutatási keretprogram engedélyt megalapozó 

dokumentációt, valamint mindezeknek a radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó 

követelményeknek való megfelelőségét vizsgálja meg, beleértve: 

 a telephelykutatási keretprogram alkalmasságát a telephely jellemzőinek fel-

tárására, 
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 a múltbéli, jelenlegi és jövőben lehetséges természetes és emberi tevékeny-

ségből eredő jellemzők, események és folyamatok figyelembe vételét, ame-

lyek befolyásolhatják a tervezett létesítmény biztonságát és a környezetre 

gyakorolt hatását, 

 a radioaktív hulladékok megfelelő végleges tárolásának biztosíthatóságát. 

Az OAH a tárgyi eljárásba – az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény vonat-

kozó előírásainak megfelelően – szakhatóságként bevonta a bányafelügyeleti ha-

táskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatalt. A hatósági eljárás ügyintézési 

ideje – az engedélyezési eljárás 2019. februári megindításakor hatályos jogszabályi 

előírások szerint – 120 nap14. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás 

esetleges felfüggesztésének, szünetelésének, továbbá az ügyfél esetleges mulasz-

tásának vagy késedelmének időtartama15.  

Hatósági felülvizsgálat és értékelés 

Az eljárásban az OAH azt vizsgálja, hogy teljesülnek-e az engedélykiadás feltétele-

ként a jogszabályokban rögzített követelmények. 

A felülvizsgálat és értékelés az alábbiakra terjedt ki:  

 a benyújtott dokumentáció teljességére, tartalmi és formai megfelelőségére; 

 megítélhető-e a telephelykutatási keretprogram végrehajtásával a telephely 

alkalmassága és a hulladékelhelyezési rendszer megfelelősége, ezen belül al-

kalmas-e a kutatási program annak igazolására, hogy a tervezett telephelyen 

teljesülnek a radioaktívhulladék-tárolókra, illetve a radioaktív hulladékok tá-

rolására vonatkozó követelmények, különös tekintettel a nukleáris biztonsági 

és sugárvédelmi előírásokra; 

 meghatározhatóak-e a létesítmény tervezéséhez és a biztonsági elemzéshez 

szükséges adatok. 

Az eljárás további menete 

A közmeghallgatást követően az eljárás során a hatósághoz benyújtott elemzése-

ket, információkat, a közmeghallgatáson felmerült szempontokat, javaslatokat, va-

lamint az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását megismerve hozza meg 

                                                           
14 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, 12/B. § (6) bekezdés c) pont 
15 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 50. § (5) bekezdés 
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döntését az OAH a telephelykutatási keretprogram engedélyének tárgyában. En-

nek során mérlegeli azokat a szempontokat, igényeket, felvetéseket is, amelyeket 

az ügyfelek egyéb helyen és formában terjesztenek elő az eljárás során. 

A közmeghallgatásról készített feljegyzést és az engedélyezési eljárásában hozott 

döntését tartalmazó határozatát az OAH hirdetmény útján közhírré fogja tenni. A 

hirdetmény Boda, Kővágószőlős, a Bicsérd, a Szentlőrinc, a Szentlászló, Orfű és 

Kővágótöttös községek polgármesteri hivatalainak hirdetőtábláin, az OAH hirde-

tőtábláján16, az OAH honlapján17 valamint a hirdetmeny.magyarorszag.hu köz-

igazgatási portálon kerül kifüggesztésre illetve közzétételre. A határozat a közlése-

kor válik véglegessé. A döntés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon válik 

közöltté. A hatályos jogszabályi előírások szerint a határozat ellen fellebbezést be-

nyújtani nem lehet. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – 

jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az Orszá-

gos Atomenergia Hivatalhoz benyújtott, az OAH ellen megindított kereseti kére-

lemnek van helye. 

                                                           
16 Az OAH-székház hirdetőtáblájának címe: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. 
17 http://www.oah.hu/ 

http://www.oah.hu/
http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

