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HIRDETMÉNY 

közigazgatási hatósági eljárás megindításáról 

 

 

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő 

hatósági tevékenységről szóló 118/2011. Korm. rendelet 21./A. § a) pontjának és a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.)  29. §-a (5) , (7) és (12) bekezdéseinek figyelembevételével 

hirdetményi úton értesítem az alábbi közigazgatási hatósági eljárás megindításáról az érintett 

ügyfeleket: 

 

Az ügy tárgya: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (Paks Pf.: 71) 15 hónapos üzemi ciklusának 

komplex bevezetése. 

 

Az ügy rövid ismertetése: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a biztonságos villamos 

energiatermelés növelésére az üzemeltetési ciklus hosszának 15 hónapra való emelését 

kívánja megvalósítani. A hosszabb üzemelési ciklus bevezetésével csökkenne a főjavítás 

munkavolumene, ezáltal csökken a kis és közepes aktivitású hulladékok mennyisége. 

Kevesebb kiégett üzemanyag keletkezésével, csökkenne az átmeneti tároló kapacitás és ezzel 

együtt a környezeti terhelés is.  A Paksi Atomerőmű elvégezte a megfelelő kutatásokat és 

vizsgálatokat, elemezte a ciklusmódosítás műszaki, biztonsági és környezeti hatásait, és a 

kapott eredményekre alapozva (az 118/2011 Korm. rendelet mellékleteként kiadott NBSZ 

1.4.1.0600.pontja alapján) kérte a 15 hónapos kampány bevezetéséhez az engedélyt. 

 

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

törvény (a továbbiakban: Atv.) 11/A. § (2) bekezdése határozza meg a hatásterületet, amely az 

MVM Paksi Atomerőmű biztonsági övezetével azonos. A biztonsági övezetet a 246/2011. 

(XI. 24.) Korm. rendelet alapján lefolytatott eljárásban az OAH a HA5538 számú 2012. 

augusztus 2-án kiadmányozott határozattal állapította meg. A határozatban feltüntetett 

koordinátákat kijavította a 2013. július 29-én kiadmányozott VE5693 számú végzésével. A 

biztonsági övezetben elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi számai: 

Paks belterület: 8803/2, 8803/3, 8803/4, 8803/5, 8803/11, 8803/12, 8803/13, 8803/14 és 

8803/15, 

Paks külterület: 070, 071, 073, 084, 085/2, 086, 087/5, 087/6, 087/7, 099 és 0100/3. 

 

Ügyfél: A Ket. 15. § (3) bekezdése és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11/A. 

§ (1) bekezdés alapján a tervezett 15 hónapos kampány komplex bevezetésével kapcsolatos 

eljárásban ügyfélnek minősül a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, 

akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 

Az ügy és az eljárás megindítására vonatkozó kérelem iktatószáma: OAH-2014-01546-

0001/2014. 
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Az eljárás megindításának napja: 2014. november 27. 

 

Ügyintézési határidő: 6 hónap, melyet az eljáró hatóság indokolt esetben egy alkalommal, 

legfeljebb kilencven nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a 

Ket. 33. § (3) bekezdésében felsorolt következő cselekmények időtartama: a hatásköri vagy 

illetékességi vita egyeztetése valamint az eljáró hatóság kijelölése, a jogsegélyeljárás továbbá 

adatoknak nyilvántartásból történő beszerzése, hiánypótlásra, a tényállás tisztázásához 

szükséges adatok közlésére vonatkozó felhívástól számítva annak teljesítése, a szakhatóság 

eljárása, az eljárás felfüggesztése, a hatóság működését legalább egy teljes napra 

ellehetetlenítő üzemzavar, vagy más elháríthatatlan esemény, a kérelem, a döntés vagy egyéb 

irat fordításához szükséges idő, a szakértői vélemény elkészítése, a hatósági megkeresés vagy 

döntés postázása és a közlése.  

 

Ügyintéző neve: Szepes Károly 

 

Elérhetőség: Országos Atomenergia Hivatal, 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4., 115. 

szoba. Telefonos elérhetőség a +36 1 4364881 és a +36 1 4364882 titkársági számokon, az 

ügyintézőt név szerint kérve. 

 

A Ket. 29. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyfelek személyesen, illetve a törvényes vagy 

írásban meghatalmazott képviselőjük útján az ügyintézővel történő egyeztetés szerint időben 

betekinthetnek az ügy irataiba, azokba foglaltakról nyilatkozatot tehetnek. Az iratokról 

másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek. 

 

Felhívom az ügyfelek figyelmét a Ket. 29. § (12) bekezdés a) pontja alapján, hogy az OAH az 

eljárás során a hatásterületi ingatlanok alapján meghatározott ügyfelekkel a Ket. 28/A. § (1) 

bekezdés ag) pontja és (3) bekezdése figyelembevételével hirdetmény útján tartja a 

kapcsolatot – a személyesen egyes ügyfeleknek szóló végzések kivételével. Az ügyfelek 

azonban más (posta, írásbelinek minősülő elektronikus [ideértve a telefaxot], személyesen 

átadott irat, kézbesítési meghatalmazott) kapcsolattartási utat is választhatnak a Ket. 28/A. § 

(5) bekezdése alapján. Az OAH postacíme: 1539 Budapest, Pf. 676., telefax száma: +36 1 

4364883, e-mail címe: nsd@haea.gov.hu. Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a Ket. 29. § (12) 

bekezdés c) pontja és 28/D. § (2) bekezdése alapján kérhetik azt is, hogy számukra az OAH 

csak a döntését közölje az előzőek szerinti, a hirdetménytől eltérő írásbeli formában, továbbá 

a nekik postai úton küldendő, vagy hirdetményi úton közzéteendő iratok szövegéről 

elektronikus levélben tájékoztatást adjon a Ket. 78/A. § b) pontja alapján.  

 

Értesítem az ügyfeleket arról, hogy a hirdetmény Paks város Polgármesteri Hivatala 

hirdetőtábláján, az OAH portáján valamint www.oah.hu honlapján és a közigazgatási 

hirdetmények oldalán (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu) is megjelenik. 

 

A Ket. 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.  

 

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Fichtinger Gyula megbízásából 

 

 

 

Hullán Szabolcs 

főigazgató-helyettes 
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