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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Paksi Atomerőmű (a továbbiakban: PAE) biztonsági övezetét a HA5538 számú 

határozat és az azt kijavító VE5693 számú végzésben foglaltak szerint kijelölöm. 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásában kikötések nélkül 

hozzájárult a biztonsági övezet kijelöléséhez. 

 

Jelen hivatalból indított és lefolytatott eljárásban eljárási költség nem merült fel. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen, annak közlésétől 

számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez 

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

benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a 

keresetlevélben kérheti a bíróságtól a döntés végrehajtásának felfüggesztését. A 

bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének kérelmére 

azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetlevéllel együtt kell 

előterjeszteni, a kérelem késedelmes előterjesztése miatt igazolásnak nincs helye. A 

bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési 

jog illeti meg. 
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I N D O K O L Á S 
 
 

A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 

289/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr.) 2020. december 20-án lépett 

hatályba. A Mód. Kr. előírja, hogy hatályba lépését követő 120 napon belül az atomerőmű 

biztonsági övezetének 6. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálatát le kell folytatni, és a 4. § 

(3) és (4) bekezdése szerinti intézkedéseket meg kell tenni. Az előírás teljesítése 

érdekében az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) hivatalból eljárást 

indított 2020. január 21-én. 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a biztonsági övezet határára a biztonsági övezetet 

kijelölő szerv felhívása alapján és a megadott határidőben a nukleáris létesítmény 

engedélyese, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (a továbbiakban: Ügyfél) tesz javaslatot. Az 

OAH PAE-VE7079 számú végzésében felszólította az Ügyfelet, hogy tegyen javaslatot a 

PAE biztonsági övezet méretére. Az Ügyfél határidőre, 2020. február 20-án megküldte 

a javaslatát, amely értelmében a korábban HA5538 számú határozatban, majd a 

VE5693 számú végzésben pontosított biztonsági övezetet (a továbbiakban: jelenlegi 

biztonsági övezet) nem szükséges módosítani. 

Az OAH hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok hatásköréről az 

atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 11/B. § (1) 

bekezdése szerint az Atv. 2. melléklete rendelkezik. Az Atv. 2. mellékletének 2., 3., és 12. 

pontjai értelmében a Baranya Megyei Kormányhivatalt, mint szakhatóságot 

megkerestem. 

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, valamint a levegő 

radioaktív szennyeződése ellenőrzésének és a kibocsátási határértékeknek a vizsgálata 

alapján a hozzájárulás megadása és feltételeinek meghatározása az atomenergia 

alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok 

ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti szakkérdés (Atv. 2. 

melléklet 2.1. és 2.2) tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal az 1110-2/2020. 

számú állásfoglalásában a jelenlegi biztonsági övezet kijelöléséhez feltétel nélkül 

hozzájárult. 

A nukleáris létesítmények mélységi biztonsági övezetének kijelöléséhez földtani, bányászati 

és műszaki biztonsági követelményeknek valómegfelelés vizsgálatának szakkérdés (Atv. 2. 

melléklet 2.11) tekintetében Baranya Megyei Kormányhivatal a BA/V/682-2/2020. 

számú állásfoglalásában a jelenlegi biztonsági övezet kijelöléséhez feltétel nélkül 

hozzájárult. 

A PAE biztonsági övezetének felülvizsgálatára legutóbb a 2017. évi Időszakos Biztonsági 

Felülvizsgálat keretében került sor. A 127972/MO/2018 sz. „Kiegészítés a 2017. évi 

Időszakos Biztonsági Jelentéshez, a HA5538 sz. határozat 5. pontjának teljesítése” 

tárgyú beadvány szerint a biztonsági övezet módosításra nem volt szükség. 
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Megállapítottam, hogy a PAE biztonsági övezetének utolsó felülvizsgálatát követően 

olyan tevékenység nem folyt, ami szükségessé tenné az övezet módosítását, a korábbi 

felülvizsgálatok megállapításai érvényesek. Ez alapján a PAE biztonsági övezete a 

HA5538 számú határozatban és az azt kijavító VE5693 számú végzésben foglaltak 

szerint továbbra is megfelelő kiterjedésű, azon változtatni nem szükséges. 

A döntésemet a fent leírtak alapján hoztam meg. 

Az eljárás során figyelembe vett dokumentumok: 

 A Paksi Atomerőmű felülvizsgált biztonsági övezetének kijelölése 

(meghatározása) ''A Paksi Atomerőmű biztonsági övezetének felülvizsgálata'' 

ügyben – HA5538 

 A Paksi Atomerőmű felülvizsgált biztonsági övezetének kijelölése 

(meghatározása) tárgyú HA5538 számú határozat kijavítása – VE5693 

 Az Ügyfél levele a felülvizsgálatról, iktatószám: 3130-H140467/2020 

 A Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentésének vonatkozó részei: 

o VBJ v14 2.1.3 fejezete 

o VBJ v14 M2.3 melléklete 

 Kiegészítés a 2017. évi Időszakos Biztonsági Jelentéshez, a HA5538 sz. határozat 

5. pontjának teljesítése, iktatószám: 3113-1H127972/2018 

 Baranya Megyei Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalásai: 

o 1110-2/2020. 

o BA/V/682-2/2020 

Jelen hivatalból indított és lefolytatott eljárásban eljárási költség nem merült fel. 

Az ügyfelek körét az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 10. § paragrafusa és az Atv. 11/A. § (1) és (2) bekezdések alapján 

határoztam meg. 

Döntésem jogalapját az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és 104. § (3)–(4) 

bekezdése valamint a Rendelet fent megjelölt rendelkezései képezik. 

Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő, az Atv. 12/B. § (6) bekezdésének e) 

pontja alapján 120 nap. 

Hatáskörömet az Atv. 6. §-a és a 17. § (2) bekezdése, illetékességemet az Atv. 8. § (4) 

bekezdésének a) és bc) pontja állapítja meg. 

A döntés elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének 

a) pontja és az Atv. 8. § (1) bekezdése alapján kizárt. 

A bírósági felülvizsgálatra a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (3) bekezdése a) pontjának aa) 

alpontja alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A 

kereset benyújtásának szabályaira, valamint a határozat halasztó hatályának 

elrendelésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 39. § és 52. § (1) bekezdésének 

rendelkezésein, a tárgyalás tartásának szabályairól adott tájékoztatás a Kp. 77. § 

rendelkezésein alapul. 
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A bírósági eljárási illeték mértékét az Itv. 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik. 

 

Budapest, 2020. április 15. 

 

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, 

Fichtinger Gyula nevében  

 

 Hullán Szabolcs 

 főigazgató-helyettes 

 

 

 

 

Erről értesül: 1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

 2. Irattár 
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