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H I R D E T M É N Y 

közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban hozott döntésről 
 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 78. § (1), (4) és 80. § (3), (4) bekezdéseinek, 
valamint a 80/A. § (1) bekezdés c) és d) pontjainak értelmében az alábbi 
közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntésről értesítem az érintett 
ügyfeleket: 

Az ügy tárgya: a HA6017 számú létesítési engedély módosítása a Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolójában (a továbbiakban: KKÁT) a 25-33. kamrák 

vonatkozásában. 

A kérelmező neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 

Az ügy száma: OAH-2016-00668/2016. 

Eljáró hatóság: Országos Atomenergia Hivatal 

A kifüggesztés napja: 2017. június 1. 

A levétel napja: 2017. július 17. 

Hatásterület: az Atv. 11/A. § (2) bekezdése határozza meg a hatásterületet, 
amely a KKÁT biztonsági övezetének területe. 

Jogorvoslat: 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. E 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. 

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 

tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. 

Rendelkező rész és az indokolás kivonata: 

A határozat rendelkező része módosította a HA6017 számú létesítési engedélyt 

a KKÁT 25-33. kamramoduljai vonatkozásában az Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
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Közhasznú Nonprofit Kft. részére, továbbá tartalmazza az engedély által 

meghatározott feltételeket, beleértve a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatáskörben szakhatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal 

állásfoglalásában megállapított feltételeket. Az engedély határozott időre, 2033. 

december 15. napjáig hatályos. 

A határozat indokolása ismerteti a lefolytatott eljárás előzményeit és egyes 

lépéseit, valamint azokat a megfontolásokat és iratokat, amelyeket az OAH 

figyelembe vett a döntése előkészítésekor. Részletesen felsorolja a döntés 

alapjául szolgáló jogszabályi helyeket is. Az indokolás részletezi a megállapított 

tényállást, sorra veszi a követelményeket és bemutatja azok teljesülésének 

bizonyítékait. Kitér arra is, hogy a 2016. október 5-én Pakson a Polgármesteri 

Hivatal nagytermében megtartott közmeghallgatáson nem merültek fel olyan 

szempontok, amelyek a döntést érdemben befolyásolták. Ismerteti az engedély 

feltételeinek indokolását és jogalapját is. 

Az ügyfelek az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) a határozat 

közzétételét követően is betekinthetnek az ügy valamennyi iratába személyesen, 

illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján a +36 1 

4364882 telefonszámon 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, 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 RHKK-HA0006 (OAH-2016-00668-0029/2016.) számú, Az RHK Kft. 
kérelmére a HA6017 számú létesítési engedély módosítása 

 

Budapest, 2017. május 31. 

 

  

Fichtinger Gyula 

főigazgató 
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