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1. BEVEZETŐ 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény1 szerint atomenergia alkalmazása 

kizárólag a jogszabályokban meghatározott engedélyek birtokában és rendszeres 

hatósági ellenőrzés mellett történhet. Atomerőműben elhasznált nukleáris üzemanyag 

(továbbiakban: kiégett üzemanyag-kazetta) átmeneti tárolását biztosító létesítmény 

létesítésének és működésének engedélyezése az Országos Atomenergia Hivatal 

(továbbiakban: OAH) feladata. Az OAH engedélyezési eljárásaiban szakhatóságként 

külön jogszabályban felsorolt más hatóságok is részt vesznek. Az OAH a nukleáris 

biztonsági, védettségi és biztosítéki követelmények teljesüléséért felelős. Energiapolitikai 

kérdésekben hatásköre nincs, egy ilyen hatáskör megléte esetén nem lenne független az 

atomenergia alkalmazásában érdekeltektől. 

A Paksi Atomerőmű kiégett üzemanyag-kazettáinak átmeneti tárolására létesített Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolójának (továbbiakban: KKÁT) tervei összesen 33 kamra kiépítését 

tartalmazzák, melyből eddig összesen 20 kamrát építettek meg.  

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

kérelme alapján az OAH 2014. május 15-én elindította a KKÁT 21-33. kamráinak 

létesítésére irányuló államigazgatási eljárást. Ezen eljárás részeként 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 közmeghallgatás az érdekek 

megismerésének hatékony fórumává válhat. 

Az eljárás és a közmeghallgatás előzményét, tárgyát és célját az összefoglaló ismerteti. 

2. A KÖZMEGHALLGATÁS 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11/A. § (4) bekezdése értelmében 

nukleáris létesítmények létesítésének engedélyezésére irányuló eljárásban 

közmeghallgatást kell tartani. A közmeghallgatás helyéről és idejéről hirdetményi úton, 

továbbá közhírré tétel (helyi lap, OAH honlap) útján értesíteni kell az érintetteket. 

A közmeghallgatás lebonyolítási módjára a törvény nem tartalmaz előírásokat, a 

pártatlan lebonyolítás érdekében azonban az OAH független, a levezetésben gyakorlattal 

rendelkező személyt bíz meg. 

                                                           
1
 A szövegben itt és további részeiben említett jogszabályok elérhetők a Magyar Közlöny számaiban, illetve a 

nemzeti jogszabálytár weboldalán (www.njt.hu). 

http://www.njt.hu/
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A közmeghallgatásról a törvényes előírásoknak megfelelő jegyzőkönyv megírását segítő 

kép- és hangfelvétel is készül. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11/A. § (1) bekezdése meghatározza az 

ügyfelek körét is a nukleáris létesítmények engedélyezési eljárásaiban. Ügyfélnek 

minősül a létesítmény normál üzemének körülményei között értelmezett hatásterületén 

az engedélyesen kívül a hatásterületen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, és az, 

akinek ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. A törvény 

szerint a hatásterület a biztonsági övezet területe. A környezet védelméről szóló 1995. 

LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelő szervezeteket is ügyféli jogállás 

illeti meg. 

A közmeghallgatást az OAH 2014. november 4-én Pakson, a Polgármesteri Hivatal 

nagytermében (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) tartja. A közmeghallgatáson minden 

érdeklődő részt vehet. 

A közmeghallgatás menete 

 A közmeghallgatás megnyitása 14 órakor. 

 A közmeghallgatás vezetője ismerteti a napirendet és a közmeghallgatáson 

minden jelenlévőre vonatkozó szabályokat. 

 A KKÁT engedélyese és egyben üzemeltetője, az RHK Kft. képviselője bemutatja a 

21-33. kamrák létesítésének indokait és építésének ütemezését.  

 Az OAH képviselője röviden ismerteti az előzményeket és az engedélyezési eljárás 

menetét. 

 Ezt követően a megjelentek kérdéseket tehetnek fel az OAH, a megjelenő 

szakhatóságok és az RHK Kft. képviselőinek, röviden kifejthetik véleményüket, 

álláspontjukat az engedélyezési eljárásról és annak általuk várt eredményéről.  

 A felmerülő kérdésekre az előzőekben említett szervezetek képviselői a 

lehetőségeket figyelembe véve a helyszínen válaszolnak, és reagálnak az eljárás 

tárgyához tartozó véleményekre is.  

3. ELŐZMÉNYEK 

A kiégett üzemanyag-kazetták átmeneti tárolását biztosító kamrák létesítése, üzembe 

helyezése moduláris rendszerben, a kiégett üzemanyag Paksi Atomerőműben való 

keletkezésével összhangban történik. 

A KKÁT tervei összesen 33 kamra építését tartalmazzák. Az 1-11. kamrás kiépítés további 

kamrákkal (12-33.) történő bővítésére az OAH 2005. június 17-én az RE-4042 számú 

határozatával adott létesítési engedélyt, melynek időbeli hatályát a 2010. június 30-án 

kelt, HA5099 számú határozatával további 5 évvel meghosszabbította. A jogszabályok 

alapján az engedély további meghosszabbítására új eljárás lefolytatása nélkül nincs 
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lehetőség, ugyanakkor a kamrák létesítési munkálatai nem fejeződnek be a jelenleg 

érvényes engedély lejárata előtt. 

A létesítmény jelenleg 20 kamrával üzemel, amelynek üzemeltetési engedélyét az OAH a 

HA5674 számú határozatában adta meg. 

A létesítmény további bővítése a III. ütem 1. fázis keleti végéhez illesztve a III. ütem 2. 

fázis tárolómodul (21-24. kamrák) építésével – a HA5099 számú határozattal módosított 

RE-4042 számú létesítési engedély alapján - jelenleg is folyik. 

A teljes, 33 kamrás kiépítés 2033-ra valósul meg a 25-28. kamrákat, illetve a 29-33. 

kamrákat tartalmazó modulok megvalósításával, biztosítandó, hogy az atomerőműben 

keletkező kiégett üzemanyag fogadására a továbbiakban is megfelelő tárolókapacitás 

álljon rendelkezésre. 

4. AZ ELJÁRÁS 

Az eljárást az OAH az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (2) bekezdése 1. 

b) pontjában meghatározott hatáskörében folytatja le. Ennek során az 1996. évi CXVI. 

törvény és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait 

és követelményeit érvényesíti. Az OAH az eljárás során a kiégett nukleáris üzemanyag 

átmeneti tárolására vonatkozó részletes tervezési és üzemeltetési biztonsági 

követelmények maradéktalan teljesülését vizsgálja meg, beleértve a mélységben tagolt 

védelem elvének teljesülését, a radioaktív anyagok környezetbe kerülésének 

megakadályozásához szükséges fizikai gátak meglétét, a kiégett üzemanyag hűtésének 

biztosíthatóságát, a létesítmény külső és a belső eredetű veszélyforrások és 

veszélyeztető tényezők elleni védettségét, az átmeneti tároló személyzetre, környezetre 

és lakosságra gyakorolt hatását, illetve a radioaktív anyagok megfelelő kezelését is. 

Az OAH a tárgyi eljárásba – a vonatkozó 112/2011. (VII. 4. ) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően – szakhatóságként bevonta a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőséget, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, 

a Pécsi Bányakapitányságot és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Országos Tisztifőorvosi Hivatalát. A hatósági eljárás ügyintézési ideje – az engedélyezési 

eljárás 2014. május 15-i megindításakor hatályos jogszabályi előírások szerint – 6 hónap, 

amit az OAH főigazgatója egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthat. Az 

ügyintézési határidőbe – egyebek mellett – nem számít bele a szakhatóságok eljárásának 

időtartama, a hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére 

történő felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 
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Az engedélykérelem megalapozásához a létesítendő kamrákra és az üzemelő kamrákra 

vonatkozóan az RHK Kft. benyújtotta az Előzetes Biztonsági Jelentést és a Végleges 

Biztonsági Jelentést igazolandó, hogy a tervezés során alkalmazott biztonsági alapelvek 

és kritériumok teljesülésével a megvalósítani szándékozott nukleáris létesítmény 

biztonságosan üzemeltethető. Az OAH a benyújtott anyagokat jelenleg is vizsgálja és 

értékeli. 

5. AZ ELJÁRÁS LEZÁRÁSA 

A közmeghallgatást követően az eljárás során a hatósághoz benyújtott elemzéseket, 

információkat, a közmeghallgatáson felmerült szempontokat, javaslatokat, valamint az 

eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásait megismerve hozza meg határozatát az 

OAH a KKÁT 21-33. kamrák létesítésének engedélyezéséről. Ezen túl mérlegeli azokat a 

szempontokat, igényeket, felvetéseket is, amelyeket az ügyfelek más helyen és 

formában terjesztenek elő az eljárás során.  

A közmeghallgatás jegyzőkönyvét és az engedélyezési eljárásában hozott határozatát az 

OAH hirdetmény útján fogja közzétenni. A hatályos jogszabályok szerint a határozat 

ellen fellebbezést benyújtani nem lehet, de annak felülvizsgálata a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemben 

kezdeményezhető. 


