
 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.01.05 HA5222 Elvi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a nem névleges 

állapotok (lehűtés, átrakási időszak, felmelegítés), valamint a pihentető 

medence üzemzavarainak kezelését szolgáló "Leállási Állapot Orientált 

Kezelési Utasítás" bevezetésére 

2011.12.31 

2011.01.11 HA5211 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója bővítésének III. 

ütemében a 17-20-as kamrák tárolócsövei és azok tartószerkezetei 

beépítésére  

2011.12.30 

2011.01.11 HA5225 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója szünetmentes 

tápegysége akkumulátorainak cseréjére 

2011.08.05 

2011.01.14 HA5231 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a módosított gyártási 

dokumentációk alapján történő, speciális tömítéssel ellátott elzáró 

szerelvény gyártására 

2015.12.31 

2011.01.17 HA5230 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes helyiségek 

dekontaminálható bevonatára vonatkozó javítástechnológiák módosítására 

határozatlan ideig 

2011.01.24 HA5236 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére atmoszférába redukáló 

tartalék szerelvény beszerzésére  

2011.12.31 

    

2011.02.02 HA5213 Elvi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki pihentető 

medencében tárolt tokozott üzemanyag kiszárítására  

2015.12.31 

2011.02.02 HA5223 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-2. blokki biztonsági 

energiaellátó rendszerhez tartozó pneumatikus gyorszárók elosztó 

szekrényeinek átalakítására  

2012.07.31 

 

2011.02.02 HA5224 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3-4. blokki 

pneumatikus gyorszárók végálláskapcsolóinak cseréjére 

2015.12.15 

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai 

2011 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.02.04 HA5227 Kötelezés a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az OVIT technológiával 

felújított hermetikus kábelátvezetők cseréjére  

2011.04.15 

2011.02.04 HA5244 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki gőzfejlesztő 

vízoldali lefúvatás rendszerének kiépítésére és a kapcsolódó átalakításokra 

2011.07.01 

2011.02.04 HA5245 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a Szervezeti és 

Működési Szabályzat 9.0 verziójának bevezetésére 

2011.03.15 

2011.02.07 HA5237 A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. évi nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos 

gyakorlatozási és kiképzési tervének jóváhagyása 

2011.12.31 

2011.02.07 HA5247 A BME NTI Oktatóreaktor körpályás darujának rekonstrukciójára kiadott 

engedély egyes feltételeinek módosítása 

2012.12.31 

2011.02.11 HA5241 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokk nál az 

inhermetikus hőmérsékletellenőrző csonkok javítására és a korábban 

beszakadt hőelemek eltávolítására 

2011.12.31 

2011.02.14 HA5246 A Paksi Atomerőmű Zrt. 1. blokki fővízköri Műszaki Felülvizsgálati 

Tervének jóváhagyása 

2011.06.01 

2011.02.14 HA5251 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a nagyenergiájú 

csőtörések hermetikus téren belüli hatásának csökkentésére vonatkozó 1-4. 

blokki átalakítás módosítására 

2012.12.31 

2011.02.17 HA5242 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a Reaktor Védelmi 

Rendszer távadó szekrényeinek áthelyezésére 

2011.09.11 

2011.02.17 HA5250 Használatbavételi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a friss 

üzemanyag tároló helyiségek megerősített padlófödémére 

határozatlan ideig 

2011.02.23 HA5259 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes csővezetékek 

cseréjére 

2011.12.31 

2011.02.23 HA5263 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a Műszaki 

Biztonságtechnikai Felülvizsgálati Terv módosítására a kimerült ioncserélő 

gyantákat tartalmazó tartály szerkezeti vizsgálatára vonatkozóan 

határozatlan ideig 

2011.02.25 HA5264 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a Műszaki határozatlan ideig 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

Biztonságtechnikai Felülvizsgálati Tervekben rögzített vizsgálati 

módszerek kiegészítésére  

2011.03.01 HA5266 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokkokra a 

gyorszáró armatúrák levegővezetékének átalakítására 

Határozatlan ideig 

2011.03.02 HA5267 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokkokon a 

szabályozórudak aszimmetriájára vonatkozó jelzés kialakításához a Verona 

rendszerben 

2012.02.28 

2011.03.02 HA5270 Gyártási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére motoros elzáró 

szerelvényre 

2014.06.30 

2011.03.08 HA5269 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes vezérlőszelepek 

átalakítására  

2012.12.31 

2011.03.08 HA5273 Elvi átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére 

az 1-4. blokkon egyes vezetékek nyomvonalának módosítására, illetve 

átalakítási engedély kiadása az 1. blokki vezetékek módosítására 

2016.03.04 illetve 

2011.06.01 

2011.03.08 HA5258 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérésére a reaktortartály hengeres rész körvarratai, 

valamint az aktív zóna alapanyaga gépi ultrahangos vizsgálatának 

minősítése  

Határozatlan ideig 

2011.03.08 HA5275 A Paksi Atomerőmű Zrt. baleset-elhárítási intézkedési tervének 

jóváhagyása 

Határozatlan ideig 

2011.03.09 HA5262 Építési engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki 

pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköreinek átalakítására 

Jogerős építési 

engedély birtokában 

két évig 

2011.03.25 HA5271 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója III. bővítési ütemében a 

17-20. kamrák átrakógép sínpálya és csúszósínes áramszedő rendszerek 

beépítésére 

2012.06.30 

2011.03.10 HA5254 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki 

reaktortartály súlyos baleset alatti külső hűtésének kialakításához szükséges 

Jogerős építési 

engedély birtokában 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

építési munkákra két évig  

2011.03.10 HA5279 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki pihentető 

medence és az 1. számú akna hűtőkörének átalakítására  

2011.12.31 

2011.03.10 HA5280 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére hidrogén 

rekombinátorok telepítésére az 1. blokk hermetikus terében 

2011.05.31 

2011.03.11 HA5268 Javítási típustechnológia jóváhagyása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a 

gőzfejlesztő folyamatos leiszapolási vezetékére  

Határozatlan ideig 

2011.03.11 HA5274 Átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére 

súlyos baleset kezelésére alkalmas mérőrendszer 1. blokki létesítésére 

2011. 05.31. 

2011.03.11 HA5277 Gépészeti szerelési és átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. 

részére az 1. blokkon a primerkörbõl a szekunder körbe történõ átfolyás 

(PRISE) üzemzavarok kezeléséhez szükséges gőzfejlesztő vízoldali 

lefúvatás kiépítésére 

2011.12.31 

2011.03.11 HA5282 Átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki 

reaktortartály súlyos baleset alatt szükséges külső hűtésének kialakítására  

2011.05.31 

2011.03.11 HA5283 Átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az atomerőmű 

mind a négy blokkjánál független villamos betáplálási rendszer kiépítésére 

a súlyosbaleset kezelési stratéga megvalósítása érdekében 

2011.10.31 

2011.03.17 HA5265 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki 

súlyosbaleset-kezelés mérőrendszer szoftverének előállítására 

2011.05.31 

2011.03.19 HA5278 Építési engedély a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az atomerőmű 1. 

blokkján a súlyosbaleset-kezelés mérőrendszerének kialakítására 

Jogerős építési 

engedély birtokában 

két évig 

2011.03.25 HA5284 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az  egyes hűtővíz-

tartályokban kialakított túlfolyóvezetékek megszüntetésére 

2011.12.31 

2011.03.25 HA5286 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére, hogy kialakítsa az 1-4. 

blokkokon a hurokhőmérséklet mérőkörök zavarjeleinek a PDA-VERONA 

rendszerben történő kezelését 

2012.12.31 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.03.25 HA5289 Elvi átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére 

egyes rezgéscsillapítók viszkózus közegének alacsonyabb üzemi 

hőmérsékletű közegre történő cseréjére 

2011.05.31 

2011.03.30 HA5288 A Paksi Atomerőmű Zrt. jelenleg hatályos Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési 

és Intézkedési Terve érvényességi idejének meghosszabbítása  

2011.12.31 

    

2011.04.02 HA5290 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes armatúrák 

irányítástechnikai csatlakozó dobozainak, bekötő kábeleinek cseréjére 

2011.11.30 

2011.04.02 HA5292 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki főkeringtető 

szivattyúkba új típusú járókerekek és tengelyek beépítésére 

2011.12.30 

2011.04.02 HA5294 Típustechnológia jóváhagyása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a 

térfogatkompenzátor búvónyílások alátétfészkeinek javítására 

A blokkok tervezett 

üzemidejéig 

2011.04.04 HA5287 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére az 1. blokkon végrehajtásra kerülő 

emelt nyomású integrális tömörségvizsgálat tesztelési utasításának 

jóváhagyása 

2011.12.01 

2011.04.11 HA5301 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki egyik 

főkeringtető szivattyúba új típusú járókerék beépítésére régi típusú tengely 

és rögzítő elem felhasználásával 

2011.05.31 

2011.04.11 HA5304 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a reaktortartályok tőcsavarjaira 

vonatkozó gépi ultrahangos vizsgálat minősítésének jóváhagyása 

Visszavonásig 

2011.04.11 HA5305 Átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére az 1. 

blokkon egyes csővezetékek nyomvonalának módosítására 

2011.06.01 

2011.04.12 HA5302 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki hermetikus 

szénacél burkolatok javítására 

Jogerős építési 

engedély birtokában 

két évig 

2011.04.12 HA5308 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére az 1. 

blokki BABCOCK típusú szelepek átalakítására 

 

2011.06.01 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.04.13 HA5310 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére az 1. blokki 

gőzfejlesztőben lévő sérült menetes fészek helyreállítására 

2011.05.31 

2011.04.13 HA5311 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a meteorológiai 

mérőrendszer és az adatgyűjtő rendszer átalakítására 

 

2011.12.31 

2011.04.15 HA5291 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére technológiai 

kondenzátorok rozsdamentes acél alapanyagú hőátadó csőkötegeinek 

átalakítására 

Határozatlan ideig 

2011.04.15 HA5303 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokkon egyes 

tolózárak karbantartási vezérlésének átalakítására 

2012.12.31 

2011.04.18 HA5297 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokki gőzfejlesztő 

vízoldali lefúvatás rendszerének kiépítésére és a kapcsolódó átalakításokra 

2011.12.01 

2011.04.18 HA5298 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki Rockwell 

típusú gyorszáró armatúrák levegőellátási rendszerének átalakítására 

2012.12.31 

2011.04.20 HA5314 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokkon 

meghatározott irányítástechnikai közbenső dobozok cseréjéhez szükséges 

tartószerkezetek beépítésére 

Jogerős építési 

engedély birtokában 

két évig 

2011.04.20 HA5316 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokkon a 

korábban engedélyezett baleseti hidrogén rekombinátorok elhelyezésének 

és tartószerkezeteinek módosítására 

2011.05.31 

2011.04.22 HA5315 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokki 

térfogatkompenzátor csővezetékeihez telepített rezgéscsillapítók cseréjére 

2011.10.31 

2011.04.27 HA5317 Elvi átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. 

blokki blokkvezénylői és diagnosztikai célú turbinamonitorozó rendszer 

által gyűjtött adatoknak a blokkszámítógépre való csatlakoztatására, az 1. 

blokk esetén az átalakítási engedély kiadása 

2011.12.31 

2011.04.28 HA5319 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére anyaghelyettesítő 

táblázatok alkalmazására 

2015.05.01 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.04.29 HA5321 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokkon egy 

csővezeték hibás gyökvarrattal történő további üzemeltetésére a blokk 

főjavításáig 

2011.07.31 

    

2011.05.02 HA5312 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a reaktortartályoknál a menetes fészek 

örvényáramos vizsgálata minősítésének jóváhagyása 

Visszavonásig 

2011.05.02 HA5313 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a reaktortartályoknál a tőcsavarok 

örvényáramos vizsgálata minősítésének jóváhagyása 

Visszavonásig 

2011.05.02 HA5322 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére baleseti hidrogén 

rekombinátorok telepítésére a hermetikus térben a 2-4. blokkokon 

2012.10.31 

2011.05.04 HA5323 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokki pihentető 

medence és 1. számú akna hűtőkörének átalakítására 

2012.03.31 

2011.05.05 HA5324  Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a Műszaki Üzemeltetési 

Szabályzat egyes pontjainak, illetve egyes mellékleteinek módosítására 

2011.05.31 

2011.05.06 HA5318 Elvi átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a klíma- 

és szellőzőrendszerek rekonstrukciója II. ütemének végrehajtására 

2016.06.05 

2011.05.07 HA5326 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokk főjavítás 

utáni visszaindítására és üzemeltetésére 

2012.05.15 

2011.05.10 HA5329 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes szivattyúk 

cseréjére és a kapcsolódó átalakításokra 

2013.12.31 

2011.05.11 HA5320 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes dízelgenerátorok 

szabályozó és vezérlő rendszerének egységesítésére 

2011.12.31 

2011.05.13 HA5309 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3-4. blokki primerköri 

biztonsági szelepeket működtető nyomáskapcsolók kiváltására, kizáró 

alapszelepeinek cseréjére, méréseinek szétválasztására és vezérlő 

szekrényeinek rekonstrukciójára 

2012.12.15 

2011.05.13 HA5327 Építési engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokkon a 

pihentető medence és az 1. sz. akna hűtőköreinek átalakítására 

Jogerős építési 

engedély birtokában 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

két évig 

2011.05.16 HA5330 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokkon a 

primerkörből a szekunder körbe történő átfolyás (PRISE) üzemzavarok 

kezeléséhez szükséges gőzfejlesztő vízoldali lefúvatás kiépítésére 

2011.12.31 

2011.05.18 HA5331 Módosítások jóváhagyása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a hermetikus 

tér Integrális Tömörség Vizsgálat (ITV) tesztelési utasításában  

határozatlan ideig 

2011.05.23 HA5334 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a nukleáris 

üzemanyagtabletta bór-, szilícium- és összbór-ekvivalens tartalmára 

vonatkozó korlátozás megváltoztatására 

2012.01.31 

2011.05.25 HA5337 Elvi átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a turbina 

gyorszárak elektromágneseinél lévő egyes kábelek cseréjére 

2016.04.30 

2011.05.27 HA5340 Építési engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokki 

baleseti hidrogén rekombinátorok tartószerkezeteinek módosítására 

2011.06.10 

2011.05.27 HA5333 Átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1., 3. és 4. 

blokki hidroakkumulátorok nyomáskapcsolóinak független 

csatlakoztatásához 

2012.12.15 

2011.05.30 HA5342 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokkon kiépített, a 

primerkörből a szekunder körbe történő átfolyás (PRISE) üzemzavarok 

kezeléséhez szükséges gőzfejlesztő vízoldali lefúvatás üzembe helyezési 

próbáira vonatkozó munkaprogram módosítására 

2011.12.31 

2011.05.31 HA5335 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a lehűtő rendszeri 

nyomásmérések kábeleinek cseréjére 

2012.12.15 

    

2011.06.01 HA5341 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokkon 

engedélyezett tartószerkezetek kialakítására 

Határozatlan ideig 

2011.06.06 HA5344 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokk főjavítás utáni 

visszaindítására 

2012.06.15 

2011.06.03 HA5345 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére nyomókör járószivattyús 2011.06.15 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

nyomáspróbájának jóváhagyása 

2011.06.06 HA5347 Építési engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a villamos 

betáplálási rendszer 1. blokki tartószerkezetének módosítására és 

födémpaneles megerősítésére 

Jogerős építési 

engedély birtokában 

két évig 

2011.06.17 HA5348 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 2. blokkon a 

primerkörből a szekunder körbe történő átfolyás (PRISE) üzemzavarok 

kezeléséhez szükséges gőzfejlesztő vízoldali lefúvatás kiépítésére és a 

kapcsolódó átalakításokra 

2011.12.31 

2011.06.16 HA5350 Hegesztéstechnológiák jóváhagyása Határozatlan ideig 

2011.06.17 HA5351 Használatbavételi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 

radioaktív hulladékok minősítő berendezésének cseréjével összefüggésben 

épített sugárvédelmi árnyékoló fal építési munkáira 

Határozatlan ideig 

2011.06.17 HA5353 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes dízel generátorok 

segédgerjesztőinél a forgórész pólustörzseket és a kitámasztó betéteket 

rögzítő csavarok cseréjére 

2012.12.31 

2011.06.27 HA5352 A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére a 

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója üzemeltetési engedélyéhez kapcsolódó 

egyes kötelezettségek teljesítésének elfogadása, néhány esetben határidő 

módosítás 

2011.10.31 

2016.06.28 HA5354 Elvi átalakítási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 

Folyamatos Analitikai Mérőrendszer rekonstrukciója keretében a vegyész 

mintavételi és mérőrendszer kialakítására 

2016.10.31 

    

2011.07.04. HA5358 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki vezérlő 

szekrények beépítésére 

2011.12.15 

2011.07.04 HA5359 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokkon a 

primerkörbõl a szekunder körbe történő átfolyás (PRISE) üzemzavarok 

kezeléséhez szükséges gőzfejlesztő vízoldali lefúvatás kiépítésére 

2011.12.31 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.07.06 HA5336 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a VVER/440 reaktortartályok 

roncsolásmentes vizsgálati technológiája minősítésének jóváhagyása 

visszavonásig 

2011.07.06 HA5362 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére motorpajzs gyártására 2011.12.31 

2011.07.08 HA5368 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére anyaghelyettesítő 

táblázatok módosítására 

2015.09.01 

2011.07.11 HA5369 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokkon a korábban 

engedélyezett baleseti hidrogén rekombinátorok tartószerkezeteinek 

módosítására 

2011.07.30 

2011.07.11 HA5370 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes 2. blokki szelepek 

ideiglenes javítására 

2011.08.31. 

2011.07.12 HA5365 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1., 3. és 4. blokki új 

típusú főkeringtető szivattyú tengelyek gyártására 

2015.12.02 

2011.07.12 HA5371 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a kis és közepes 

aktivitású szilárd radioaktív hulladékok tömörítésére szolgáló 500kN-os 

prés telepítésére 

2012.01.31 

2011.07.15 HA5364 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokki Műszaki 

Üzemeltetési Szabályzat egyes alfejezeteinek módosítására. 

Határozatlan ideig 

2011.07.21 HA5378 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére „A gőzfejlesztő 

biztonsági szelepek próbái” megnevezésű Tesztelési Utasítás módosítására 

Határozatlan ideig 

2011.07.21 HA5375 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokki 

dízelgépházban lévő napi üzemanyag és kenőolaj tartályokat alátámasztó 

vasbeton lábak acélszerkezetű merevítései átalakításának építési munkáira 

Jogerős építési 

engedély birtokában 

két évig 

2011.07.21 HA5372 Használatbavételi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 

rendészeti beléptetési pontok átalakításának építési munkáira 

Határozatlan ideig 

2011.07.22 HA5373 Használatbavételi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a II. sz. 

segédépület födémáttörés építési munkáira 

Határozatlan ideig 

2011.07.25 HA5376 Engedély kiadása a BME Nukleáris Technikai Intézet részére az 

Oktatóreaktor szellőzőrendszer elszívó vezetékének cseréjére 

2011.12.31 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.07.28 HA5377 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére tartalék hőátadó 

csőköteg felújítására 

2012.12.31 

2011.07.28 HA5366 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokki Műszaki 

Üzemeltetési Szabályzat egyes alfejezeteinek módosítására. 

Határozatlan ideig 

2011.07.28 HA5381 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes gyantatároló 

tartályok időszakos műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálati tervének 

módosítására 

2016.08.01 

2011.07.28 HA5382 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki egyik 

padlóösszefolyó javításának a következő főjavításig történő elhalasztására, 

valamint a nyomókör berendezések további üzemeltetésére 

határozatlan ideig 

2011.07.29 HA5384 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki pihentető 

medence és 1. számú akna hűtőköre átalakításának módosítására 

2011.09.30 

2011.07.29 HA5379 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokk főjavítás utáni 

visszaindítására 

2012.08.15 

    

2011.08.02 HA5388 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokki Rockwell 

gyorszáró szerelvények levegőrendszerének átalakítására 

2012.12.31 

2011.08.03 HA5380 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a főelzáró tolózár 

fedéltömítő felületeinek javítása után szükségessé váló új csonk 

behegesztésére  

2016.07.27 

2011.08.04 HA5390 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4 blokkokra 

vonatkozóan súlyosbaleset-kezelési útmutató rendszer létrehozásására  

2014.12.31 

2011.08.04 HA5394 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére technológiai kondenzátorok 

hőmérsékletméréseinek átalakítására 

2012.12.31 

2011.08.09 HA5391 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a négyévenkénti réskaliberezéses 

ellenőrzés jóváhagyása az 1-4. blokki reaktorok szabályozó és 

biztonságvédelmi rendszerének (SZBV) átvezetésére vonatkozóan 

 

Határozatlan ideig 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.08.09 HA5392 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére a reaktorvédelmi rendszerben 

blokkfüggetlen szoftver alkalmazására 

2012.12.31 

2011.08.11 HA5387 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokki gőzfejlesztő 

vízoldali lefúvatás rendszerének (PRISE) kiépítésére és a kapcsolódó 

átalakításokra  

2011.12.31 

2011.08.11 HA5393 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére egyes akkumulátortelepek 

cseréjére 

2013.12.15 

2011.08.17 HA5383 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes armatúrák 

villamos motorjainak kiváltására 

2011.12.31 

2011.08.17 HA5395 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója III. bővítési 

ütemében létesítendő 17-20. sz. tárolókamrák tárolócső-monitoring 

rendszerének gyártására és szerelésére 

2012.06.30 

2011.08.23 HA5400 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) átrakógépének 

átalakítására alkalmassá téve az átrakógépet a KKÁT III. ütem 1. fázisa, 

17-20. kamrák kiszolgálására 

2012.12.31 

2011.08.23 HA5401 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója III. bővítési 

ütemében létesítendő 17-20. sz. tárolókamrák tárolócsővei réztömítéseinek 

módosítására 

2012.12.31 

2011.08.29 HA5396 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére egy adott típusú 

dízelgenerátor szabályozó és vezérlő rendszerének cseréjéhez 

2011.12.31 

2011.08.29 HA5403 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére egyes főkeringtető szivattyúk 

járókerék, illetve tengelycseréjére  

2011.10.31 illetve 

2011.12.31 

    

2011.09.01 HA5399 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére a gőzfejlesztő hőátadó 

csövek ledugózásához készülő dugó gyártására 

határozatlan ideig 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.09.01 HA5405 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)  I. ütem 1-11. 

kamrái nitrogén-monitoring rendszerének korszerűsítésére 

2012.12.31 

2011.09.02 HA5406 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) létesítmény 

nitrogén-monitoring és mérési adatgyűjtő rendszerének bővítésére 

2012.12.31 

2011.09.05 HA5404 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére az 1-4 blokki reaktorvédelmi 

rendszer (RVR) módosított blokkfüggetlen szoftverének előállítására 

2011.12.31 

2011.09.08 HA5397 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére egy adott típusú 

dízelgenerátor bakcsapágyához tartozó kenőgyűrű cseréjére 

2016.09.01 

2011.09.08 HA5398 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére egy adott típusú motor-

generátor belső csapágyfedelének cseréjére 

2016.09.01 

2011.09.09 HA5408 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű részére a 3. blokkon a primerkörbõl 

a szekunder körbe történő átfolyás (PRISE) üzemzavarok kezeléséhez 

szükséges gőzfejlesztő vízoldali lefúvatás kiépítésére 

2011.12.31 

2011.09.13 HA5410 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) létesítmény 

villamos technológiai rendszerének bővítésére 

2012.12.31 

2011.09.16 HA5407 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) létesítmény 

tűzjelző rendszerének bővítésére 

2012.12.31 

2011.09.16 HA5412 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) létesítmény III. 

ütem 1. fázis sugárvédelmi méréseinek a Paksi Atomerőmű Sugárzás 

Ellenőrző Rendszerébe és Dozimetriai Irányító Rendszerébe történő 

integrálására 

2012.12.31 

2011.09.22 HA5414 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokki baleseti 

hidrogén rekombinátorok tartószerkezetének módosítására  

2011.10.15 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

2011.09.26 HA5415 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a gőzfejlesztő primer kollektorok 

M48x5 mm-es menetes fészkei örvényáramos vizsgálatának minősítésére 

vonatkozó műszaki specifikáció jóváhagyása  

határozatlan ideig 

2011.10.10 HA5416 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokk főjavítás utáni 

visszaindítására  

a névleges 

teljesítmény 

eléréséig 

2011.10.18 HA5413 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) létesítmény 

betöltő csarnoki légmintavevő rendszerének a III. ütem 1. fázis szerinti 

bővítésére 

2012.12.31 

2011.11.21 HA5419 Engedély kiadása a a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki pihentető 

medence és az 1. számú akna hűtőkörének átalakítására 

2013.01.31 

2011.12.19 HA5428 A BME Nukleáris Technikai Intézet Oktatóreaktora 2011. évi átfogó 

ellenőrző vizsgálatának hatósági értékelése alapján összeállított intézkedési 

terv jóváhagyása  

2012.08.31 

2011.12.19 HA5425 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére minősítési követelmények jóváhagyása 

átmeneti hegesztési varratok külső gépi ultrahangos vizsgálatának 

minősítésére 

2012.03.30 

2011.12.19 HA5434 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a főkeringtető 

szivattyúba beépítendő tengely hornyainak átalakítására és a módosított 

tengely beépítésére 

2012.12.31 

2011.12.21 HA5426 Építési engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokkon a 

pihentető medence és az 1. sz. akna hűtőköreinek átalakítására 

Jogerős építési 

engedély birtokában 

két évig 

2011.12.21 HA5427 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a Súlyosbaleset-kezelési 

Útmutató bevezetésére az 1. blokkon és a Leállási Állapotorientált 

Kezelési Utasítás mind a négy blokkon történő bevezetésére, illetve az 

Állapotorientált Kezelési Utasítás ezzel összefüggő módosítására 

határozatlan ideig 

2011.12.22 HA5438 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű 400/120 kV-os alállomásának a 2012.12.31 



 

* A határozat száma az eljárás indításakor generálódik. Mivel az engedélyezési eljárások időigénye nagyon eltérő, ezért a határozat-számok nem 

feltétlenül egymás után szerepelnek a táblázatban.   

 

 

Dátum Határozat száma* A határozat tárgyának részletes megnevezése Hatályos 

MAVIR Zrt. részére történő elidegenítésére 

2011.12.22 HA5442 Használatbavételi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére az 

atomerőmű kábeltéri tűzvédelmi leválasztása érdekében elvégzett építési 

munkákra 

határozatlan ideig 

2011.12.29 HA5444 A Paksi Atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos 

ellenőrzési eljárás megszüntetése és kötelezettségek előírása  

2012.06.30 

    

    

    

    

 


