
* 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

2009.10.07 HA4970/2009 Engedély kiadása a fizikai védelmi rendszer rekonstrukciójára a Budapesti 
Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének Oktatóreaktoránál 

2010.03.15-ig

2009.10.09. HA 4972/2009 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű 3. blokk térfogatkompenzátorán lévő 
búvónyílás fedél - a meglévő hibák melletti - további üzemelésére. 

2014.09.31-ig

2009.10.13 HA4973/2009 A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának Időszakos Biztonsági 
Felülvizsgálatát lezáró határozatban előírt egyes kötelezettségek határidejének 
módosítása

2010.03.31-ig

2009.10.15 HA4961/2009 Üzemeltetési engedély kiadása a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 
fogadóépületére és az 1-16. kamramodulokra

2018.11.30-ig

2009.10.22 HA 4975/2009 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű 3. blokk gőzfejlesztőinek a  következő 
főjavításig - a vízoldali lefúvató rendszer részleges kialakítása mellett - történő 
üzemelésére és a reaktorvédelmi rendszer programjának egyszeri 
átparaméterezésére. 

2010.01.31-ig

2009.10.22 HA 4976/2009 Engedély kiadása a 3. blokk fűtőelemcsere és főjavítás utáni visszaindítására 2010.11.15-ig

2009.11.04 VE 4978/2009 Közigazgatási eljárás megszüntetése szabályozó szelepek sérült hüvelyeinek 
átalakítására vonatkozó, a Paksi Atomerőmű Zrt. által benyújtott 
engedélykérelem ügyében 

nem értelmezhető

2009.11.06 HA 4977/2009 Engedély kiadása hermetikus kábelátvezető betételemek gyártására, valamint 
a kábelátvezetők helyszíni javítására, illetve felújítására. Az engedély mind a 
négy blokkra érvényes. 

2014.11.30-ig

2009.11.06 HA4979/2009 Elvi engedély kiadása a pihentetőmedence és 1. számú akna hűtőkörének 
átalakítására. Az engedély mind a négy blokkra érvényes.

2013.05.31-ig

2009.11.09 HA 4933/2009 Engedély kiadása a fővizköri biztonsági szelepek vezérlőszelepeinek 
beállítására a loviisai (Finnország) meleg próbapadon, illetve a gyártóműnél

2014.09.09-ig

2009.11.19 HA4980/2009 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. tervezett szervezeti és működési 
változtatásaira 

2010.02.28-ig

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai
2009 októberétől



* 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

2009.11.25 HA 4981/2009 Használatbavételi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén 
kialakított tárolóépületre

visszavonásig

2009.12.08 VE4989/2009 A kérelem elbírálásának időigénye miatt az ügyintézési határidő 
meghosszabbítása a garantált varratok alkalmazására és vizsgálati 
követelményeire vonatkozó, a Paksi Atomerőmű Zrt. által benyújtott 
beadvány ügyében

2010.01.12-ig

2009.12.11 HA4985/2009 Engedély kiadása a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának vezénylőjében 
üzemelő adatgyűjtó rendszer korszerűsítésére 

2011.01.01

2009.12.16. HA4987/2009 A Paksi Atomerőmű 1-4 blokkjára vonatkozó Végleges Biztonsági Jelentés 
negyedik változatának jóváhagyása

határozatlan ideig

2009.12.16 VE4984/2009 Közigazgatási eljárás megszüntetése a Paksi Atomerőmű gépészeti 
rendszereinek időszakos ellenőrzési és javítási programjára vonatkozó, a Paksi 
Atomerőmű Zrt. által benyújtott engedélykérelem ügyében

nem értelmezhető

2009.12.17 VE4988/2009 A kérelem elbírálásának időigénye miatt az ügyintézési határidő 
meghosszabbítása az aktualizált anyaghelyettesítő táblázatok jóváhagyásának 
engedélykérelme ügyében. 

2010.03.02-ig

2009.12.21 HA4982/2009 A határozatok hatályossági felülvizsgálata alapján a Paksi Atomerőmű részére 
korábban kiadott, villamos módosításokra vonatkozó határozatok hatályon 
kívül helyezése 

nem értelmezhető

2009.12.21 VE4990/2009 Felszólítás hiánypótlásra a Paksi Atomerőmű Zrt. által benyújtott, a pihentető 
medence egyik nyomóköre műszaki felülvizsgálatának elhalasztására 
vonatkozó beadvány ügyében

2010.01.15-ig

2009.12.21 VE4991/2009 Felszólítás hiánypótlásra a 2. blokki pihentető medencében tárolt tokozott 
üzemanyag kiszárítására, hermetizálására és szállíthatóságának igazolására 
vonatkozó, a Paksi Atomerőmű Zrt. által benyújtott elvi átalakítási 
engedélykérelem ügyében

2010.01.06-ig

2009.12.22 HA4822/2009 Engedély kiadása a sérült fűtőelemeket tartalmazó tokok tárolási idejének 
ötről tizenkét évre történő meghosszabbítására

2018.12.31-ig



* 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.  




