






















































Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről 
Kötelező adatkezelés 
A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 39. § (1) bekezdés d) pontja, 
39. § (6) bekezdése, továbbá 63. § (3) bekezdése alapján kép- 
és hangfelvétel készül. A kép- és hangfelvétel készítésének 
célja a közmeghallgatáson elhangzott nyilatkozatok és 
közlések hiteles dokumentálása. A kép- és hangfelvételt az 
Országos Atomenergia Hivatal (1036 Budapest, Fényes Adolf 
utca 4.) mint adatkezelő a Ket. 17. §-ában és 17/A. §-ában 
meghatározottak szerint kezeli. 
 
Jogorvoslati lehetőségek 
Az Országos Atomenergia Hivatal előzőekben részletezett 
adatkezelésével összefüggésben – az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint – az érintett 
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti 
személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. 
Amennyiben az érintett az adatkezelés jogszerűségét 
kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, 
valamint a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  
(Infotv: 14-15. §, 17. §, 21. §, 22. §, 52. §)  



A Paks II. blokkok telephelyének engedélyezése 

Prof. Dr. Aszódi Attila 

 

 

 

 

Telephely-engedélyezés, Közmeghallgatás 

Paks,  2016.12.13. 



2016.12.13. 2 Prof. Dr. Aszódi Attila 



A telephely-vizsgálat fő tartalmi elemei 

2016.12.13. 3 Prof. Dr. Aszódi Attila 

A vizsgálat célja, hogy kizárja olyan körülmények fennállását a telephelyen, amelyek azt 

alkalmatlanná tennék atomerőművi blokkok létesítésére. További cél a blokkokat 

veszélyeztető tényezők azonosítása, a telephely-jellemzők meghatározása. 

Emberi eredetű 

külső veszélyek 

Természeti eredetű 

külső veszélyek 

Tvisszatérés ≤ 10.000.000 év Tvisszatérés ≤ 100.000 év 



Karsztos terület 

Főbb kizáró körülmények 
• Ha a telephelyen a felszínre kifutó vető által okozott szignifikáns elvetődés 

lehetőségét tudományos evidenciák alapján megbízhatóan nem lehet elvetni, és az 

elmozdulás érintheti a nukleáris létesítményt, az bevett műszaki megoldásokkal nem 

kezelhető, a telephelyet alkalmatlannak kell nyilvánítani. 

• Nukleáris létesítmény nem telepíthető meredek vagy erősen tagolt felszínű, vagy erózió-, 

csuszamlás-, kúszásveszélyes területen. 

• Nukleáris létesítmény nem telepíthető 100 méternél kisebb mélységben lévő, 

karsztképződésre hajlamos képződmények felett, attól 1 km távolságon belül; valamint 

felszín alatti természetes vagy mesterséges eredetű üregek, barlangok, bányák, pincék 

vagy más rekultiválatlan műtárgyak felett, azok geomechanikai hatásterületén belül. 

• Ha talajfolyósodás a biztonsági földrengés hatására bekövetkezhet, a telephelyet nem 

megfelelőnek kell ítélni, kivéve, ha léteznek bevált műszaki megoldások a 

talajfolyósodás kiküszöbölésére, vagy ha igazolható, hogy a biztonsági földrengés 

hatására kialakuló talajfolyósodás lokális, és nem okoz olyan relatív elmozdulásokat, 

amelyek nukleáris biztonsági funkciót akadályozó szerkezeti következményekkel járnak. 

• Ha az értékelésnél bebizonyosodik, hogy a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések 

végrehajtása a telephelyi adottságok miatt nem valósítható  

meg, a telephelyet nem megfelelőnek kell ítélni. 
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Szent-András törésvonal 

Long Island 
New York 

East Shoreham (New York) 



A telephely-vizsgálat fő részei 
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Vizsgálati területek: 

• A telephely leírása, 

• Ember okozta külső veszélyek, 

• Földtudományi vizsgálat és 

értékelés, 

• Hidrológia, 

• Meteorológia, 

• Egyéb veszélyeztető tényezők, 

• Végső hőnyelő biztosításának 

értékelése, 

• Radioaktív kibocsátások terjedését 

meghatározó telephelyi jellemzők, 

• Baleset-elhárítást meghatározó 

telephelyi jellemzők. 

 

 

 
 

A 30 és 50 km-es vizsgálati terület 



Külső veszélyekre tervezés 
• NBSZ: Az atomerőmű tervezésénél meg kell 

határozni az összes lehetséges külső és belső 

veszélyeztető tényezőt. 

• Külső veszélyeztető tényezők: emberi és 

természeti eredetű veszélyek. 

• A külső veszélyeztető tényezők esetén meg 

kell vizsgálni, hogy az adott telephelyen 

számszerűen hogyan jellemezhető a tervezési 

alapnak megfelelő veszély (THE feladata). 

 

 

• A biztonsági elemzésekkel a tervezés során 

igazolni kell, hogy az erőmű képes ellenállni 

ezen hatásoknak (igazolása a létesítési 

engedélyezés feladata). 
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Külső veszélyek 

azonosítása 

Tervezési alapba tartozó 

veszélyek meghatározása 

Erőmű méretezése  

a veszélyekre 
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Emberi eredetű külső veszélyek vizsgálatai 
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Emberi eredetű külső veszélyek vizsgálata 

- Közúti balesetek 

- Ipari létesítmények hatásai 

- Repülőgép-rázuhanás 

- Tűz (parkoló- és erdőtüzek) 

- Robbanások 

Vizsgált területek: 

- Telephelyhez legközelebb futó szállítási 

útvonalakon (közúti, vasúti, folyami, csővezetéki) 

bekövetkező balesetek következtében kikerülő 

veszélyes anyagok hatása 

- Közeli veszélyes ipari létesítmények hatásai 

- Robbanások (benzinkutak, tűz- és 

robbanásveszélyes anyagok a környezetben) 

- Felvízi ipari létesítmények meghibásodása miatti 

Dunavíz-szennyeződés hatásai 

- Erdő- és parkolótüzek következtében felszabaduló 

égéstermékek hatásai 

- Közeli nukleáris létesítmények (PA és KKÁT) 

radiológiai hatásai 

- Repülőgép-rázuhanás valószínűségi vizsgálata 

- Elektromágneses interferenciák hatása 

 



Emberi eredetű külső veszélyek vizsgálatai 
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Az elemzések módszere:  

• a távolsági elven történő szűrés (elérheti-e a hatás a telephelyet), 

• a gyakorisági elven történő szűrés ( < 10-7 1/év), 

Forrás: Kelemen István előadása, MTA  2016.05.06. 



Példa mértékadó jellemzőkre emberi eredetű 

külső veszélyek esetében 
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Maximális hidegvíz-csatornai szennyezőanyag-koncentráció: 

 

- felúszó kőolajszennyezés (dízel): 214 g/m2 

- lebegő kőolajszennyezés: 607 g/m3 

- toxikus anyag: 58 g/m3 

- savak, lúgok: 42 g/m3 

- szemestakarmány: 2846 g/m3 

 



Meteorológiai és hidrológiai vizsgálatok 

2016.12.13. 10 Prof. Dr. Aszódi Attila 

Meteorológia 

- Extrém hőmérsékletek 

- Extrém csapadék (eső, hó, jég) 

- Extrém szél 

Hidrológia 

- Szélsőséges vízállások 

- Felvízi létesítmények tönkremenetele 

- Partcsuszamlások 

Vizsgált területek: 

- Extrém alacsony és magas hőmérsékletértékek 

- Tervezési alapba tartozó csapadék mennyiségek 

meghatározása (pl. éves, napi, negyedórás 

mennyiségek), eső, hó, ónos eső stb. 

- Tervezési alapba tartozó szélerősségek (orkán 

és forgószél) mértékének meghatározása 

- Villámcsapások gyakoriságának és hatásának 

vizsgálata 

- A szélsőségesen magas vízállások hatásai 

(árvizek és felvízi létesítmények 

tönkremenetele) 

- A szélsőségesen alacsony vízállások hatásai 

 



Hidrológiai és meteorológiai vizsgálatok 
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Telephelyi hidrológiai és meteorológiai mérési- és kiértékelési program célja: 

• a telephely környezetében a hidrológiai és időjárási jellemzők meghatározása a fennálló állapot 

jellemzéséhez, illetve a tervezési alap számára. 

adatgyűjtés 
statisztikai adatfeldolgozás 

átlagos értékek, szélsőségek, 
ritkán előforduló események 

vizsgálata  

visszatérési idők 
számítása 

mértékadó 
jellemzők a 

tervezési alaphoz 

Módszertan: 

A paksi mérőtorony 

Vízmérce Meteorológiai mérőállomás 

A paksi vízmérce adatai 

Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja 



Mértékadó meteorológiai jellemzők 
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10-5 1/év (mean) előfordulási gyakorisághoz  

rendelt értékek: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrém hőmérséklet: 

• maximális hőmérséklet: 48,3°C 

• minimális hőmérséklet: -59,1°C 

Extrém csapadék: 

• napi csapadékösszeg: 156 mm 

• maximális hóvastagság: 133 cm 

Extrém szél: 

• maximális széllökés: 47,7 m/s (171,7 km/h) 



Mértékadó hidrológiai jellemzők 
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10-5 1/év előfordulási gyakorisághoz rendelt értékek  

a Duna erőművi szelvényében: 
 

 

 
Vízhozamok: 

• maximális vízhozam: 12 100 m3/s 

• minimális vízhozam: 294 m3/s 

 

Vízszintek: 

• szélsőséges nagyvízszint: 96,18 mBf 

• szélsőséges kisvízszint: 82,33 mBf 

 

Partfalomlás, -csuszamlás: 

• maximális dunai löszkoncentráció: 8312 g/m3 

Forrás: PaksNET 

Példa dunai löszfalomlásra, Dunaszekcső 

Forrás: Greenfo 



Egyéb veszélyek, végső hőelnyelő, radiológia 
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A telephelyet veszélyeztető egyéb tényezők: 

• Toxikus anyag hatására a hűtővíz rendszerben esetlegesen 

előforduló vízi élőlények tömeges pusztulása. 

• A Dunában lévő vízi élőlények hűtővíz rendszerben történő 

elszaporodása. 

 

A végső hőelnyelő biztosításának átfogó értékelése: 

• hidrológiai és meteorológiai tényezők értékelése, 

• a Duna által hatást gyakorló ipari létesítmények értékelése, 

• közúti, folyami és vasúti szállítás hatása, 

• fel- és alvízi létesítmények hatása, 

• egyéb veszélyeztető tényezők. 

 

A telephely radiológiai értékelése: 

• A kibocsátások terjedését befolyásoló tényezők 

meghatározása és értékelése. 

• Veszélyhelyzeti intézkedések megvalósíthatóságát 

befolyásoló tényezők meghatározása és értékelése. 

Vándorkagylók 

A telephely 50 km-es környezetének  

egyesített területrendezési terve 



Földtani Kutatási Program (FKP) vizsgálatai 
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Kiemelt jelentőséggel bír a földtani értékelés. 

 

Okok, célok: 

- Meg kell győződni arról, hogy nincs kizáró 

földtani körülmény a telephelyen. 

- Jellemezni, számszerűsíteni kell a földtani 

eredetű veszélyeket a tervezési alapadatok 

meghatározásához. 

 Milyen mértékű, földrengésből származó 

erőhatás érheti a létesítményt? 

 Talajfolyósodás lehetősége? 

 Szignifikáns permanens felszíni 

elvetődés lehetősége? 

Mi a veszélyes a földrengésben? 

Mi jellemzi a földrengést a tervezőmérnök számára? 
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• Vízszintes gyorsulás 

• F = m * a 

• 1 gal = 1 cm/s2 

• 1 g = 9,81 m/s2 = 981 cm/s2 

Földrengés 

Forrás: YouTube Forrás: www.emsc-csem.org 
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6,6-os magnitúdójú földrengés Olaszországban, 2016.10.30.  

Forrás: Index.hu, Reuters 
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Földrengések gyakoriságeloszlása 

Forrás: USGS, arbiteronline.com 



Szignifikáns permanens felszíni elvetődés 
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Forrás: Internet 

• Egy vetőn kipattanó földrengés a földrengés méretétől és 

fészekmélységétől függően okozhat vagy nem okozhat 

elmozdulást a felszínen.  

• Tapasztalat: ~M6-M6,5 földrengések a felszínen nem okoznak 

vagy csak jelentéktelen (1-2 cm) elmozdulást okozhatnak. 

• Az a felszíni elmozdulás veszélyes, amely hatására az épület 

sérülhet. Ez az elmozdulás helyétől, jellegétől, méretétől és a 

vizsgált épület szilárdságától függ. 



Földtani Kutatási Program (FKP) vizsgálatai 
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Az elvégzett vizsgálatok: 

- Nagy mélységű- és sekélyfúrások 

- Geotechnikai és hidrogeológiai célú fúrások 

- Talajvíz- és rétegvíz-áramlási vizsgálatok 

- Geofizikai mérések: 

 3D szeizmikus mérések 

 2D P- és S-hullám mérések, vízi 

szeizmikus mérések, Crosshole-mérések 

 geoelektromos szelvényezés 

- Légifotók kiértékelése, vízföldtani reambuláció, 

földtani- és geomorfológiai térképezés 

- Űrgeodéziai vizsgálatok 

- Talajfolyósodás előfordulásának vizsgálata 

- Térinformatikai adatbázis fejlesztése 

- Modellezések, stb. 

Szakterületek: 

- Földtani vizsgálatok 

- Szeizmológia 

- Geofizika 

- Geotechnika 

- Hidrogeológia 

FKP  Vizsgálati területének domborzata és tömbszelvénye 

Vizsgált terület: 60 * 60 km2 
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3D szeizmikus mérések 

• 3D szeizmikus mérések  
(2014. augusztus-szeptember) 

• 294 km2 terület  

• 400x300 m-es (200x300 m) háló,  
50 méterenként elhelyezett geofonok  

• 300 m osztásban a geofonvonalak,  
400 m-enként jelgerjesztés, a központi részen 
200 m-re besűrítve  

• Talajvibrációk előidézése önjáró vibrátorokkal 
a geofon sorokra merőleges vonalak mentén  

• Nehezen megközelíthető helyeken kisebb 
robbantásokkal, vízen „airgun” segítségével 

A vizsgált terület 

A mérés elve 

Forrás: Mecsekérc Zrt. 

 



Nagy mélységű fúrások 

Prof. Dr. Aszódi Attila 22 2016.12.13. 

Természetes gamma sugárzás 

eloszlásának térbeli változása 

• K40, illetve U, Th 

leányelemek 

• A legintenzívebb sugárzó 

képződmények: agyagok, 

savanyú vulkanikus 

kőzetek, földpátok, 

csillámok, kálisók, 

foszfátok, kőszenek. 

A telephelyen mélyített fúrások 

• Nagy mélységű kutatófúrások: 6 db + 2 ikerfúrás, összesen kb. 8700 

fm, max. mélység 1950 m 

• Sekélyfúrások a telephelyen kívül: 19 db, összesen kb. 2300 fm, max. 

mélység 150 m  

 5 db fúrólyuk mikroszeizmikus mérőállomássá alakítva 

• Geotechnikai és hidrogeológiai célú fúrások a telephelyen:  

83 db, 2800 fm  

 hidrogeológiai monitoring kutakká kiképezve 



Nagy mélységű fúrások 
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A Kárpát-medence földrengéseinek (456-2015) 

katalogizálása és feldolgozása 

Prof. Dr. Aszódi Attila 24 2016.12.13. 

Forrás: Tóth László előadása, MTA  2016.05.06. 

1977 - M 7.2 
1986 - M 7.0 
1990 - M 6.7 

M 6  -   200 év 
M 5  -  30-40 év 
 
M 3  -  4 /év 
M 2  -  30-40 /év 
M 1  -  200-300 /év 



PSHA módszer – a földrengés források geometriája 
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A forrászónák meghatározására több, szakmailag 

reális modell létezik. 

Földrengés-veszélyeztetettség: 

10-5 1/év előfordulási gyakorisághoz rendelt érték 

• maximális talajfelszíni gyorsulás (PGA): 0,34g 

 

 

 

 

0,34g 

PGA (g) 

A felszíni PGA-ra számított veszélyeztetettségi görbe 



Paks2 Mikroszeizmikus Monitoring Hálózat 
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Forrás: Tóth László előadása, MTA  2016.05.06. 

 + 5 db lyukszeizmográf 150 m mélyen 

• észlelési küszöb  < 1 ML 

Előszállási mérőállomás mért adatai (Forrás: földrengés.hu) 

A mérőállomások többek között 

regisztrálták a 2016. március 2-i 

szumátrai, az augusztus 24-i és 

október 27-i olasz földrengéseket, 

valamint a szeptember 9-i észak-

koreai atomrobbantást. 

Pusztahencsei mérőállomás fényképe 



Kéregmozgások a térségben – űrgeodéziai mérések 
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A Kárpát-medence közepén megfigyelhetőek kéregmozgások, de ezek kis mértékűek 

(~0,1 mm/év nagyságrendben vannak), és Paks térségében a szerkezetek mentén relatív 

elmozdulás nem mutatkozik.  



Földtani vizsgálatok eredményei 
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• A legkorszerűbb tudományos 

módszereket alkalmaztuk. 

• A telephely és környezetének 

geológiai viszonyait feltérképeztük. 

• A modellek elkészítéséhez szükséges 

adatokat begyűjtöttük és feldolgoztuk. 

• Az adatokat komplex térinformatikai 

adatbázisba foglaltuk.  



Telephely Biztonsági Jelentés (TBJ) 
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A TBJ főbb megállapításai 
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Földrajzi jellemzők 

A telephely és környezete földrajzi adottságai kedvezőek az új 

blokkok telepítésére. 

Az emberi tevékenységből eredő veszélyek 

Az új blokkok telephelyén és annak környezetében folyó emberi 

tevékenység jellemzői műszaki eszközökkel kezelhetőek. 

Meteorológiai jellemzők 

A tervezéshez szükséges meteorológiai jellemzőket meghatároztuk, a 

klímaváltozás hatásait is figyelembe tudjuk venni. 

Hidrológia 

A telephely hidrológiai jellemzése megtörtént, az adottságokat 

figyelembe vevő műszaki megoldások kialakíthatóak. 
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Földtudományi jellemzés 

 

Földtani, geofizikai és tektonikai jellemzés 

• A Pannon-medence a dél-európai térség tektonikailag 

legnyugodtabb területe. 

• A korszerű földtani ismeretek alapján a telephely 

alkalmas az új blokkok befogadására.  

 

A földrengés-veszélyeztetettség jellemzése 

• A telephely földrengés-veszélyeztetettsége 

meghatározásra került. 

• A talajfolyósodás lehetséges hatása bevált geotechnikai 

módszerekkel, például megfelelő épületalapozással 

vagy talajstabilizációval kiküszöbölhető. 

 

Geotechnikai és hidrogeológiai jellemzés 

• Nincsen olyan geotechnikai vagy hidrogeológiai 

körülmény, amely a vizsgált területen atomerőmű 

építését kizárná. 
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Egyéb veszélyek 

• A telephelyen egyéb, a biztonságot érintő, vagy az 

üzemeltethetőséget befolyásoló lehetséges hatásokról 

megállapítható, hogy azok kontrollálhatók, üzemviteli 

intézkedésekkel kezelhetők. 

 

Végső hőelnyelő biztosításának értékelése 

• A megfelelő hűtővíz mennyiség rendelkezésre áll annál a 

kisvízhozamnál is, amely a klímaváltozás pesszimista jóslata 

alapján adódik.  

• Másodlagos végső hőnyelőként az atmoszféra rendelkezésre 

áll a biztonsági rendszerek alternatív hűtésére. 

• A végső hőelnyelőt érintő természeti és emberi eredetű 

hatások tervezési, műszaki és/vagy  adminisztratív 

megoldásokkal kezelhetőek. 

 

Kibocsátások 

• A telephely 50 km sugarú környezetében nem volt 

azonosítható olyan, a veszélyhelyzeti intézkedések 

végrehajthatóságát befolyásoló tényező, amely az új blokkok 

létesíthetőségét megkérdőjelezné. 
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A telephely alkalmas az új blokkok létesítésére. A kor műszaki-tudományos 

színvonalán a telephelyre jellemző körülmények és veszélyek a tervező 

által a hatályos nukleáris biztonsági követelményeknek megfelelően 

kezelhetők, a blokkok tervei ezeknek megfelelően készülnek el. 

• TBJ többszintű független ellenőrzése megtörtént. 

• A telephely alkalmasságát és a telephelyvizsgálati 

program megfelelőségét a szakértői jelentések 

megerősítették. 

• A Tudományos Támogató Testület FKP-val kapcsolatos 

állásfoglalásának főbb megállapításai: 

 A zárójelentés földtani része tartalmazza mindazt 

a geológiai ismeretet, amely a telephely 

földtudományi jellemzéséhez szükséges. 

 Nincsen olyan aktív vető, amely a telephely 

felszínén annak alkalmasságát kizáró, szignifikáns 

permanens elmozdulást létre tudna hozni. 

 Az új blokkok alapozása szempontjából kedvező 

réteg a telephelyen megtalálható kavicsterasz, a 

munkagödör-megtámasztásnak, illetve a 

víztelenítésnek geotechnikai akadálya nincs. 



Az új atomerőművi blokkoktelephelyének engedélyezése
Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

KözmeghallgatásPaks, Csengey Dénes Kulturális Központ2016. december 13.
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Az eljárás helye
 Az atomenergia alkalmazása kizárólag ajogszabályokban meghatározott engedélyekbirtokában és folyamatos hatósági felügyeletmellett történhet (Atv).
 Környezetvédelmi + Vízjogi + Nukleáris + Termelőiengedélyek
 Atomerőmű létesítésének és működéséneknukleáris biztonsági, védettségi és biztosítékiengedélyezése az OAH feladata.
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Az eljárás helye
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 Telephely értékelés
 Telephely vizsgálati és értékelési engedély
 Telephelyengedély

 Létesítési engedély
 Rendszerelem-szintű engedélyek

 Üzembe helyezési engedély
 Üzemeltetési engedély

 Tervezési alap-fenyegetettség meghatározása
 Fizikai védelmi terv engedélyezése

Nukleáris biztonság Védettség
Telephelyvizsgálat ésértékelés

Létesítés

Üzembe helyezés

Üzemeltetés

Előzetes  Előzetes információ

 Előzetes információ
Első biztosítéki nyilván-tartásba vétel (nukleáris anyag helyszínre való érkezése előtt 7 hónappal)

Biztosíték



Az eljárás helye
 Telephely értékelés

 Telephely vizsgálati és értékelési engedély
 Telephelyengedély

 Létesítési engedély
 Rendszerelem-szintű engedélyek

 Üzembe helyezési engedély
 Üzemeltetési engedély

Nukleáris biztonság
Telephelyvizsgálat ésértékelés

Létesítés

Üzembe helyezés

Üzemeltetés

Igazolni kell, hogy:
• a létesítést kizáró telephelyjellemzők nem állnak fenn, valamintBe kell mutatni:
• a telephely vizsgálati és értékelésiengedély szerinti program végrehajtását,
• a telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározását.

• Be kell mutatni a telephely vizsgálat ésértékelés programját, az alkalmazni kívántmódszereket és elméleti megfontolásokat,valamint
• Igazolni kell, hogy a telephelyjellemzőkmeghatározására, vizsgálatára ésértékelésére kidolgozott módszerekalkalmasak a tervezéshez szükséges adatok,valamint a telephely alkalmasságánakmegállapítására.



Az eljárás helye
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 Telephely értékelés
 Telephely vizsgálati és értékelési engedély
 Telephelyengedély

 Létesítési engedély
 Rendszerelem-szintű engedélyek

 Üzembe helyezési engedély
 Üzemeltetési engedély

Nukleáris biztonság
Telephelyvizsgálat ésértékelés

Létesítés

Üzembe helyezés

Üzemeltetés

Igazolni kell, hogy
• a telephely engedéllyel rendelkezőtelephelyen az engedélykérelembenbemutatott nukleáris létesítmény felépítheőés biztonságosan üzemeltethető.
• a telephely vizsgálat során meghatározott, atervezés során figyelembe veendő telephelyjellemzőket teljes körűen figyelembe vették,és a külső veszélyeztető tényezőkkelszemben a létesítmény megfelelővédelemmel rendelkezik.
• a létesítendő nukleáris létesítményrevonatkozó, a létesítési engedélyezési eljárásterjedelembe tartozó nukleáris biztonságikövetelmények teljesülnek.



Az eljárás helye
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Engedélykérelem értékelése
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Jogszabályi háttér
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1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységrőlMellékletekÚtmutatók a követelmények 
teljesítéséhez

2016.12.13.

Atomerőművek Oktató és kutató-reaktorok KKÁT

NBSZ 1. – Nukleáris létesítmények nukl. bizt. hatósági eljárásai
NBSZ 2. – Nukleáris létesítmények irányítási rendszerei

NBSZ 3.
Üzemelő atomerőművek tervezési köv.

NBSZ 4.
Atomerőművek üzemeltetése

NBSZ 5.Kutatóreaktorok tervezése és üzemeltetése

NBSZ 6.
Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti tárolása

NBSZ 7.– Nukleáris létesítmények telephelyének vizsgálata és értékelése
NBSZ 8. – Nukleáris létesítmények megszüntetése

NBSZ 10. – Meghatározások

NBSZ 9. – Új nukleáris létesítmény tervezési és létesítési időszakára 
vonatkozó követelmények

NBSZ 3a.
Új atomerőműviblokk tervezési követelményei



Jogszabályi háttér

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos AtomenergiaHivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamintnemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, azOrszágos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaibanközreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabhatóbírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatalmunkáját segítő tudományos tanácsról
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Eljárási szabályok (1/4)
Az engedély hatálya
1.2.2.0500. A telephelyengedély kiadásával a nukleáris biztonságihatóság a létesítést kizáró telephelyjellemzők hiányánakigazolását, továbbá a telephelyvizsgálat lefolytatásának, atelephelyvizsgálat alapján megállapított adatok értékelésénekés az értékelésből származtatott telephellyel összefüggőtervezési adatok meghatározásának megfelelőségét, valaminta telephely alkalmasságát fogadja el.
1.2.2.0600. A telephelyengedély a létesítési engedély jogerőreemelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától számított 5 évighatályos. Az engedély időbeli hatálya kérelemre legfeljebb kétalkalommal további 5 évre meghosszabbítható, de akérelmezőnek igazolnia kell, hogy az engedélykiadás feltételeitovábbra is fennállnak.
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Eljárási szabályok (2/4)Szakhatóság
Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyeikormányhivatalBaranya Megyei KormányhivatalMűszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
Szakkérdés:„A nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálatára ésértékelésére, a telephelye jellemzőinek ésalkalmasságának megállapítására, valaminttervezésére vonatkozó, földtani, bányászati és műszakibiztonsági követelményeknek való megfelelésvizsgálata.”

112016.12.13. Telephelyengedélyezés – Közmeghallgatás



Eljárási szabályok (3/4)Ügyfelek
Az eljárásban ügyfélnek minősül:
 a kérelmező MVM Paks II Zrt.;
 a hatásterületen levő valamennyi ingatlantulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozójogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték (Atv.11/A §);
Ebben az eljárásban a hatásterület a nukleárislétesítmény tervezett telephelye, valamint a tervezetttelephely határától számított ötszáz méterestávolságon belüli terület. (Atv. 11/A § (2a))
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Eljárási szabályok (4/4)Ügyintézési idő
Az eljárás ügyintézési határideje: 60 nap,
nem számítanak bele bizonyos eljárási cselekmények,pl. a szakhatósági eljárás időtartama, a tényállástisztázásához szükséges adatok közléséhez, illetve akérelem kiegészítéséhez szükséges idő.
Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőtindokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappalmeghosszabbíthatja.
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A telephelyvizsgálat célja
• a létesítést esetlegesen kizárótelephely jellemzők azonosítása,
• a telephelyre vonatkozóveszélyeztető tényezők vizsgálataés értékelése,
• a tervezés során figyelembeveendő adatok meghatározása.
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Nebraska  NPP, USA, Missouri, 2011



A telephelyvizsgálat módja
A telephely vizsgálatát és értékelését a következő főbb lépésekben kell végrehajtani:
a) azonosítani kell a nukleáris létesítmény nukleáris biztonságárafeltehetően veszélyes, a nukleáris létesítmény tervezése, nukleárisbiztonságának értékelése szempontjából fontos természeti vagyemberi eredetű veszélyeztető tényezőket;
b) a nukleáris létesítmény nukleáris biztonsága szempontjábóligazoltan nem releváns eseményeket és körülményeket a továbbivizsgálatból ki kell zárni;
c) vizsgálni és értékelni kell a ki nem zárt, természeti vagy emberieredetű veszélyeztető tényezőket és ezek hatásait;
d) értékelni kell a telephely alkalmasságát; továbbá
e) meg kell határozni a tervezés során figyelembe veendő telephelyjellemzőket.
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A telephely alkalmassága
Amennyiben a telephelyen előforduló jelenségek hatásaitól anukleáris létesítmény nem védhető meg, és nincsenek kipróbáltműszaki megoldások a hatások kompenzálására, a telephelyet anukleáris létesítmény létesítésére alkalmatlannak kellnyilvánítani.
A kiválasztott telephely akkor elfogadható, ha vannak bevált,kipróbált műszaki megoldások arra, hogy a telephelyre jellemzőesemények és körülmények mellett a vonatkozó nukleárisbiztonsági kritériumok teljesülnek.
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Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
A telephelyengedély iránti kérelemben:
a) igazolni kell, hogy a 7. melléklet szerinti létesítést kizárótelephelyjellemzők nem állnak fenn, valamint
b) be kell mutatni:

ba) a telephely vizsgálati és értékelési engedély szerintiprogram végrehajtását, és
bb) a telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározását.

A kérelemhez mellékelni kell a telephely vizsgálati és értékelésiprogram eredményeit bemutató jelentést. Be kell mutatni atelephelyjellemzők származtatását és azok meghatározásánakmegalapozottságát.
172016.12.13. Telephelyengedélyezés – Közmeghallgatás
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



MVM PAKS II. ZRT. TELEPHELYENGEDÉLY-KÉRELME
Az eljárás további menete

Közmeghallgatás 
Paks, Csengey Dénes Kulturális Központ

2016. december 13.



Közmeghallgatáson elhangzottakdokumentálása
• közmeghallgatásról írásos jegyzőkönyv készül
• a jegyzőkönyvet az OAH hirdetmény útján fogja közzétenni
• a hirdetmény elérhető lesz: 

• Paks város Polgármesteri Hivatalában,
• OAH-székház portáján, 
• OAH honlapján (www.oah.hu)
• kormányzati hirdetmények weboldalán (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu)

2016. 12. 13. Az új atomerőművi blokkoktelephelyének engedélyezése 2



Eljárás további menete és lezárása (1/3)

2016. 12. 13. Az új atomerőművi blokkoktelephelyének engedélyezése 3

• Az OAH döntését az alábbiak mérlegelésével hozza meg:
• a beadvány mellékleteiben és kiegészítésként benyújtottdokumentumok hatósági felülvizsgálatának és értékelésénekeredményei,
• az engedélykérelemhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekmegállapításai,
• a közmeghallgatáson elhangzott, az eljárás tárgyába tartozófelvetések, szempontok, javaslatok,
• az ügyfelek által előterjesztett szempontok, igények, felvetéseka közmeghallgatást megelőzően vagy azt követően.



Eljárás további menete és lezárása (2/3)

2016. 12. 13. Az új atomerőművi blokkoktelephelyének engedélyezése 4

• A döntést tartalmazó határozatba az OAH - a törvényielőírásnak megfelelően - belefoglalja a szakhatóságállásfoglalását és indokolását is.
• Az eljárás jövő év tavaszán várhatóan lezárul.
• A határozatot az OAH hirdetmény útján teszi közzé.



Eljárás további menete és lezárása (3/3)
• A döntésről szóló hirdetmény elérhető lesz

• Paks város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 
• OAH-székház portáján 
• OAH honlapján (www.oah.hu),
• kormányzati hirdetmények weblapján (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu)

• A határozatot a hirdetményt követő 15. naponközöltnek kell tekinteni.
2016. 12. 13. Az új atomerőművi blokkoktelephelyének engedélyezése 5



Hatósági döntés elleni jogorvoslati lehetőség 

2016. 12. 13. Az új atomerőművi blokkoktelephelyének engedélyezése 6

• A törvényi előírások szerint az OAH döntése ellenfellebbezni nem lehet.
• A határozat bírósági felülvizsgálatát a közlésétőlszámított 30 napon belül az Ügyfelek kereseti kérelemútján kezdeményezhetik.
• A kereseti kérelmet a Fővárosi Közigazgatási ésMunkaügyi Bírósághoz kell címezni, de az OAH-hozkell benyújtani.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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