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HIRDETMENY
közigazgatá s i hatósági e lj á rá s m egi n d ítá sá ró l

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefÜggő hatósági tevékenységről szóló 118l2o11. (Vll.11.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 21lA. 5 a) pontjának, aZ atomenergiáról szőlő 1996. évi
CXV|. törvény (a továbbiakban: Atv.) 1 1/A. s (1b) és (1c) bekezdéseinek, Valamint az
általános közigazgatási rendtartásról szőlő 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Át<r.) t04' 5 (4) bekezdésének figyelembevételével hirdetményi úton értesítem az
alábbi közigazgatási hatósági eljárás (Ügy) megindításáról az érintett Ügyfeleket.

Az ügy tárgya: A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: RHK Kft.) Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: rxnr)
Üzemeltetési engedélyének módosítása iránti kérelme.

Az ügy rövid ismertetése: Az RHK Kft. - mint engedélyes - a tárgyi kérelmet
nyújtotta be az országos Atomenergia Hivatalhoz (a továbbiakban: oAH) 2019.
november 8-án. A kérelemmel érintett KKÁT egy jelenleg is Üzemelő, a Paksi
Atomerőmű 1-4. blokkjai kiégett Üzemanyag kazettáinak átmeneti tárolására
szolgáló, az atomerőmű szomszédságában található létesítmény, melynek jelenleg
hatályos, aZ oAH RHKK-HA0035 számú, 2018. november 27-i keltezésű
határozatával kiadott Üzemeltetési engedélye rögzíti a létesítménybe
beszállítható, és ott tárolható kazetták típusait és bizonyos jellemzőit.

Az RHK Kft. a tárgyi kérelmében előadta, hogy a Paksi AtomerőmŰ 1-4. blokkjait
Üzemeltető MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az Üzemanyag-gazdálkodásának
fejlesztése céljából két új típusú, víz-urán arányra optimalizált Üzemanyag kazetta
bevezetését tervezi, melyek atomerőművi használatának engedélyezéséhez - az
Aw. 38. 5-a alapján - többek között be kell mutatni azt is, hogy a használatukat
követő átmeneti tárolásuk biztosított. Mivel ezen új típusú kazetták használata,
majd az azt követő átmeneti tárolása nem merÜlt fel a rrÁr eddigi üzemeltetési
engedélyezési eljárásai során, ezért a hatályos Üzemeltetési engedélyben sem
szerepelnek - vagyis a rxÁt-ba jelenleg nem szállíthatók be, ott nem tárolhatók.

Az RHK Kft. előadta továbbá, hogy a rrÁt-ban jelenleg is tárolható egyik
kazettatípusra vonatkozó bizonyos, a hatályos Üzemeltetési engedélyt
megalapozó dokumentációban rögzített feltételek és korlátok módosítása vált
szÜkségessé.
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Az RHK Kft. a kérelmében, és az ahhoz mellékelt dokumentációban azt kívánja
igazolni, hogy mindezen új kazettatípusok, valamint a hivatkozott, jelenleg is tárolt
kazettatípus módosított feltételek és korlátok szerint történő, biztonságos tárolása
a rrÁt-ban biztosított.

Az Atv' 6. 5-a és a 17. 5 (2) bekezdés 1. pontja, valamint a Rendelet 17. s (1)

bekezdés e) pontja alapján a tárgyi eljárás az oAH hatáskörébe tartozik.

Hatásterület: Az Atv. 11/^.5 (2) bekezdése határozza meg a hatásterÜletet, amely
a tárgyi Ügy esetében a rrnr biztonsági övezetének terÜlete. A biztonsági övezetet
a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szólő
24612011' (Xl.24.) Korm. rendelet alapján lefolytatott eljárásban aZ oAH a HA5540
számú, 2012. július 31-i keltezésű határozattal állapította meg. A határozatban
feltÜntetett koordinátákat kijavította aVE5692 számú,2013.július 23-i keltezésű
végzésével. A jogerős és végrehajtható döntéssel megállapított, az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett biztonsági övezet a következő helyrajzi számú
ingatlanokat foglalja magába részben vagy egészben:

PaksbelterÜlet: 8803/2,8803/3, 8803/4,8803/11, 8803/12, 8803/13,
8803/1 4,8803/15;

Paks kÜlterÜlet: 70, 85/2, 86, 87/2, 87/5, 87/6, 87/7, 8811, 88/3, 89/9,
89/10, 89/13, 94, 95, 96/1, 96/3, 97, 98, 99, 100/3,
140/4, 140/20, 1 50, 1 51/1 , 151/3, 151/4.

Ügyfetek: Az Ákr. 1 o. 5 (2) bekezdése és az Atv. 1 1/A' 5 (1 ) bekezdésének a) pontja
alapján a tárgyi Ügy vonatkozásában Ügyfélnek minősÜl az engedélyes
RHK Kft.-n (székhely 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11') kívÜl a hatásterÜleten
lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Továbbá a tárgyi Ügyhöz kapcsolódó
környezetvédelmi szakhatósági eljárással összefÜggésben a környezet
védelmének általános szabályairól szőlő 1995. évi Llll' törvény 98. 5 (1)

bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezeteket is az Ügyfél jogállása
illeti meg.

Az ügy és az eljárás megindítására vonatkozó kéreIem iktatószáma:

Ügyszá m : oAH-20 1 9-0477 8/201 9

ké re l e m i ktatószá m a : oAH -20 1 9 -0477 8-0001 / 2o1 9

A közigazgatási hatósági eljárás megindításának napja:

2019. november 9.

Ügyintézési határl'dő AzAtv. 1 2tB. s (3) bekezdésének a) pontja szerint tizenegy
hónap, amely nem hosszabbítható. Az Ügyintézési határidőbe nem számít bele az
Át<r. so. S (5) bekezdésében felsorolt következő cselekmények időtartama:

a) az eljárás felfÜggesztésének, szünetelésének és
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b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama

Az oAH eIérhetőségei:

székhelye: 1036 Budapest, Fényes Adolf u.4.

postacíme: 1539 Budapest 114,Pf '676.
telefon: +36 1 436 4800

fax: +36 1 436 4804

email: haea@haea.sov.hu

honlap: www.haea.gov. hu

Az ügyintéző neve és elérhetőségei:

Tomka Péter, elérhető az oAH fent megadott elérhetőségein

Az Ügyíelek személyesen, illetve törvényes Vagy írásban meghatalmazott
képviselőjÜk útján betekinthetnek azÜgy irataiba, az azokban foglaltakrőlvagy az
Ügy tárgyában nyilatkozatot, észrevételt tehetnek' Az iratokról másolatot,
kivo n atot készíth etn e k, vagy máso latot kérh etn e k.

Felhívom az Ügyfelek figyelmét, hogy az Atv. 11/^.5 (1 a) bekezdése alapján a tárgyi
Ügyben az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített Ügyfél Ügyféli jogait
csak akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott
be.

Felhívom az Ügyfelek figyelmét, hogy az Atv. 11/^.5 (1b) bekezdése alapján az
eljárás során - a személyesen az Ügyfélnek szóló végzések kivételével _ az oAH a
kérelmező RHK Kft.-vel elektronikus, az egyéb Ügyfelekkel hirdetményi úton tart
kapcsolatot.

Felhívom továbbá az Ügyfelek figyelmét, hogy az Atv. 11/A. s (1d) bekezdése
alapján az oAH az eljárásban hozott döntését a kérelmező RHK Kft.-vel
elektronikus, aZ egyéb Ügyfelekkel hirdetményi úton közli.

A hirdetmények Paks város Polgármesteri Hivatalának (7030 Paks' Dózsa György
út 55-61 .) hirdetőtábláján' az oAH székházának (1036 Budapest. Fényes Adolf u. 4.)

portáján kihelyezett hirdetőtáblán, valamint az oAH honlapján (www.haea.gov.hu)
és a közigazgatási hirdetmények oldalán (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu)
jelennek meg.

Jelen hirdetmény kifÜggesztési, illetve közzétételi napja: mber 4.

Jelen hirdetmény levételének napja:2020. október 9 Y

Hullán Szabolcs
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