
Okirat száma: OAH-2023-00234/2023 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Országos 
Atomenergia Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Országos Atomenergia Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: OAH 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Hungarian Atomic Energy Authority 

1.2.2. francia nyelven: Autorité hongroise de l’ énergie atomique 

1.2.3. német nyelven: Ungarisches Amt für Kernenergie 

1.2.4. orosz nyelven: Венгерское Государствeннoе Ведомство по Атомной Энергии 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Paksi telephely 7030 Paks, hrsz.: 8803/17. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. január 1.  

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Az Országos Atomenergia 
Bizottság, valamint az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról és hatásköréről szóló 
104/1990. (XII. 15.) Korm. rendelet.  

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Az atomenergiáról szóló 1996. évi 
CXVI. törvény. 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Országgyűlés 
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2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Országos Atomenergia Hivatal 

3.1.2. székhelye: 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv közfeladata, hogy az atomenergia 
alkalmazásában és fejlesztésében érdekelt szervektől és szervezetektől függetlenül ellássa 
és összehangolja az atomenergia biztonságos alkalmazásával, így a nukleáris anyagok és 
létesítmények biztonságával, nukleáris veszélyhelyzet kezeléssel, nukleáris védettséggel, 
non-proliferációval és az ionizáló sugárzás elleni védelemmel kapcsolatos hatósági 
feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenységet, továbbá javaslatot 
tegyen az atomenergia alkalmazásával összefüggő jogszabályok megalkotására, 
módosítására, és előzetesen véleményezze az atomenergia alkalmazásával összefüggő 
jogszabályokat és hatósági előírásokat. 

A költségvetési szerv közfeladatainak alapját az alábbi jogszabályok képezik: 

4.1.1. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) (5. §, 6. §, 8-9. 
§‚ 11/A. § (2), (4) és (5) bekezdés, 11/B. §, 12/A. §‚ 12/B §, 13. §, 14-15. §‚ 15/A. §, 
15/B. §, 16. § (1), (3), (4), (5)-(6) bekezdés, 17. §‚ 18. §, 19. §‚ 19/D. §, 30. §, 31. § (7) 
bekezdés, 42. §, 45. § (3) bekezdés); 2. melléklete;  

4.1.2. a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal 
kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más 
radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 
490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (2-11. §); 

4.1.3. a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó 
környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő 
mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (3. §); 

4.1.4. az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 
ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (54-55. §) ; 

4.1.5. a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító 
tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 
tevékenységről szóló 9/2022. (XII. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban: 9/2022. (XII. 
29.) OAH rendelet) (24. § (1)-(2) bekezdés); 

4.1.6. az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 
5/2022. (IV. 29.) OAH rendelet;  

4.1.7. a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 
246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (4. § (2) bekezdés, 7. § (2), (4) és (6) bekezdés); 

4.1.8. az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. 
rendelet (3. §, 31. §, 34. §); 

4.1.9. a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának 
szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet (2-10. §);  
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4.1.10. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (a 
továbbiakban: 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet); 

4.1.11. az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, 
valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos 
Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok 
kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia 
Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. 
rendelet; 

4.1.12. az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. 
rendelet (6. §, 8. §, 9. § (1) bekezdés a) pontja); 

4.1.13. a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő 
szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet; 

4.1.14. a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás 
rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (7. § (1) bekezdés d) pont); 

4.1.15. az atomkárfelelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet jellegéről, 
feltételeiről és összegéről szóló 227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet (3. § (3) 
bekezdés, 8. §); 

4.1.16. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. 
(IX. 6.) NFM rendelet; 

4.1.17. a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a 
kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (14. §); 

4.1.18. a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2022. 
(IV. 29.) OAH rendelet; 

4.1.19. nemzetközi megállapodásokat kihirdető jogszabályokban az Országos Atomenergia 
Hivatal részére meghatározott feladatok ellátása. 

4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841312 Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1.  a nukleáris létesítmény telepítéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe 
helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, 
átalakításához, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges nukleáris 
biztonsági engedélyezés;  

4.3.2.  az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelmi rendszer – fizikai védelmi 
terv alapján történő – engedélyezése és ellenőrzése; 

4.3.3.  a nukleáris létesítmények, valamint nukleáris és más radioaktív anyagok 
alkalmazása, tárolása és szállítása fizikai védelmi rendszerének engedélyezése; 

4.3.4.  a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítéki ellenőrzése;  

4.3.5.  a nukleáris létesítményekkel és radioaktívhulladék-tárolókkal összefüggő 
építmények hatósági engedélyezése és ellenőrzése;  

4.3.6.  a radioaktív anyagok alkalmazásának és az ionizáló sugárzást létrehozó 
berendezések üzemeltetésének, valamint ezen tevékenységeket szolgáló nem 
nukleáris létesítmények létesítésének sugárvédelmi engedélyezése és ellenőrzése; 

4.3.7.  az atomenergia alkalmazása körében a sugárterhelésnek kitett munkavállalók 
normál és rendkívüli személyi sugárvédelmi ellenőrzési kötelezettség megállapítása, 
a személyi dózisok nyilvántartása, a munkavállalókra érvényes sugárvédelmi 
előírások megtartásának ellenőrzése; 
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4.3.8.  a kötelezően mérendő adatok meghatározásával és a jogszabályban meghatározott, 
környezeti sugárzást mérő szervek tevékenységének összehangolásával az országos 
sugárzási helyzetre vonatkozó adatok központi gyűjtése, feldolgozása, 
nyilvántartása és értékelése, 

4.3.9.  a nukleáris létesítmények és radioaktív-hulladék tárolók biztonsági övezetében és a 
biztonsági övezettel érintett ingatlanok esetében, valamint a létesítendő 
létesítmények telephelyétől jogszabályban meghatározott a telephely határától 
számított távolságon belül lévő vagy érintett ingatlan esetében az általános 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása; 

4.3.10. a nukleáris rendszer, rendszerelem tekintetében a tervezéssel, gyártással, 
szereléssel (beépítéssel), üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, átalakítással 
(javítással), külföldről való behozatallal, üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel 
kapcsolatos tevékenységek műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő 
nukleáris biztonsági engedélyezése és ellenőrzése; 

4.3.11. a jogszabályokban előírt minőségügyi rendszer meglétének ellenőrzése; 

4.3.12. a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók nukleáris biztonsági és 
védettségi helyzetének folyamatos értékelése;  

4.3.13. bírságolási jogkör gyakorlása a jogszabályokban foglalt rendelkezések, biztonsági 
szabályzat vagy az előzőek alapján kiadott egyedi hatósági engedélyekben foglalt 
előírások megszegőivel szemben; 

4.3.14. jogszabályokban meghatározott esetekben az engedély visszavonása, vagy 
érvényességi idejének korlátozása; 

4.3.15. útmutatók kiadása az 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet mellékleteiben, a Nukleáris 
Biztonsági Szabályzatokban és a 9/2022. (XII. 29.) OAH rendeletben meghatározott 
követelmények teljesítésének módjára; 

4.3.16. nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló nukleáris-balesetelhárítási 
intézkedési tervének engedélyezése; 

4.3.17. nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók esetében a rendkívüli 
eseményekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség meghatározása; 

4.3.18. nukleáris veszélyhelyzeti elemző és értékelő központ működtetése, nukleáris 
létesítmény baleseti megfigyelő, elemző és szakértői tevékenység ellátása, a baleseti 
folyamatok előrejelzése és a várható radioaktív kibocsátások becslése; 

4.3.19. a nukleárisbaleset-elhárítási egyezményekben előírt folyamatos ügyeleti rendszer 
megszervezése és nemzetközi kapcsolattartási pont működtetése;  

4.3.20. a nukleáris létesítményekben és radioaktívhulladék-tárolókban bekövetkezett 
rendkívüli események elemzése és értékelése, szükség esetén intézkedések 
kezdeményezése; 

4.3.21. a nukleáris anyagok – nemzetközi szerződésekben rögzített előírásokkal 
összhangban lévő – központi nyilvántartása és ellenőrzése; 

4.3.22. a radioaktív anyagok központi nyilvántartása; 

4.3.23. a nukleáris és a nukleáris kettős felhasználású termékek exportjának és importjának 
engedélyezése során szakhatósági állásfoglalás kialakítása, 

4.3.24. a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok rendelkezései szerint a radioaktív 
anyagok szállításának engedélyezése, valamint a radioaktív anyagok 
csomagolásának jóváhagyása és ellenőrzése; 

4.3.25. a nukleáris károkért való polgári jogi felelősség alapján az atomenergia alkalmazói 
által kötött biztosítások és fedezetigazolások nyilvántartása, az ezzel kapcsolatos 
hazai és nemzetközi igazolások ellenőrzése, illetve kiadása; 
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4.3.26. az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról az Országgyűlés elé 
terjesztendő éves jelentések elkészítése, valamint a Kormány részére készítendő 
jelentések előkészítése; 

4.3.27. az At. hatálya alá tartozó ügyekben a közigazgatási egyeztetésen megküldött 
előterjesztések véleményezése; 

4.3.28. az atomenergia békés célú alkalmazásának biztonságával, védettségével és 
biztosítéki rendszerével összefüggő kutatási-fejlesztési tevékenységek értékelése és 
összehangolása, valamint a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó 
tevékenységek finanszírozása; 

4.3.29. az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés 
összehangolása, e területen az államközi és kormányközi egyezmények előkészítése 
és végrehajtásuk megszervezése; a nemzetközi megállapodásokat kihirdető 
jogszabályokban az Országos Atomenergia Hivatal részére meghatározott feladatok 
ellátása; 

4.3.30. a radioaktív hulladékok, kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának 
engedélyezése és az engedélyezéshez való hozzájárulás; 

4.3.31. az atomerőmű blokkjainak főjavítását követő újraindításához szükséges nukleáris 
biztonsági engedélyezés; 

4.3.32. üzemelő nukleáris, radioaktívhulladék-tároló létesítmények és ezek rendszerének, 
rendszerelemének az engedélyes szervezeti felépítésének, irányítási rendszerének, 
műszaki és szabályozó dokumentumainak átalakításához szükséges, műszaki 
sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő nukleáris biztonsági engedélyezés és 
ellenőrzés; 

4.3.33. az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat végrehajtása, a további üzemeltetés 
feltételeinek meghatározása, és a szükséges intézkedések végrehajtásának 
elrendelése a felülvizsgálat eredménye alapján, illetve az Időszakos Biztonsági 
Jelentés által, valamint az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat keretében azonosított 
eltérés jóváhagyása; 

4.3.34. egyes szerelési, kivitelezési technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és 
értékelési módszerek leírásának jóváhagyása; 

4.3.35. a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltésének jóváhagyása;  

4.3.36. nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetének kijelölése 
és felülvizsgálata; 

4.3.37. atomenergia alkalmazása körében külföldi szakértő szakértői minőségének eseti 
hatósági elismerése; 

4.3.38. a radioaktív anyag előállításának, termelésének, feldolgozásának, kezelésének, 
birtoklásának, tárolásának, használatának, felhasználásának, átalakításának, 
forgalmazásának engedélyezése és hatósági felügyelet alóli felszabadítása; 

4.3.39. a 4.3.38. pont alatt felsorolt tevékenységet szolgáló, nem nukleáris létesítmény, 
berendezés létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének, átalakításának, 
karbantartásának, az üzemeltetés megszüntetésének engedélyezése; 

4.3.40. az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításának, forgalomba hozatalának, 
üzemeltetésének, átalakításának, karbantartásának, az üzemeltetés 
megszüntetésének engedélyezése; 

4.3.41. a 4.3.40. pont szerinti berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló nem nukleáris 
létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének, átalakításának, 
karbantartásának, az üzemeltetés megszüntetésének engedélyezése; 

4.3.42. az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalának engedélyezése és 
sugárvédelmi minősítése; 

4.3.43. a 4.3.38 - 4.3.41. pont szerinti anyag, tevékenység, létesítmény és berendezés 
ellenőrzése és a szükséges adatszolgáltatás meghatározása; 
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4.3.44. a sugárvédelmi képzések és továbbképzések tematikájának, valamint 
vizsgakövetelményeinek jóváhagyása, külföldi végzettségek megfelelőségének 
elbírálása; 

4.3.45. a nukleáris vagy más radioaktív anyagot szállító gépjármű sugárvédelmi 
engedélyezése és ellenőrzése; 

4.3.46. radioaktív anyagok belvízi szállításának engedélyezése; 

4.3.47. a radioaktív anyagot tartalmazó, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó 
berendezés mentesülésének engedélyezése, a szükséges adatszolgáltatás 
meghatározása; 

4.3.48. a nukleáris és más radioaktív anyagok alkalmazása befejezését követően a 
létesítmény, terület, helyszín inaktívvá nyilvánítása; 

4.3.49. a lakossági sugárterhelésre vonatkozó dóziskorlátok és dózismegszorítások 
megállapítása, foglalkozási sugárterhelésre vonatkozó dóziskorlátok megállapítása, 
a dózismegszorítások jóváhagyása; 

4.3.50. az engedélyesnél működtetett sugárvédelmi szolgálat szervezetének és 
működésének felügyelete; 

4.3.51. az atomenergia alkalmazása körében a munkavállalókra érvényes sugárvédelmi 
előírások megtartásának ellenőrzése; 

4.3.52. az atomenergia biztonságos alkalmazásának – beleértve a nukleárisbaleset-
elhárítást – elősegítése szakemberek képzésével, továbbképzésével. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 

2 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Az Országos Atomenergia Hivatal 
országos illetékességgel rendelkezik.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az At. 6/A. § (1) bekezdése alapján az Országos Atomenergia Hivatal elnökét a 
miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kinevezés időtartama kilenc év. Az elnök egy 
alkalommal ismételten kinevezhető. Az elnök tevékenységét közszolgálati jogviszony 
keretében látja el. 
Az At. 6/B. § (1) bekezdése alapján az Országos Atomenergia Hivatal elnökének tisztségére 
nem kell pályázatot kiírni. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 
a különleges jogállású szervekről és az általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. 
törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 2023.
január 20. napján kelt, 2023. január 24. napjától alkalmazandó OAH-2023-00234/2023 okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2023. január 24.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2023.01.24 10:53:35


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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