
 
* 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 

2012.01.10 HA5436 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-4. blokkra 
vonatkozó Műszaki Üzemeltetési Szabályzat egyes fejezeteinek 

módosítására 

2012.12.31 

2012.01.10 HA5443 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az egyik tartály 
időszakos vizsgálati időpontjának módosítására  

2012.06.30 

2012.01.18 HA5445 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a gőzfejlesztő szekunder 

kollektorok felfúrt menetes fészkeibe HELICOIL menetbetét szerelésére  

2015.12.31 

2012.01.18 HA5448 Használatba vételi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokki 
üzemi főépület és hálózati vezénylő területén található tűzgátló ajtók 

cseréjének építési munkáira 

határozatlan ideig 

2012.01.20 HA5446 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a főkeringtető szivattyúk menetes 
fészkeire vonatkozó örvényáramos vizsgálatok minősítésének jóváhagyása  

határozatlan ideig 

2012.01.20 HA5449 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2., 3. és 4. blokkon 

tűzvédelmi burkolatok létesítéséhez szükséges építési munkálatokra  

Az építési engedély 

a jogerőssé és 
végrehajthatóvá 

válásának napjától 

számított két év 

2012.01.24 HA5450 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére legyártott szoftvereknek 
az 1., 2., és 4. blokki reaktorvédelmi rendszerbe történő beépítésére  

2012.12.31 

2012.02.03 HA5452 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a gőzfejlesztő menetes fészkeire 

vonatkozó örvényáramos vizsgálatok minősítésének jóváhagyása  

határozatlan ideig 

2012.02.28 HA5454 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére reaktorcsarnoki híddaru 
villamos és irányítástechnikai rekonstrukciójához 

2014.08.31 

2012.03.02 HA5461 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a nyomástartó berendezések és 

csővezetéki rendszerek Időszakos Ellenőrzési Programja műszaki 
követelményrendszerének  jóváhagyása  

2012.12.31 

Az OAH nukleáris biztonsági hatósági határozatai  

2012 



 
* 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 

2012.03.05 HA5462 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a reaktortartály egyik csonkján lévő 

átmeneti hegesztési varrat külső gépi ultrahangos vizsgálata minősítésének 
jóváhagyása 

határozatlan ideig 

2012.03.12 HA5466 Engedély kiadása a BME Nukleáris Technikai Intézet részére az 
oktatóreaktor szabályozó és biztonságvédelmi rúdhajtásainak 

rekonstrukciójára 

2012.12.31 

2012.03.13 HA5459 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a Tokozott Üzemanyag 
Kezeléséhez kapcsolódó Kiegészítő Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 

(KISER) adatainak az atomerőmű meglévő sugárellenőrzési rendszerébe 
történő integrálására és a műveletek befejezését követően a KISER 

megszüntetésére 

2016.12.31 

2012.03.24 HA5469 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a főkeringtető 
szivattyúba új típusú járókerék beépítésére  

2013.01.31 

2012.03.24 HA5470 Használatbavételi engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére  
a segédépületeket összekötő csőhídra  

visszavonásig 

2012.03.26 HA5473 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére pneumatikus 
vezérlőszekrények beépítésére 

2012.06.30 

2012.04.02 HA5475 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a gépészeti 
rendszerelemek időszakos ellenőrzési programjának átalakítására  

 

2012.12.31 

2012.04.04 HA5463 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokk 
reaktorvédelmi rendszerében történő módosításra  

2012.04.30 

2012.04.04 HA5476 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki baleseti 

mérőrendszerhez kapcsolódó hermetikus téri hőmérsékletmérések 
telepítésére  
 

2012.05.31 

2012.04.10 HA5479 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a reaktortartály csonkján lévő átmeneti 
hegesztési varrat külső gépi ultrahangos vizsgálata minősítésének 
jóváhagyása 

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 

2012.04.10 HA5481 A Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a reaktortartály csavarjainak gépi 

ultrahangos és örvényáramos, valamint menetes fészkek örvényáramos 
vizsgálata minősítésének jóváhagyása  

határozatlan ideig 

2012.04.11 HA5472 Építési engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki 
hermetikus szénacél-burkolat javítások elvégzéséhez 

Az építési engedély 
a jogerőssé és 

végrehajthatóvá 
válásának napjától 

számított két év 

2012.04.11 HA5484 Építési engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki 
baleseti mérőrendszerhez kapcsolódó hermetikus téri hőmérsékletmérések 

elhelyezésére  

Az építési engedély  
jogerőssé és 

végrehajthatóvá 
válásának napjától 

számított két év 

2012.04.12 HA5485 Építési engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az egyik helyiség 

padlóburkolatának átalakítására  

Az építési engedély  

jogerőssé és 
végrehajthatóvá 

válásának napjától 
számított két év 

2012.04.12 HA5486 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki súlyos 
baleset kezelési rendszerben az analóg szintmérés átalakítására  

2012.05.31 

2012.04.16 HA5482 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki Súlyos-
Baleset Kezelés Folyamat Irányítási Rendszer szoftvermódosítására  

2012.05.31 

2012.04.16 HA5487 Szerelési technológia jóváhagyása a Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére 
hermetikus villamos kábelátvezetők beépítésére  

határozatlan ideig 

2012.04.16 HA5488 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki 

súlyos baleset kezelési rendszerben a hidrogén koncentráció és 
hőmérsékletmérések áthelyezése miatt szükséges tartószerkezeti 

módosításra 

2012.05.31 

2012.04.17 HA5465 Gyártási engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a tokozott 2015.12.31 



 
* 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 

üzemanyag-kezelés technológiai paramétereinek ellenőrző és regisztráló 

rendszerére 

2012.04.19 HA5489 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a zóna üzemzavari 
hűtőrendszerében lévő egyes nagynyomású szivattyúk siklócsapágyának 
cseréjére  

2012.06.30 

2012.04.20 HA5492 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1.blokki  armatúrák 
végállás-kapcsoló egységeinek cseréjére 

2012.04.25 

2012.04.21 HA5493 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a hermetikus téri 
csővezeték szakaszokhoz beépített rezgéscsillapítók cseréjére, továbbá 

tartószerkezetek módosítására 

2012.10.31 

2012.04.29 HA5491 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokk 
visszaindítására 

A névleges 
teljesítmény 

eléréséig 

2012.05.11 HA5500 Engedély kiadása a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a biztonsági 
hűtővíztartályokban kialakított túlfolyó vezetékek megszüntetésére  

2015.12.31 

2012.05.15 HA5501 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. balesetelhárítási ellenőrzése kapcsán 

benyújtott intézkedési terv jóváhagyása  

határozatlan ideig 

2012.05.23 HA5505 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 4. blokki  
armatúrák végállás-kapcsoló egységeinek cseréjére 

2012.06.17 

2012.05.23 HA5506 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a zóna üzemzavari 

hűtőrendszerében lévő egyes nagynyomású szivattyúk siklócsapágyának 
cseréjére 
 

 

2012.12.31 

2012.05.23 HA5508 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére csővezeték átmeneti varratának 
javítását követő szilárdsági nyomáspróba alóli felmentés jóváhagyása  

a következő ciklikus 
szilárdsági 

nyomáspróbáig 

2012.05.25 HA5512 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokki 2012.08.31 



 
* 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 

hidrogénrekombinátor tartószerkezetének módosítására 

2012.05.25 HA5503 Építési engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. 

blokki hermetikus szénacél-burkolat-javítás elvégzéséhez 

Az építési engedély 

jogerőssé és 
végrehajthatóvá 

válásának napjától 

számított két év 

2012.06.05 HA5515 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 4. blokk 
visszaindítására 

A névleges 
teljesítmény 

eléréséig 

2012.06.06 HA5514 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1. blokki 
reaktor betonakna elárasztására alkalmassá tett helyiségben elvégzett 

építési munkák használatba vételére  

visszavonásig 

2012.06.07 HA5507 Engedély kiadása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit 
Kft. részére a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója bővítés III. ütem 1. 
fázisában elkészült 17-20. kamrák üzembe helyezésére 

2013.06.08 

2012.06.11 HA5511 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki egyes 
csővezetékek, a csővezetékekhez kapcsolódó mérések és mérés 
impulzusvezetékek módosítására 

2016.03.04 

2012.06.11 HA5521 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki 

reaktortartály súlyos baleset alatt szükséges külső hűtésének kialakítására  
 

 

2012.0931. 

2012.06.19 HA5525 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt kérelmére az Átfogó Veszélyhelyzet-
kezelési és Intézkedési Terv 9.0. verzió érvényességi idejének 2012. 
szeptember 30- ig való meghosszabbítása.  

2012.09.30 

2012.06.28 HA5532 A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére a 

a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója irányítástechnikai rekonstrukcióját 
előíró kötelezés teljesítési határidejének módosítása  

2015.12.31 

2012.07.02 HA5118 Engedély kiadása a Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki reaktortartály Az építési engedély 



 
* 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 

súlyos baleset esetén szükséges külső hűtése megvalósításának építési 

munkálataira 

jogerőssé és 

végrehajthatóvá 
válásának napjától 

számított két év 

2012.07.02 HA5524 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére vizsgáló csonkok 

beépítésére az 1-4. blokkok hermetikus terének izoláló armatúrái közötti 
csővezetékekbe  

 

2013.12.31 

2012.07.02 HA5529 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki egyes 
armatúrák végálláskapcsoló egységeinek kiváltására  

2012.08.30 

2012.07.02 HA5531 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 

súlyosbalesetkezeléshez (SBK) szükséges mérőrendszer 2. blokki 
létesítéséhez  

2012.12.15 

2012.07.11 HA5535 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 
súlyosbalesetkezeléshez (SBK) szükséges mérőrendszer 2. blokki építési 

munkálataira 

Az építési engedély 
jogerőssé és 

végrehajthatóvá 
válásának napjától 

számított két év 

2012.07.18 HA5539 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a 2. blokkon 2012-ben 
végrehajtásra kerülő emelt nyomású integrális tömörségvizsgálat tesztelési 

utasításának jóváhagyása 

2012.12.31 

2012.07.20 HA5536 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a nyomókör (fővízkör és 
kapcsolódó csővezetékek) Műszaki Felülvizsgálati Tervének jóváhagyása  
 

 

2012.09.30 

2012.07.30 HA5534 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a periodikus 
leiszapolás szerelvényei jelző, vezérlő és működtető köreinek átalakításra  

2013.12.30 

2012.07.30 HA5541 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére egyes 

dízelmotorok belső hűtővíz-  és kenőolaj-rendszeri csővezetékeinek 

2017.06.30 



 
* 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 

átalakítására 

2012.07.31 HA5540 A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója biztonsági övezetének kijelölése  határozatlan ideig 

2012.08.02 HA5538 A Paksi Atomerőmű felülvizsgált biztonsági övezetének kijelölése  határozatlan ideig 

2012.08.02 HA5544 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki egyes 

csővezetékek nyomvonalának módosítására  

2012.12.15 

2012.08.03 HA5545 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki 
nagynyomású szivattyú motor oldali tengelykapcsoló fél átalakítására  

2012.09.30 

2012.08.07 HA5547 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére főkeringtető 

szivattyúk főosztósík tömítésének cseréjére  

2012.12.30 

2012.08.08 HA5549 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2-4. blokki 
térfogatkompenzátor búvónyílás tömítésének cseréjére 

2012.12.30 

2012.08.09 HA5550 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki 

Súlyosbaleset-kezelési Rendszer hidrogén koncentráció mérőrendszerében 
lévő detektorok üzembe helyezéséhez 

2012.08.31 

2012.08.15 HA5552 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 3. blokkján a nyomókör (fővízkör és 

kapcsolódó csővezetékek) Műszaki Felülvizsgálati Tervének jóváhagyása  

2012.08.31 

2012.08.15 HA5553 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a Műszaki 
Üzemeltetési Utasítás módosítására, amely a 2. blokki Súlyosbaleset-
kezelési Útmutatók bevezetésével, illetve a 3-4. blokki hidrogén 

rekombinátorok beépítésével kapcsolatban vált szükségessé  

2012.08.31 

2012.08.16 HA5554 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki 
térfogat kompenzátorba befecskendező (a primerkörből a szekunder körbe 

történő átfolyás (PRISE) üzemzavarok kezelésénél alkalmazott) vezetékeken 
lévő egyes szabályozó szelepek reteszelésének átalakítására  

2012.12.31 

2012.08.20 HA5555 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. b lokk 
főjavítás utáni visszaindítására  

a névleges 
teljesítmény 

eléréséig 

2012.08.28 HA5542 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokki 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 

pihentető medence és az 1. számú akna hűtőkörének átalakítására  

2012.08.28 HA5551 Engedély kiadása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokkon 

egyes elzáró szerelvények végállás-kapcsoló egységeinek cseréjére 

2012.10.30 

2012.09.24 HA-5516 
Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1.-2. blokkok 

technológiai épületeinek megerősítésére, reaktorcsarnoki terjedelemben 

Az építési engedély 
jogerőssé és 

végrehajthatóvá 
válásának napjától 
számított két év 

2012.09.21 HA-5527 
Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1-2. blokkok 
technológiai épületeinek megerősítésére deflektor téri terjedelemben 

Az építési engedély 

jogerőssé és 
végrehajthatóvá 

válásának napjától 
számított két év 

2012.09.21 HA-5546 

Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére az 1- 2. blokkok - 

technológiai épületeinek megerősítésére 0002. jelű segédépületi 
terjedelemben 

Az építési engedély 
jogerőssé és 

végrehajthatóvá 
válásának napjától 

számított két év 

2012.09.21 HA-5548 
Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére 1-2. blokkok 

technológiai épületeinek egyes fő elemeinek a megerősítésére  

Az építési engedély 
jogerőssé és 

végrehajthatóvá 
válásának napjától 
számított két év 

2012.09.04 HA-5557 
Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére. 3. blokkpihentető 
medence és 1. számú akna hűtőkörének átalakítására 

Az építési engedély 

jogerőssé és 
végrehajthatóvá 

válásának napjától 
számított két év 

2012.09.25 HA-5559 Engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére 1-4 blokki kiégett 2013.12.31 



 
* 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 

fűtőelemek jellemzőinek mérése V213R átrakógépekkel történő 

kiszolgálásának biztosítását célzó szoftver átalakításra  

2012.09.11 HA-5560 
Átalakítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a térfogat 
kompenzátor nikkel tömítőgyűrű kiváltására a 3-as blokkon 

2013.12.30 

2012.09.14 HA-5562 
Építési engedély a gőzfejlesztő periodikus leiszapolás armatúrák vezérlő és 
működtető köreinek átalakítására 

Az építési engedély 

jogerőssé és 
végrehajthatóvá 

válásának napjától 

számított két év 

2012.10.05 HA-5563 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokki gőzfejlesztő szekunder 
kollektor fedél csavar típustechnológiai javításának jóváhagyása  

2013.12.15 

2012.09.12 HA-5564 

Átalakítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 

befecskendező szabályozó szelep retesz módosítására támasz relé 
beépítésével 

2012.10.15 

2012.09.24 HA-5565 
Az Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Terv 9.1. verziójának 

jóváhagyása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére  
2014.09.30 

2012.09.27 HA5566 
Indítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokk 
minimális ellenőrzött teljesítményre hozására 

névleges teljesítmény 
eléréséig 

2012.12.20 HA-5567 
Átalakítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 2. blokki 
pihentető medencében tárolt tokozott üzemanyag kiszárítására, 

hermetizálására és a pihentető medencében való átmeneti tárolására 

2015.12.31 

2012.10.24 HA-5568 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által benyújtott szilárdsági számítások és 
terheléskatalógus felülvizsgálatára indított ellenőrzési eljárás lezárása 

2012.11.30 

2012.10.29 HA-5570 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a főkeringtető szivattyú 

(M100/80) és a gőzfejlesztő primer kollektor (M48x5) tőcsavarok 
örvényáramos vizsgálatának jóváhagyása  

határozatlan ideig 

2012.10.12 HA-5571 
Átalakítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 

''10VX(Y,W)11S202(203) jelű armatúrák víz alatti működésének 
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 

biztosítására 

2012.11.28 HA-5572 

Használatbavételi engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt kérelmére a 

Súlyos Baleset Kezelési mobil aggregátor tárolóépületre, az 1-4. blokki 
kábelnyomvonalak és berendezések tartószerkezeteire, és az 1. blokki 
tartószerkezet módosítás és födémpanel megerősítésére  

visszavonásig 
érvényes 

2012.11.08 HA-5575 
Határozott idejű felmentés a BME NTI Oktatóreaktor részére a Nukleáris 
Biztonsági Szabályzatban meghatározott egyes követelményeik 
teljesítésére alól 

2017.06.30 

2012.11.13 HA-5576 

Üzembevételi engedély a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Természettudományi Kar Nukleáris Technikai Intézet 
Oktatóreaktorának KD 5,5t/18,2m típusú körpályás futódarujához 

határozatlan idejű 

2012.11.07 HA-5577 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a VVER 440 reaktortartály belső 

felülete felől végzett ultrahangos és örvényáramos vizsgálatok 
minősítésének jóváhagyása 

visszavonásig 

érvényes 

2012.11.13 HA-5578 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a nukleáris létesítményekben 

foglalkoztatottakra vonatkozó hatósági vizsgáztatás szabályozásának 
jóváhagyása 

határozatlan ideig 

2012.11.30 HA-5579 

Határozott idejű felmentés az MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
Reaktor Üzemének a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 5. kötetében 

azonosított követelmények teljesítése alól, valamint az eltérések 
felszámolásának elrendelése  

2013.11.06 

2012.11.12 HA-5581 

Átalakítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a 

főkeringető szivattyú villamos motor és hidraulikus rész emelése 250/32/2 
tonnás reaktorcsarnoki híddaru 250 tonnás horogszerkezetével 

2013.03.31 

2012.11.13 HA-5582 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a 40YA12W001 jelű 
gőzfejlesztő szintmérő-csővezetékének javítását követő szilárdsági 

nyomáspróba elhalasztása az időszakos vizsgálati ciklus lezárásáig 

2014.12.15 

2012.12.03 HA-5583 
Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére a 3. blokki 
turbina karbantartó műhely 2 tonnás oszlopos forgódaru telepítésénél 

Az építési engedély 
jogerőssé és 



 
* 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 

létesítendő tartószerkezetre végrehajthatóvá 

válásának napjától 
számított két év 

2012.12.03 HA-5585 

Átalakítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére 2. blokki 
Súlyosbaleset-kezelési Útmutató bevezetésére, továbbá a Leállási 

Állapotorientált Kezelési Utasítás és az Állapotorientált Kezelési Utasítás 
ezzel összefüggő módosítására 

határozatlan ideig 

2012.12.17 HA-5589 
A célzott biztonsági felülvizsgálatot javító intézkedések ütemterv-

ellenőrzési eljárásának a lezárása 
2012.12.31 

2012.11.26 HA-5590 
Hiánypótlási felhívás a BME NTI Oktatóreaktor (NTI-SZ-04/2012 sz.) 
Képzési és Képzettségi Követelményrendszer Szabályzatának hatósági 

jóváhagyására 

2012.12.15 

2012.11.26 HA-5591 

Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű részére az 1. blokki 
biztonsági hűtővízrendszer armatúrák víz alatti működésének 

biztosításához szükséges kábelnyomvonalak kiépítésére, a fal- és 
födémáttörések és a födém megerősítésre 

Az építési engedély 
jogerőssé és 

végrehajthatóvá 

válásának napjától 
számított két év 

2012.12.13 HA-5596 

Átalakítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére az 1. 

blokki üzemidő hosszabbításhoz kapcsolódó Műszaki Üzemeltetési 
Szabályzat módosítására 

2012.12.31 

2012.12.18 HA-5598 
Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére tűzszakaszok 

integritás vizsgálatából adódó tűzvédelmi burkolatok létesítésére 
2013.06.30 

2012.12.12 HA-5599 

Határozott idejű felmentés az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által benyújtott 
jelentés alapján a 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 1-4. mellékleteként 
kiadott Nukleáris Biztonsági Szabályzatok egyes előírásainak teljesítése 

alól 

2017.12.15 

2012.12.17 HA-5601 
Üzemeltetési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére az MVM 
Paksi Atomerőmű 1. blokkjának üzemeltetésére 2013. január 1 napjától 

2032. december 31. napjáig 

2032.12.31 



 
* 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 

2012.12.13 HA-5602 
Építési engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a 0030. jelű 
FBŐ épület átalakítására 

Jelen engedély 

hatályát veszti, ha 
nem teljesülnek 

feltételek és előírások  

2012.12.15 HA-5603 
Határidő módosítási engedély az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a 

HA4797 számú határozatban előírt egyes feladatokra  
2014.06.30 

2012.12.13 HA-5605 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelmére a 10YP10B001 jelű térfogat 
kompenzátor búvónyílás tömítés átalakításának jóváhagyása 

2013.07.01 

2012.12.18 HA-5607 
Átalakítási engedély a BME NTI Oktatóreaktor Műszaki Üzemeltetési 

Szabályzatának módosítására 
2017.12.17 

 


