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Tisztelt Főigazgató-helyettes Úri

A 2016. július 20-án kelt, fenti hivatkozási szárnú, az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivataltól (a
továbbiakban: ÁNTSZ OTH) 2016.08.05-én érkezett, a Radioaktfv Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. (a
továbbiakban RHK Kft.) püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban:
RHFT) üzemeltetési engedélyével kapcsolatos belföldi jogsegélyére az alábbi tájékoztatást adom.

2013. december 2-án az RHFT üzemi épületében Am-241 izotóp szennyeződés történt, melynek során
három fő dolgozó belső sugárterhelést is kapott. A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban:
BFKH) Népegészségügyi Főosztályának jogelődje, a BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
2013. december 11-én értesült az eseményről. A 2013. december 11-én és 13-án tartott
sugáregészségügyi ellenőrzéseket követően 2013. december 18-án a BFKH a PERl102l01601-8/2013.
számú határozatában intézkedett az RHFT sugárveszélyes tevékenységeivel kapcsolatban. A
határozatról az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) értesült. MegemHtendő, hogya
2013. december 13-ai ellenőrzésen az RHFT üzemi épületének ellenőrzött területén végzett radioaktrv
hulladékok kondicionálási tevékenységei, ill. a radioaktiv hulladékok telephelyre történő beszállltása
azonnali hatállyal felfüggesztésre kerültek.

Fenti határozatban tett intézkedéseinkkel kapcsolatban kiemelendő, hogy indokoltnak tartottuk az RHFT
üzemi épület ellenőrzött területe légtechnikai rendszerének felülvizsgálatát, kizárandó annak a
lehetőségét, hogy akár egy hulladékkezelő berendezés működése közben kialakuljanak olyan
körülmények, amelynek következtében aberendezéstől elszívott szennyezett levegő visszatorlódik az
üzemi épület ellenőrzött területén lévő helyiségek elszívó rendszerébe.

Népegészségügyi Főosztály
1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Bp., Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3800 - Fax: +36 (1) 465-3853

E-maii: titkarsag@kmr.antsz.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



Oldal: 212

Az. RHFT területén a radioaktív hulladékok feldolgozása során elkövetett szabálytalanságok miatt az
RHK Kft-t a BFKH a PERl102/01389-5/2014. számú határozatában egészségügyi bírsággal sújtotta. Az.
RHK Kft. fellebbezését követően az ÁNTSZ OTH a BFKH határozatát helybenhagyta. Ezt követően az
RHK Kft. a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz előterjesztett keresettel élt.
Ennek eredményéről a BFKH-nak információja nincs.

A három belső sugárterhelést kapott dolgozó határozatilag eltiltásra került foglalkozási sugárterheléssel
járó munka végzésétől (PERl102/01481-4/2014., PERl102/01497-4/2014., PERl102/01498-4/2014.).

A BFKH a PERl102/01392-5/2014. számú levelében tájékoztatta az RHK Kft-t, hogya radioaktív
hulladékoknak az RHFT telephelyére történő beszálHtásának és az üzemi épület ellenőrzött zónájába
való elhelyezésének akadálya nincs.

A BFKH a PERl102/02371-6/2014. számú határozatában az RHFT üzemi épület légtechnikai
rendszerének átalakitására adott engedélyt, melyről az OAH értesült.

A fentekben említett határozatokat és a tájékoztató levelet mellékelten megküldöm.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2016. augusztus 9.

dr. György István
kormánymegbízott megbízásából
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Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úri

Fenti hivatkozási számú, a Budapest Föváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szer
véhez (a továbbiakban: BFKH NSZSZ) 2014. április 3-án érkezett, a Radioaktrv Hulladékokat Kezelö
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: RHK Kft., székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.)
Püspöksziláqy-külterület 043/2 hrsz. és Kisnémeoí-külterület 0122/3 hrsz. alatt lévő Radioaktfv Hulladék
Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT) telephelyre történö radioaktrv hulladékok beszállItására
vonatkozó kérelmére az alábbi tájékoztatást adom.

A BFKH NSZSZ Sugáregészségügyi Decentrum munkatársai az ÁNTSZ Országos "Frédéric
Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (a továbbiakban: OSSKI) részvételével
2014. április 10-én dörzsminta vételezések céljából ellenőrzést tartottak az RHFT üzemi épület ellenör
zött területén. A BFKH NSZSZ és az OSSKI által vett dörzsminták kiértékelése alapján megállapítható,
hogy az RHK Kft. biztosította az RHFT üzemi épület ellenőrzött területének minden helyiségében az
"Ionizáló sugárzás elleni védelem. Sugárvédelem nyitott radioaktfv készftmények a/~almazásakor" címü
MSZ 62-7 szabvány 5. táblázatban ellenőrzött területre megadott beavatkozási szintet meg nem haladó
szennyezettséget. Ezzel az RHK Kft. teljesítette a PERl102/01601-8/2013. számú határozat II. pontjában
elöírt, az RHFT üzemi épület ellenörzött területének dekontaminálására vonatkozó kötelezettségét.
A kötelezettség teljesítése a PERl102/00020-28/2014. számú határozatban meghatározott határidön
belül történt.

A BFKH NSZSZ megállapítja, hogya beavatkozási szintet meg nem haladó szennyezettségnek az
RHFT üzemi épület ellenőrzött területének minden helyiségében való biztosításával az RHK Kft. teljesí
tette a PER/102/01601-8/2013. számú határozat I. pontjában előírt, a radioaktív hulladékok RHFT telep
helyre történö beszállításához szükséges megfelelő üzemeltetési és müködési feltételeket.

1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Budapest, Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3800 - Fax: +36 (1) 465-3853
E-maii: titkarsag@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu
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Fentiek alapján a radioaktív hulladékoknak az RHFT telephelyre történő beszállításának és az
üzemi épület ellenőrzött zónájába való elhelyezésének akadálya nincs.

A BFKH NSZSZ megállapítja, hogya cementező, a válogató kamra, a hulladéktömörítő prés és a forró
fülke berendezések üzemeltetésével folytatott tevékenységek, valamint bármilyen egyéb radioaktív hul
ladékkezelési tevékenység megfelelő üzemeltetési és működési feltételeit a dekontaminálás nem biztosí
totta, így ezek a tevékenységek továbbra sem végezhetők.

Budapest, 2014. április 18.

~-~
Dr. Homor Zsuzsanna

fővárosi és megyei tisztiföorvos

Kapják:
1. RHFT Kft., képviseli: Dr. Kereki Ferenc
2. Irattár
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A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tiva
dar u. 11., a továbbiakban: RHK Kft.) pöspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (telep
hely: Püspökszilágy külterület 043/2 hrsz. és Kisnémedi külterület 0122/3 hrsz., a továbbiakban: RHFT)
által a Budapest Föváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban:
BFKH NSZSZ) V-R-021/01530-11/2013. számú tevékenységi engedélye alapján végzett sugárveszélyes
tevékenységeivel kapcsolatban az alábbi

HATÁROZATOT

hozom.

I. Az RHK Kft. V-R-021/01530-11/2013. számu tevékenységi engedélyében engedélyezett radioaktív
hulladék kondicionálási tevékenysége keretében - az RHFT üzemi épületében-

a cementező, a válogató kamra, a hulladéktömörítő prés és a forrófülke berendezések üzemelte
tésévei folytatott tevékenységeit, valamint bármilyen egyéb radioaktív hulladékkezelési tevékeny
séget, ill. radioaktív hulladékok telephelyre történő beszállítását felfüggesztem a megfelelő üze
meltetési és működési feltételek kialakításáig és teljesítéséig, legkésőbb a
V-R-021/01530-11/2013. számú tevékenységi engedély lejártáig.

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül, a döntés közlésétöl (2013. december 13.) azonnal

II. Elrendelem, hogy a RHK Kft. dekontaminálással biztosítsa az RHFT üzemi épület ellenőrzött
területének minden helyiségében az Ionizáló sugárzás elleni védelem. Sugárvédelem nyitott radi
oaktlv készItmények alkalmazásakor című MSZ 62-7 szabvány 5. táblázatban ellenőrzött területre
megadott beavatkozási szintet meg nem haladó szennyezettséget. A dekontaminálást csak a
BFKH NSZSZ által jóváhagyott Dekontaminálási Terv alapján lehet megkezdeni ill. elvégezni. A
Dekontaminálási Tervnek tartalmaznia kell a dekontaminálást végző dolgozók védelmére ill. su
gárterhelésének ellenőrzésére teendő intézkedéseket is.

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül 2014. január 31. napjáig

III. Elrendelem továbbá, hogy az RHK Kft. vizsgálja felül az RHFT üzemi épület ellenőrzött terüle
tének légtechnikai rendszerét és az erről készült szakértői vélemény BFKH NSZSZ részére történő
megküldésével igazolja annak megfelelő és biztonságos működését, vagy kérjen a BFKH

1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Budapest, Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3800 - Fax: +36 (1) 465-3853
E-maii: titkarsag@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu
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NSZSZ-től a légtechnikai rendszer átalakítására engedélyt. (Ebben az esetben a kérelemhez mel
lékelni kell sugárvédelmi szakértő által készített sugárvédelmi és sugárbiztonsági tervet is.)

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül 2014. június 30. napjáig

IV. Kötelezem az RHK Kft.-t arra, hogy a jelen határozat rendelkező rész II. póntjában foglalt intéz
kedésekről írásban tájékoztasson.

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül az egyes intézkedéseket követően három napon belül

V. Elrendelem az RHK Kft. számára, hogy Csákvári Gábor, Demény András és Kasza László dol
gozók semmilyen sugárveszélyes tevékenységet nem végezhetnek.

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül jelen döntés közlését követően azonnal

A határozatban foglaltak felróható nem teljesítése esetén a kötelezettel szemben 5.000 Ft-tól
1.000.000 Ft-ig terjedhető eljárási bírság szabható ki. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon köte
lezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés eseten ismételten is kiszabható.

A határozatban foglaltak ellen a közléstől számított 15 napon belül az Állami Népegészségügyi és Tiszti
orvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvos Hivatal Országos Tisztifőorvoshoz (1097 Budapest, Albert Flóri
án út 2-6., továbbiakban: országos tisztifőorvos) címzett, de Hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel
lehet élni. A jogorvoslati díj 5.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell a fellebbezésen leróni.

INDOKOLÁS

l-IV.

Az RHK Kft. RHFT a BFKH NSZSZ V-R-021/01530-11/2013. számú tevékenységi engedélye alapján
végzi radioaktív hulladékok kondicionálását cementező, válogató kamra, hulladéktömörítő prés és forró
fülke berendezések üzemeltetésével. A BFKH NSZSZ 2013. december 11-én és 13-án sugárvédelmi
mérésekkel egybekötött sugáregészségügyi ellenőrzést tartott az RHFT-nél, mely során az alábbiak
kerültek megállapításra.

Az RHFT-ben 2013. december 2-án feldolgozásra került négy db Am-241 tartalmú hulladékot tartalmazó
200 l-es hordó, melynek során a hordók felbontására és a bennük lévő hulladékok átválogatására és
tömörítésére került sor. A munkát három fő végezte: Csákvári Gábor, Demény András és Kasza László.
A munkavezető Kasza László volt. Az ellenőrzött terület elhagyásakor az előírásoknak megfelelően el
végezték a dolgozók ruházatának és kezeiknek a szennyezettségmérését. A mérés során a munkában
résztvevők ruháján és kezén szennyezettség volt mérhető. A dolgozók esetleges belső sugárterhelésé
nek meghatározására soron klvüll belső terhelés mérést nem rendeltek el, mert a dolgozók éves rend
szerességgel végzett belső sugárterhelés ellenőrzésére 2013. december 4-én és 5-ér) került sor az MTA
Energiatudományi Kutatóközpontban (székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., a to
vábbiakban: MTA EK), és mert ekkor még nem feltételeztek jelentős belső sugárterhelést. Demény And
rás és Kasza László mérésére 2013. december 4-én, Csákvári Gábor mérésére 2013. december 5-én
került sor.

2013. december 10-én telefonon az MTA EK jelezte, hogya három dolgozó esetében a belső sugárter
helés jelentős mértékű lehet, és a pontosabb eredmények megállapításához egy azonnali újramérést
javasoltak. A megismételt mérésre 2013. december 11-én került sor. A megismételt mérés eredménye
szerint a három dolgozó szervezetében az alábbi aktivitásokat határozták meg: Csákvári Gábor 0,9 kBq,
Demény András 1,8 kBq, Kasza László: 9,0 kBq. Az MTA EK mérési eredményéről a BFKH NSZSZ
2013. december 12-én szerzett tudomást. Az MTA EK mérési jelentéséből megállapítható, hogya mérő
berendezés kalibrálását mellkas-fantomba helyezett hitelesített Am-241 pontforrással végezték.
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A 2013. december 11-i ellenőrzés során az ÁNTSZ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutatóintézet Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálata (a továbbiakban: ÁNTSZ OSSKI
OSKSZ), a 2013. december 13-i ellenőrzésen pedig a BFKH NSZSZ sugárvédelmi méréseket végzett. A
mérések során a háttérértéket jelentősen meghaladó szennyezettség volt kimutatható, amely mérést
azonban befolyásolta az üzemi épület ellenőrzött területén lévő magas háttérsugárzás. Az ÁNTSZ
OSSKI OSKSZ a 2013. december 11-i ellenőrzés során dörzsmintákat vett, meíyeknek mérése még
folyamatban van.

Bár a dörzsminták izotópspecifikus mérési eredményei még nem állnak a BFKH NSZSZ rendelkezésére,
feltételezhető, hogya dolgozók belső sugárterhelése és az üzemi épület helységeinek szennyeződése a
2013. december 2-i Am-241-es radioaktív hulladékokkal kapcsolatos munkavégzésekből származik.

A BFKH NSZSZ rendelkezésére álló adatok alapján nem zárható ki, hogya radioaktív hulladékok kondi
cionálása során a dolgozók ismételt belső sugárterhelése, ill. az üzemi épület helyiségeinek további
szennyeződése következik be.

A 2013. december 13-án tartott sugáregészségügyi ellenőrzés során a Hatóságom képviselői a jegyző
könyvben röqzltették, hogy "Fentiek alapján megállapftásra került, hogy a jelenleg fennáll6 helyzet sú
lyos kárral fenyeget6 helyzet kialakulásához vezethet, az ügyben döntés meghozatala nem késleltethető,
(...)"

Figyelemmel arra, hogya fennálló helyzet súlyos kárral fenyegető helyzet kialakulásához vezethet, az
ügyben a döntés meghozatala nem volt késleltethető, ezért Hatóságom jelenlévő, önálló kiadmányozási
jogkörrel rendelkező hatósági személye a helyszínt ellenőrzés során felfüggesztette az RHFT tevékeny
ségét az alábbiak szerint:

"az RHK Kft. püspökszilágyi telephely üzemi épület ellenőrzött területén a cementez6, a válogat6 kamra,
a hulladéktömörft6 prés, és a forr6fülke berendezések üzemeltetésével végzett radioaktfv hulladékok
kondicionálási tevékenységét, ill. a radioaktfv hulladékok telephelyre történ6 beszállítását fellebbezésre
tekintet nélkül Dr. Homor Zsuzsanna f6városi és megyei tisztifőorvos nevében és megbízásából Dr. Pol
gár Attila decentrumvezet6 f6orvos azonnali hatállyal felfüggeszti.
A döntés végrehajtásáért hatáskörének megfelel6en felelős az RHK Kft. püspökszilágyi telephely vezet6-
je, Kapitány Sándor illetve a mindenkori jogut6dja.
Jelen döntésem indokolását, valamint a jegyz6könyvben foglaltak alapján szükséges további intézkedé
seket külön döntésben, közigazgatási eljárás keretében a BFKH NSZSZ fogja meghozni."

A jegyzőkönyvben foglaltakat az ellenőrzéseken jelen lévő Kapitány Sándor telepvezető tudomásul vette
és magára nézve kötelezőnek ismerte el, és az alábbi nyilatkozatot tette:

"A dekontaminálás folyamatára vonatkoz6an Dekontaminálási Tervet készlt az RHK Kft, melyet jóváha
gyásra megküld a BFKH NSZSZ-nek. Felel6sséggel kijelentem, hogya Dekontaminálási Terv j6váha
gyásáig a telephely üzemi épület ellenőrzött területén sugárveszélyes tevékenységet, /gya szennyező
dések dekontaminálását sem végezzük, kivéve a kibocsátás ellen6rzését szolgá/6 aefoszol szűr6k cse
réjét. "

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör
vény (a továbbiakban: Ket.) elöírásai szerint:

22. § (3) A hat6ság - tekintet nélkül a joghat6ságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére - hive
talb61 köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elhárfthatatlan
kárral vagy veszéllyel járna.

(4) A hat6ság az ideiglenes intézkedésér61 sz616 végzését közli az ügyfélIeI, valamint a joghatósággal és
hatáskörrel rendelkez6 illetékes hatósággal, amely az ideiglenes intézkedés szükségességét felülvizs
gálja, és szükség esetén megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedést. (.. .)
101. § (5) A döntés akkor nyilvánftható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha
a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyeget6 helyzet megelőzése, elhárftása vagy káros következmé
nyeinek enyh/tése miatt szűkséqes,
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b) nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekből vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, illetve fontos
közrendvédelmi okból szükséges,
c) a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna,
d) a döntés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik,
e) azt törvény élelmiszerláne-felügyelettel kapcsolatos, továbbá közegészségügyi, járványügyi, tűzve
delmi, katasztrófavédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális' örőkségvédelmi, ter
mőföld-, környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekü közlekedési infrastruktúra kiala
kítása, illetve az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében lehetővé teszi, vagy
f) a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő.
(6) A hatóság a döntésében a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön kimondja, és meg
indokolja, valamint a döntésben rendelkezik a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról. Ha az ilyen
döntésben a hatóság teljesítési határidőt állapított meg, a végrehajtás megindftására csak e határidő
eredménytelen eltelte után kerülhet sor.(. . .)

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiak
ban: Ehi törvény) előírásai alapján:

11. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapftott tényállás alapján a
hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és
ellenörzi azok végrehajtását.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli
a) a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges intézkedések végrehajtását;

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) rendelkezései szerint:

,,16. § (3) A 14. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban megjelölt tevékenységeket szolgáló létesftmények
létesítési engedély kéreIméhez a külön jogszabály szerinti szakértő által elkészftett sugárvédelmi és
sugárbiztonsági tervet kell csatolni. (. . .)
21. (1) Az e rendeletben - valamint az engedélyben - foglalt előírások megszegése esetén a
SugáregészségOgyi Deeentrum, illetve az OTH az engedélyt visszavonhatja vagy meghatározott időre
felfüggesztheti.
(2) A Sugáregészségügyi Deeentrum, illetve az OTH felfüggesztésre vonatkozó határozata tartalmazza a
felfüggesztés időtartamát, valamint az ezen időtartam alatt megteendő inlézkedésekel".

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogya radioaktrv hulladékok kondicionálása
során jelenleg nem zárható ki, hogy akár egy hulladékkezelő berendezés működése közben kialakulhat
nak olyan körülmények, amelynek következtében a berendezéstől elszívott szennyezett levegő vissza
torlódik az üzemi épület ellenőrzött területén lévő helyiségek elszívó rendszerébe, így további szennye
ződés, ill. belső sugárterhelés kialakulásának a veszélye áll fenn. Megállapítottam továbbá, hogya ce
mentező, a válogató kamra, a hulladéktömörítő prés és a forrófülke berendezések üzemeltetésével foly
tatott tevékenység, ill. a radioaktív hulladékok telephelyre történő beszállítása mellett bármilyen egyéb
radioaktív hulladékkezelési tevékenység során sem zárható ki a dolgozók belső sugárterhelésének ki
alakulása, ill. a szennyeződés terjedése.

Fentiekre tekintettel - felülvizsgálva 2013. december 13-án hozott intézkedésemet - jelen döntés rendel
kező rész I. pontjában foglaltak szerint döntöttern. melynek időtartamát az EüM rendelet 21. § (2) bekez
dése alapján határoztam meg.

Az EüM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján jelen döntés rendelkező rész II. ponljában előírtam továb
bá az RHFT üzemi épület ellenőrzött területe minden helyiségének dekontaminálását, tekintettel arra,
hogya rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogya helyiségek az MSZ 62-7 szabvány 5.
táblázatban ellenőrzött területre megadott beavatkozási szintet meghaladóan szennyezettek. A
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Dekontaminálási Terv készítését és a BFKH NSZSZ általi jóváhagyását az indokolja, hogy a
dekontaminálás folyamata fokozott sugárveszélyt jelent az azt végrehajtó dolgozóknak.

További intézkedésként az RHFT üzemi épület ellenőrzött területe légtechnikai rendszerének felülvizsgá
latát is előírtam jelen döntés rendelkező rész III. pontjában azért, mert ki kell zárni annak a lehetőségét,
hogy akár egy hulladékkezelő berendezés működése közben kialakuljanak olyan körűlmények, amely
nek következtében a berendezéstől elszívott szennyezett levegő visszatorlódik az üzemi épület ellenőr
zött területén lévő helyiségek elszívó rendszerébe. Amennyiben a felülvizsgálat nem zárja ki ezt a lehe
tőséget, akkor szükséges a légtechnikai rendszer átalakítása. Átalakítás esetén a Kft-nek igazolnia kell,
hogy az átalakított szellözö-szürö rendszer teljesíti az átalakítási engedélyben rögzített paramétereket.
A szakértői vélemény beszerzését és csatolását az EüM 16. § (3) bekezdésére figyelemmel írtam elő.

Az Ehi. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján szükségesnek tartom, hogya RHK Kft. a megtett
intézkedéseiről írásban tájékoztatást adjon, melyre tekintettel jelen döntés IV. pontjában foglaltak szerint
döntöttern.

A fentiek teljesítése esetén biztosítható, hogy az RHK Kft. a felfüggesztett tevékenységeit biztonságosan
újrakezdje.

A helyszini hatósági ellenőrzések során tapasztalt, súlyos kárral fenyegető helyzet kialakulásá
nak megelőzése érdekében - figyelemmel a Ket. 101. § (5) bekezdés a) pontjára - elrendeltem
egyúttal jelen döntést l-IV. pont jaiban foglaltak fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását.

V. 

Az RHK Kft. három dolgozójának sugárveszélyes tevékenység végzésétől való eltiltását azért írtam elő,
mert bár a véglegesnek tekinthető személyi dózisok még nem állnak rendelkezésre, az ellenőrzéseken
az megállapítást nyert, hogy nagy valószínűséggel jelentős, esetleg a dóziskorlátokat meghaladó sugár
terhelést szenvedtek el, melyre tekintettel - az Ehi. törvény 11. § (2) bekezdése alapján - mint szüksé
ges intézkedést indokoltnak tartottam.

Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeként tájékoztattam az RHK Kft-t az eljárási
bírság kiszabásának lehetőségéről. A Ket. 134. § d) pontja rögzíti, hogy

"Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a további
akban együtt: meghatározott cselekmény) irányul, a teljesftés elmaradása esetén a végrehajtást fogana
tosftó szerv d) ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni
helyzete és j(jvedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki, (. . .)"

Az ismételt kiszabás lehetőségét a Ket. 135. § (2) bekezdése rögzíti, miszerint:

,
"Az eljárási bIrság ismételten kiszabható, ha a katelezett a meghatározott cselekményt a blrságot kisza
bő végzésben megállapftott végrehajtási határidő alatt nem teljesftette, továbbá ha a meghatározott ma
gatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. "

Az eljárási birság kiszabására vonatkozó további szabályokat, illetve annak összegszerűségét a Ket.
61. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jelöltem meg, mely kimondja:

,,61. §(1) Az e tarvényben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon tarténő megszegé
se esetén eljárási bIrság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője
egyébként rosszhiszeműen jár el, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és az okozott t(jbbletkaltségek
megtérrtésére katelezi.



Erről értesülnek:
1. ÁNTSZOTH
2. ÁNTSZ OSSKI
3. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4. KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
5. OAH
6. PMKH Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet
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(2) Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege - a 141. § (1)
bekezdésében foglalt eltéréssel - természetes szemé/y esetéri ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi
szemé/yiséggel nem rendelkező szervezet esetéti pedig egymillió forint.
(3) Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötele

zettségszegés eseten ismételten is kiszabható."

A jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a Ket. 98. § (1),99. § (1), valamint a 102. § (1) bekezdé
sén alapul.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként az országos tisztifőorvost az Allami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgá/atró/, a népegészségügyi szakigazgatási fe/adatok ellátásáról, valamint a gyógysze
részeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg.

Hatóságom hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. tör
vény 2. § (1) bekezdés d} pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és me
gyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosftásokr6/szóló
2010. évi CXXVI. törvény 5. § (2) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c} pontjai, to
vábbá az EüM rendelet 21. § (1) bekezdése, illetékességemet a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése hatá
rozza meg.

Döntésemet - a Ket. 71. § (1), illetve 72. § (1) és (6) bekezdésében szabályozott formában - a hivatkozott
jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2013. december 18.

,.. , ..~-, .. :

~· ..... "'_'.'.o;.·.;" ' ....· ~~1'.. o"'.; .

Dr. Homdr.:Zs.uzsanria
fővárosi és megy~i ti~tlf~orvos

-".," '''f r

Kapják: ~-'.
1. RHK Kft., Dr. Kereki Ferenc (levelezési cím: 7031 Paks, Pf.: 12.)
2. RHK Kft., Kapitány Sándor (levelezési cím: 7031 Paks, Pf.: 12.)
3. Irattár
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NÉPEGÉSZSÉGŰGYISZAKIGAZGATÁSI SZERVE

HATÁROZAT

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: RHK Kft, székhely:
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.) a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyén
(a továbbiakban: RHFT, telephely: Püspökszilágy küíterület 043/2 hrsz. és Kisnémedi külterület 0122/3
hrsz.) a radioaktív hulladékok feldolgozása során elkövetett szabálytalanságok miatt Budapest Föváros
Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: BFKH NSZSZ)

1.500.000 Ft (azaz egymillió ötszázezer forint) egészségügyi bírsággal sújtja.

A bírság összegét jelen döntés jogeröre emelkedésétöl számított 30 napon belal a BFKH NSZSZ
10023002-00301253-00000000 számú számlájára átutalási megbrzással, vagyamellékelt készpénz
átutalási megbízáson kell megfizetni. Az átutaláson, illetve a készpénz átutalási megbrzáson fel kell
tüntetni, hogy az összeg "egészségügyi bírsáq", valamint jelen határozat számát.

A bírság késedelmes megfizetése esetén a késedelmi pótlék mértéke a teljesrtési határidö utolsó napját
követö naptól, minden naptári nap után a felszámítás idöponijában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.

Az egészségügyi brrság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható. Az egészségügyi bírsáq
adók rnódlára behajtható.

Az eljárásban a tényállás tisztázása kapcsán 30.000,- Ft azaz harmincezer forint egyéb eljárási költség
merOIt fel. Ezen eljárási költséget a mellékelt készpénz átutalási megbrzáson vagy átutalással kell
befizetni a határozat jogeröre emelkedésétöl számított 30 napon belül a BFKH NSZSZ 10023002-
00301253-00000000 számú számlájára. Az átutaláson, illetve a készpénz átutalási megblzáson fel kell
tüntetni, hogy az összeg "eljárási költség", valamint jelen határozat számát.

Tájékoztatom, hogy a határidöben meg nem fizetett egyéb eljárási költséget a késedelem minden
napjára a jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének megfelelö késedelmi pótlék terheli. Az egyéb
eljárási költséget és pótlékát a BFKH NSZSZ hajtja be.

A határozatban foglaltak ellen a közléstől számított 15 napon belal az ÁNTSZ Országos Tisztiföorvosi
Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ OTH) Országos Tisztiföorvosához (a továbbiakban: országos
tisztiföorvos,1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) címzett, de Hatóságomhoz benyújtandó
fellebbezéssellehet élni. A jogorvoslati eljárás illetéke a vitatott összeg minden 10.000 Ft-ja után 400 Ft,

1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Budapest Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3800 _ Fax: +36 (1) 465-3853
E-maii: titkarsag@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu
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azaz a teljes bírság összeg megkifogásolása esetéri 60.000 Ft. Az illetéket a benyújtott fellebbezésen
illetékbélyeggel kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton is benyújtható az ügyfélkapun keresztül a
www.magyarorszag.hu honlap segítségével.

INDOKOLÁS

A BFKH NSZSZ 2013. december 11-én ellenőrzést tartott az RHK Kft. RHFT üzemi épületében. Az
eííenörzésen felvett jegyzökönyv értelmében 2013. július 29-én az Izotóp Intézet Kft-töl négy db 200 l-es
hordóban Am-241 izotóppal szennyezett hulladék került beszállltásra az RHFT-be. 2013. december 2-án
az RHFT-ben felbontották e hordókat és a bennük lévö hulladékot átválogatták, majd tömörltették. A
munkát három fö végezte. A munkavégzés befejezése után végzett mérések egyrészt a dolgozók
testfelszrnén, másrészt a törnörltö-, a válogató- és az elöttük lévö elötér helyiségekben és a csarnokban
szennyezettséget mutattak ki. Zuhanyozás és ellenörzö mérés után a dolgozók elhagyták a területet.
December 2-án a csarnokban a közlekedési útvonalon dekontaminálást végzett a RHK Kft., de teljesen
nem tudták megszüntetni a szennyezettséget, amely a felére csökkent. December 4-én reggel az
RHK Kft. elrendelte a csarnok további dekontaminálását és a törnöntö helyiség és az elötér helyiség
dekontaminálását. A csarnokot a méréseik alapján sikerült teljesen dekontaminálni, a tömörltö és az
elötér helyiségnél továbbra is megmaradt az eredeti szennyezettség kb. negyede.
December 4-én és 5-én RHK Kft. az üzemi épület teljes terOletét dörzsmintavételekkel felmérte. A
dörzsminták gammaspektrometriai mérése 2013. december 5-töl 11-ig tartott. A mérések alapján több
helyiségben is kimutatható volt a szennyezettség jelenléte, amely miatt a RHK Kft. felételezte, hogya
szellözö rendszer nem mOködöttmegfelelöen.
A dolgozók éves rendszerességgel végzett belsö terhelés ellenörzésére 2013. december 4-én és 5-én
került sor az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban, amely 2013. december 1O-én arr61 tájékoztatta
a RHK Kft-t, hogyamunkafolyamatot végzö három dolgozó esetében Am-241 belsö szennyezettséget
mutattak ki.

A BFKH NSZSZ 2013. december 13-án ismételt ellenörzést tartott, amely során megállapltást nyert,
hogya hulladékok válogatását a PU/0042-023/2013. számú munkautasltás és az annak alapján kiálHtott
dozimetriai engedély alapján végezte az RHK Kft. A munkautasltást és a dozimetriai engedélyt az
ellenörzés során a RHK Kft. átadta a BFKH NSZSZ-nek. A munkautasltás a válogatási munkafolyamatr61
sz61t. A munkautasítás szerint: "KOvetkezó lépés a tOmOr/tés, melyet csak az ide tartozó
munkautas/tással szabad megkezdeni!" A munkautasltáshoz kiadott dozimetriai engedélyben foglaltak
szerint a válogatás mellett a tömörítés munkafolyamat is szerepel, a dolgoz6k a válogatás után a
tömörltést is elvégezték.
A PU/0042-023/2013. számú munkautasltás szerint a válogatást a Radioaktív Hulladékok
Kondicionálása címü ÚT 7.5-02-10 számú utasttás Hulladékok válogatása címü 2.3 pontja alapján kell
elvégezni. Az utasítás szerint:
"A hulladékcsomag megbontását és a csomag tartalmának válogatását a VUCHZ gyártmányú válogató
kamrában kell végezni. A válogatás kézzel, speciális gumikesztyOkkel tOrténik.
A válogató-kamrában (terjedelmak, kialak/tásuk vagy egyéb jellemzójOk révén)' nem kezelhetó
hulladékokat kOlón dozimetriai engedéllyel a kamrán k/vOI a válogató helyiségbe telepltett asztalon is
lehet válogatni. "

A 2013. december 13-án tartott ellenőrzésen megállapltást nyert továbbá, hogya 2013. évben az RHK
Kft. megrendelte a légtechnikai rendszer felülvizsgálatát. A felülvizsgálat után a telepvezető utasítást
adott ki, amelyben megtiltotta egynél több hulladékkezelö berendezés - és annak elszlv6 rendszere -
egyidejű alkalmazását.
Az RHK Kft a 2014. január 15-én kelt levele mellékleteként megküldte a 2013. szeptember 16-án kelt,
Gyöngyösi Tibor igazságügyi szakértö által készített "Szellözö rendszer időszakos mOszakifelülvizsgálati
jegyzökönyve RHK Kft. püspökszilágyi telephely üzemi épülete" címü dokumentumot (a továbbiakban:
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felülvizsgálati jegyzőkönyv). A felülvizsgálati jegyzőkönyv a hulladékkezelő berendezések elszívó
rendszereiről megállapította:
"Külön-kü/ön haszná/va ezeket az e/szfvókat, a levegő áramlása a légcsatornában követhetetlen lesz,
mivel nyomó oldalon visszacsapó csappantyú nem került beépftésre. Igy az e/szfvott szennyezett levegő
egy része a közös légcsatorna ágakon keresztül a szomszédos helyiségbe kerűlhet.
A megoldási javaslatot a következő pontban ismertetjük. Összességében megállapftható, hogy a
rendszerjelenlegi állapotában megfelel a követelményeknek, de ez az egyensúlyi állapot nagymértékben
függ az e/szfvó hálózat szürőinek szennyezettségi állapotától. Erősen szennyezett szürők esetén a
szürök alaki ellenállásai megnőnek, és ezáltal a szfvó ventilátor légszállftása romlik. A légszállftás
csökkenése a helyiségek depresszióját rontja.
3. Javaslatok:
A hordós fogadó helyiségében a befúvó rács mindkét lamella sorát zárási irányba kb. 600-kal el kell
forgatni, ezzel a rács alaki ellenállása megnó, és a befúji levegó kismértékben csökken, ami már elég a
helyiség depressziós voltának biztos/tásához.
A . technológiai elszívás vezetékét a galérián mindenképpen le kell választani a jelenlegi csatlakozási
pontról. A technológiai elsz/vások nyomó ágaiba külön-külön csappantyúkat kell szerelni. A közös/tett
technológiai vezetéket le kell kOtniaz általános szellózés e/sz/vó vezetékéről és tit kell vezetni a csarnok
légterén az elsz/vó vezeték mellett, a külön megépItett vezetéket csatlakoztatni kell a gépházban a
szellóző kémény csatlakozó vezetékéhez a lehető legkOzelebbiponton. Amennyiben szennyezőanyag
kibocstlttlstlra lehet szémttsn! a technológiai folyamat során, a kőzős nyomott ágba szürőberendezést
kell telepIteni. A szürő tIpusa, és mérete megegyezhet a kOzpontielsz/vóéval. A szürőt fel kell szerelni
nyomáskülOnbségmérővel is, hogya szennyezettség mértéke ellenórizhetó legyen.
A központi elszfvó szürójét minél előbb új, tiszta szürőre kell cserélni. A cserét követő beüzemelés után a
differenciál nyomásmérőn meg kell jelOlni a tiszta szürőnek megfeleló értéket. Amennyiben ez az érték a
használat során eléri a tiszta állapotnak megfelelő érték kétszeresét, a szürót a lehetó legrövidebb idón
belül ki kell cserélni.
A befúvó gép szürójét három havonta ellenórizni kell, a kismértékű lerakódásokat porsz/vóval el kell
távol/tani, és évente a szürót ki kell cserélni.
Feltétlenül ellenőrizni kell a befúvó gép fagyvédelmét, mert a helysz/nen nyert információ szerint a
kalorifer már egy tzben lefagyott.
4. Szakvélemény:
A vizsgált légtechnikai rendszer a 3. pontban javasolt intézkedések megtétele után kielég/ti az
egészséges és biztonságos munkavégzés szellőzésre vonatkozó követelményeit."

BFKH NSZSZ áttekintette továbbá az RHK Kft-nek az ÁNTSZ OTH által jóváhagyott Munkahelyi
Sugárvédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: MSSZ), amelyben foglaltak szerint: (. ..)"A sugárveszélyes
tevékenységek végzésének rendjére részletes technológiai utas/tásokat kell kidolgozni a
minőségirtlnyftási rendszeren belül. A technológiai utas/ttlsoknak a pontos mOveleti soaenaen és
mOszaki paramétereken kívül tartalmazniuk kell az alkalmazandó sugárvédelmi intézkedéseket és
egyéni védőeszközöket is, az 6.3 fejezet útmutatása szerint.11 (. •• ) "Amennyiben szükséges, a
hulladékcsomag megbontását és a csomag tartalmának válogatását a VUCHZ gy~rtmányú válogató
kamrában kell végezni. A válogatás kézzel, speciális gumikesztyűkkel tőrténik. A válogató-kamrában
(terjedelmük, kia/akftásuk vagy egyéb jellemzőjük révén) nem keze/hetó hulladékokat kü/őn dozimetriai
engedéllyel a kamrán k/vül a válogatóhelyiségbe telep/tett asztalon is lehet válogatni. A válogatáshoz
tartozik a nem nagy aktivitású zárt sugárforrásokat tartalmazó készülékekból, gytlrtmányokból a
sugárfon-ásokkiszerelése, eltávolftása.If

A BFKH NSZSZ a PER/102/00307-7/2014. iktatószámú, 2014. február 4-én kelt első fokú határozatában
1.500.000 Ft egészségügyi bírsággal sújtotta az RHK Kft-t.

A PER/102/00307-7/2014. iktatószámú határozattal szemben az RHK Kft. a törvényes határidőn belül,
2014. február 20-án fellebbezést nyújtott be. A fellebbezés a BFKH NSZSZ-hez 2014. február 24-én
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érkezett meg. A fellebbezést a BFKH NSZSZ a PER/102/00307-12/2014. iktatószámú, 2014. február
27 -én kelt végzésében felterjesztette az országos tisztifőorvoshoz, mint a fellebbezés elbírálására
jogosult hatósághoz.

Az országos tisztifőorvos a KEF-8326-2/2014. iktatószámú, 2014. március 28-án kelt végzésében a
BFKH NSZSZ PER/102/00307-7/2014. iktatószámú határozatát meqsemmisltette, továbbá a BFKH
NSZSZ-t új eljárás lefolytatására utasította.
Az országos tisztifőorvos döntése alapján az új eljárás során szükséges az RHK Kft. nyilatkozatát - ill. az
azt alátámasztó iratot - bekérni arra vonatkozóan, hogy az RHK Kft. a kis- és középválla/kozásokró/,
fejl6désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tőrvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) alapján kis- és
középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) mínösül-e. Amennyiben igen, abban az esetben szükséges
a Kkv. tv. 12/A. §-a alkalmazhatóságának vizsgálata. A bírságtól való eltekintés lehetőségének
vizsgálatakor külőnős figyelmet kell fordítani annak a vizsgálatára, hogy az RHK Kft. jogsértő
magatartásával okozott-e a Kkv. tv. 12/A. § (2) bekezdése a) pontja szerinti emberi életet sértő, vagy
veszélyeztető helyzetet.

A BFKH NSZSZ 2014. április 2-án indította meg a PER/102/01389/2014. ügyiratszámon a megismételt
eljárást az RHK Kft-vel szemben, az RHFT üzemi épületében a radioaktrv hulladékok feldolgozása során
elkövetett szabálytalanságok tárgyában.

A BFKH NSZSZ a 2014. április 4-én kelt PER/102l01389-1/2014. iktatószámú végzésében értesítette az
RHK Kft-t az eljárás megindításáról, egyben az RHK Kft-t nyilatkozattételre és iratbemutatásra hrvta fel
az alábbiak szerint:

• Nyilatkozzon arról, hogy az RHK Kft. a Kkv. tv. alapján KKV-nek minősül-e.
• Nyilatkozatában foglaltakat támassza alá iratekkal.

Az RHK Kft. 2014. április 14-én kelt PU/004-085/2014 iktatószámú, a BFKH NSZSZ-hez 2014. április
17-én beérkezett levelében nyilatkozott arról, hogy az RHK Kft. a Kkv. tv. 3. § (4) bekezdése alapján
nem minősül KKV-nek, egyben bejelentette, hogy legkésőbb nyolc napon belül az Ogy érdemi eldöntése
szemponljából lényeges új körülményeket és tényeket terjeszt elö.

Az RHK Kft. által elöterjesztendö új bizonyftékok bevárása és a dokumentum(ok} vizsgálatához
szükséges idö miatt az eljárás ügyintézési határidejét a 2014. április 24-én kelt PER/102l01389-3/2014.
iktatószámú végzésben 21 nappal meghosszabbftottam.

Az RHK Kft. 2014. április 30-án kelt PUl004-090/2014 iktatószámú, a BFKH NSZSZ-hez 2014. május
5-én beérkezett nyilatkozatában az alábbi új körülményeket és tényeket terjesztette elö.

A légtechnikai rendszer nem megfelelöségével kapcsolatosan elöterjesztett új körülmények és tények:

"Az RHFT üzemi épületében a 2013. december 2-án bekővetkez6 üzemzavar és munkavállalók bels6
sugárlemelése kivizsgálása során felmerült a légtechnikai rendszer nem megfelel6sége, és az
üzemeltet6 ezzel kapcsolatos felel6ssége. '

( ...) Kiegészftés (magyarázó) információ a szakérl6vel folytatott levelezés során (Andatx Bt.
Gyöngy6si Tibor, 2014. 04. 09.):

:4 technológiai elsz/vás vezetékhá/ózatának vona/vezetése alapján, va/amint a mérési eredményeink
szerint megállap/tható, hogy a techno/ógiákfÓl elsz/vott leveg6 a helyiségekbe visszaáramlani a
technológiai légcsatorna hálózaton keresztül tud.

Az általános szellőzés elszfvási pontjain, az elsz/vó rácsoknál mindenütt depressziót mérlünk. A
depresszió mérléke csak a kazánház felé men6 függőleges vezeték elsz/vó rácsainál nem volt
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megfeleló. Ez azt jelenti, hogy ezen az ágon az általános szel/ózórendszeren keresztül is
visszaáramlásjöhetett létre.'

A szakvéleményben megfogalmazottakat kiegészítjük a helyi viszonyok és feltételek ismertetésével:

1. Tudomásul vettük, hogy amennyiben a technológiai (tömörftó, vá/ogatókámra és cementező)
berendezések elszívó berendezései egyszerre üzemelnek, akkor a csarnok 3, 4, sz. elszívó
rácsán, valamint a tDzvédelmigépház e/szfvóján megszűnik az áramlás. Emiatt belső utas/tással
kor/átoztuk, hogy egyidejűleg csak egyetlen egy technológiai művelet végezhető, ezáltal
egyidejűleg egy e/sz/vó berendezés üzemelhet. Igy az elsz/vás megszűnése nem lehetséges
egyetlenponton sem.

2. Mivel a technológiai elsz/vások nyomóvezetékébe visszacsapó csappantyú nem kerOltbeép/tésre,
ezért elméletileg lehetséges, hogy az egyik berendezés által e/szfvott levegő - mielőtt a
helyiségek általános elsz/vó vezetékéhez csatlakozó pontig elérne - a másik helyiségbe telep/tett
berendezés technológiai vezetékén visszaáramoljon a másik helyiségbe. Azonban ez elméleti
megfontolás, méréssel nincs igazolva. Ugyanis a másik helyiség technológiai berendezésébe
telep/tett szűró el/enál/ása jelentősen akadályozza a visszaáramlást, és Igy a mésik helyiségbe
csak úgy kera/het használt levegő, ha az étáramlik a másik technológiai berendezés szűrőjén.
Mivel a mésik technológiai berendezés szűrője akadé/yozza az éram/ést, és kétszeres szűrőn kell
éthaladnia a levegőnek, valamint a belső utas/tás szerint csak egy technológia műk6dik a
htiromból és Igy a túlnyomás is kisebb, erősen kor/étozott a mésik helyiségbe kerOlhető
szennyeződés mennyisége. Ebben a helyiségben ugyanakkor műkődik a helyiség elsz/vésa, fgy a
helyiség elszennyeződése igen kis va/ószfnűségű esemény. TovábM ebben a helyiségben nem is
dolgoznak - hiszen egyszerre csak egy technológia működtetése engedélyezett, és fgy egyszerre
csak egy helyiségben engedélyezett munkavégzés - ezért a munkavélla/ók belső sugárterhelése
ebből a szempontból kizárható.

3. A szakvélemény szerint egyedűli k6zvetlen visszaáramlés a kazánhtiz felé eső tűzvédelmi
gépházban lehetett volna - amennyiben mindhárom technológia üzemel. Azonban ebben a
helyiségben nem találtunk radioaktfv szennyeződést, mely igazolja, hogy megfelelő intézkedés
volt a technológiai berendezések és a kapcsolódó elszfvók egyidejű használaténak kor/átozésa.

4. Az épület helyiségeinek radiológiai felmérése során nem keletkezett olyan mérési eredmény,
amely arra utalna arra, hogy adott k6rülmények fennállása esetén elméletileg feltételezhető
visszaáramlás megvalósult volna.

A légtechnikai rendszer felOlvizsgé/ati jegyzők6nyve megéllapftja, hogy az abban javasolt
intézkedések megtétele után az kielégJti az egészséges és biztonságos munkavégzés
követelményeit. A jegyzőkönyv kizéró/ag technológiai megoldást javasol, de nem tér ki arra, hogy
egyéb intézkedésekkel, munkaszervezéssel, technológiai korlátozással (Id.: a fentiekben le/rt) is el
lehet érni a biztonségos munkakörOlményeket.

Fentiek alapján álláspontunk az, hogy az egy időben egyetlen egy technológiai berendezés elsz/vó,
készülékének lJzemeltetését engedélyező vezetői utasftés, valamint a helyi sajétosságok alapján
kizárható, hogy akár a 2013. december 2-i lJzemzavar során, akár méskor a dolgozók belső
sugérterhelése a légtechnikai rendszerben fellépő szennyezett levegő-visszaáramlás miatt
bekővetkezhetett volna."

A dolgozók testteluletén lévő szennyezettség mértékével kapcsolatosan elöteríesztette új körülmények
és tények:

"Az RHFT üzemi épületében a 2013. december 2-én bek6vetkező üzemzever és munkavállalók belső
sugérterhelése kivizsgé/ésa sorén a sugáregészséglJgyi hatóség részéről felmerOlt a lakosság
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veszélyeztetésének vádja részben annak okán, hogya dolgozók testfelület; szennyeződését nem
megfelelő mérőeszkőzzel ellenőrizték.

A korábban ismert tényeket az alábbi tájékoztatással kívánjuk kiegészíteni:

Az alkalmazott FHT Contamat 111 M tlpusú, Xenon mérőfejjel el/átott detektor béta/gamma sugárzás. ~1
érzékelésére alkalmas, ugyanakkor alfa sugárzás mérésére alkalmatlan. A detektálandó Am
radioaktív izot6p alfasugárz6, azonban kIsérő gamma sugárzása is van, amely detektá/ásra a fenti
tlpusú készaJékalkalmas.

A kimutatási határ megállapítására felkértük a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrol6giai Hat6ság Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztályát. Vizsgálati jegyz6k(jnyvOk szerint a
bevizsgálásra átadott Xenon mér6fejes FHT Contamat 111 M tlpusú mér6mOszer kimutatási határa
0.72 Bq/cm2 a 241Am izot6p gamma sugárzását mérve.

Az MSZ 62-7 "lonizál6 sugárzás elleni védelem. Sugárvédelem nyitott készItmények alkalmazásakor"
(2011) szabvány szerint a MrfelOleten a beavatkozási szint alfasugárzók esetén 0,5 Bq/cm2• Bár a
mér6eszkőz kimutatási határa meghaladja a szabvány szerint megkIvánt értéket, azonban
nagyságrendi eltérés nincs, és a kOI(jnbség kevesebb, mint 50%. Joggal feltételezhet6, hogy a
szabvány szerinti beavatkozási szint megfelel6 konzervativizmussal lett meghatározva, Igy a 0,72
Bq/cm2 még szakmailag a "biztonságos" tartományon beJalinek tekinthet6, de mindenképpen
alkalmas a szennyezettség kimutatására."

A hulladék-átvételi követelmények megsértésével kapcsolatosan elöte~esztette új körOlmények és
tények:

"Az RHFT üzemi épületében a 2013. december 2-án bekövetkezd üzemzavar és munkavállalók belsd
sugárterhelése kivizsgálása során kiderült, hogyahulladékátadó nem a val6ságnak megfe/el6
tájékoztatást adta a hulladékok jellemz6inek bejelentésekor.

E kapcsán a korábbi nyilatkozatokat az alábbi tájékoztatással kIvánjuk kiegészlteni:

Az a tény, hogy a munkavállal6k nem tartották be a technol6giai el61rásokat, lehet6vé tette a
munkaterület e/szennyez6dését és a bels6 sugárterhelés kialakulását. Ezt a tényt az üzemeltet6 nem
vitatja.

Emellett azonban figyelembe kell venni, hogya dolgoz6k munka-ruházatán és nem utolsó sorban a
munkaterületen tapasztalt mértékO szennyez6dés nemcsak a telephely eddigi t(jbb mint 35 éves
normál üzemviteli tevékenysége alatt, de a biztonságnövel6 tevékenység demonstráci6s
programjában végzett 220 m3-nyi tőrténeImi hulladék válogatása során sem kóvetkezett be.

A Radioaktfv Hulladékokat Kezel6 Kft. püspökszilágyi telephelye fogadja az országban a Paksi
Atomer6mOvön kIvül ke/etkez6 összes kis és kózepes aktivitású radioaktfv hul/adékot. A hulladékok
kezelése során nagymértékben kell hagyatkoznunk a hul/adék termel6je illetve átadója által biztosItott
adatokra. Az átadott információk val6ságtartalma adminisztratIv módszerekkel és roncsolásmentes
vizsgálatokkal csak korlátozottan ellen6rizhet6. Amennyiben az átadott információk félrevezet6ek, és
az átadó nem tartja be az átvételi követelményekben foglalt el61rásokat,a hulladékkezelés biztonsági
szintje csökken.

A hulladékátadó által átadott 4 hordónyi 241Am izotópot tartalmazó hulladék ugyanis nemcsak
aktivitásában, hanem fizikai-kémiai jellemz6it tekintve is eltért a bejelentett hulladék adataitól, és
megsértette az átvételi követelményeket:
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- A hulladékcsomagok aktivitása nemcsak a korábban be nem jelentett ólomtokba zárt
sugárforrások miatt tér el a bejelentett adatoktól. Az üzemzavar után végzett matematikai
modellszámftások szerint alapos a gyanú arra, hogy mind a 4 hordóban lévö hulladék-anyag
jelentösen több aktivitást képviselhet, mint azt korábban feltételeztük.

- Az utólagosan bejelentett aktivitás és hulladékforma ismeretében a hulladék egy részét nem
lehetett volna az átadott formában sem szállftani, sem a megvalósult módon kezelni. A hulladék
egy részét speciális (ADR követelményei szerint A-típusú) konténerben lehetett volna szállítani,
és a forró kamrában kellett volna kezelni.

- A hulladékok nem voltak az átvételi követelményeknek megfelelöen válogatottan átadva. A
tömörfthet6 és a nem f(jmör/thetö hulladékok nem voltak szétválasztva. Emiatt a telephelyi
válogatás nem egyszerű utó ellen6rzés, hanem elhúzódó és alapos vizsgálatot igény/ö munka
volt.

- A bejelent61apon tOmOr/tetthulladéknak minös/tett hulladék nem volt tOmOr/tve. A bejelentés
szerint tOmör/tett hulladék válogatása során nem szám/tunk ólomtartó, műanyag lap,
üvegtörmelék jelenlétére. Szintén nem szám/tunk felporzó anyag jelenlétére, hiszen az már a
helysz/ni tömörftési eljárásnál problémát kellett, hogy okozzon.

- A bejelentett hulladékok nem feleltek meg kémiai stabilitásra vonatkozó követelményeknek: "A
kémiailag agressz/v hulladékokat (pl. korroz/v anyagok, komplexképz6k, veszélyes anyagok)
stabilizálni kell, és lehet6ség szerint homogénen kell eloszlatni a keletkez6 hulladékformában. A
szilárdítás, illetve a stabilizálás során felhasznált anyag nem lehet veszélyes, biológiailag lebomló
(szervesanyag-tartalmú), vagy kémiailag instabil anyag. A stabilízá/ó anyagnak a hulladékkal
kompatibilisnek kell lennie, a hulladékkal kémiai vagy fizikai katést kell létrehoznia." A hulladékban
lév6 kémiai anyagok (amerfcium-szulfát oldata) az MTA EK (aki egyben a hulladék termelöjének
jogutódja) utólagos szakért6i elemzése alapján szétroncsolja a felitató és tOrl6anyagokat,Igy egy
kannyen terjed6, felporzásra is képes anyagi minöség jan létre. Az egyéb fém és műanyag
hulladék-anyagokon lévö kémiailag agresszfv amer/cium-szulfát sem volt stabilizálva.

- A hulladék-bejelentö utólagosan szóban meglep6désének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy
kinyitottuk a hordókat. Vagyis tudomása volt arról, hogya hulladék mobilis, kOnnyen terjedö
szennyezödést tartalmaz, ugyanakkor erre nem hfvta fel a hulladék átvevöjének figyeImét."

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

Az atomenergiáró/szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 1. §, 2. §, 4. §, 10. §, 20. § és
68. §-a kimondja:

,,1. § (1) A t6rvény hatálya az atomenergia békés célú alkalmazására, az azzal kapcsolatos
jogosultságokra és katelezettségekre, továbbá az embereknek, valamint az élö és élettelen
kOrnyezetnek a természetes és mesterséges eredetű ionizáló sugárzás káros hatásai elleni
védelmére terjed kl.

2. § E t6rvény alkalmazásában:

1. atomenergia alkalmazása:

a) a nukleáris vagy más radloaktfv anyaggal kapcsolatos tevékenység,

4. § (1) Atomenergiát csak oly módon szabad alkalmazni, hogy az ne károsftsa a társadalmilag
elfogadható - más gazdasági tevékenységek során is szükségszerúen vállalt - kockázati szinten
felül az emberi életet, a jelenlegi és a jövö nemzedékek egészségét, életfeltételeit, a
környezetet és az anyagi javakat.

(2) Az atomenergia alkalmazása során a biztonságnak minden más szemponttal szemben
elsőbbsége van.
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(3) Az atomenergia alkalmazása során biztositani kell azt, hogy

d) a rendkívüli esemény bekövetkezésének kockázata csökkenjen, kialakulása megel6zhet6,
következménye tervszerűen elhárfthat6, az esetleg kiszabaduló radioaktiv anyag és ionizáló
sugárzás káros hatása az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintre csökkenthető
legyen;

10. § (1) Az atomenergia biztonságos alkalmazásáért, a biztonsági követelmények betarlásáérl az
atomenergia alkalmazója felelős.

(2) Az engedélyes - tevékenységi körében - köteles az atomenergia biztonságos
alkalmazásához, a biztonság fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges műszaki
technológiai, anyagi és személyi feltételeket biztositani, továbbá a sugárzási viszonyokat a
tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal
összhangban folyamatosan ellenőrizni. A környezeti sugárzási viszonyok ellenőrzésének
eredményeiről rendszeresen -legalább havonta - tájékoztatni kell a/akosságot.

20. § (1) Az egészségügyért fe/el6s mlnlszterjogszabályban meghatározott szerv útján látja el a
26. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével:
a) a radloakt/v anyagok tulajdonjoga megszerzésének, előállItásának, termelésének,
birloklásának, tárolásának, használatának, felhasználásának, áta/ak/tásának,
forgalmazásának engedélyezését és ellenőrzését

68. § (2) Felhatalmazást kap az egészségagyélt felelős miniszter, hogy rendeletben állapftsa meg:
p) a radioaktIv hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének sugár
egészségOgyiszabályait;"

"Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. t{jrvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról sz616
16/2000. (VI. 8.) EOMrendelet (a továbbiakban: EOMrendelet) 13. §, 14. § (1) bekezdés a) pontja, 16. §
(1) és (2) bekezdése elörrja:

,,13. § Az At. 20. §-ának (1) bekezdése al-c) pontjában meghatározott engedélyezési eQárás esetén a
SugáregészségOgyiDecentrum, illetve az OTHjár el.

14. § (1) A Sugáregészségügyi Decentrum engedélyezi első fokon:
a) radioaktiv anyag
aa) tárolását,
ab) haszmi/atát, felhasználását

10. § (1) Az engedélyes sugárvédelmi szolgálatot hoz létre és biztosftja a mOkOdéséhezszakséges
személyi és tárgyi feltételeket.
(2) A sugárvédelmi szolgálat eikészIti a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatot (a
továbbiakban: MSSZ). Az MSSZ-re vonatkozó részletes e/őfrásokat a 6. s1íámú melléklet
tarla/mazza. Az MSSZ-t a SugáregészségOgyi Decentrum, a 7. számú melléklet fOggeiékének
A/12. pontja szerinti kiemeIt létesltmény esetén - az OSSKI szakvéleménye alapján - az OTH
hagyjajóvá.

16. § (1) Az atomenergia alkalmazója az engedély kiadása Iránt kérelmet nyújt be, amelyben közli
a 10. számú mellékletben meghatározott adatokat.
(2) A Sugáregészségügyi Decentrum, illetve az OTH az engedélyt az e rendeletben el6/rt
feltételek fennállása esetén adja meg. A SugáregészségOgyi Decentrum által kiadott
engedélyek terOletihatályát az engedélyes kérelmére az OTH terjeszti ki.
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20. § (1) A Sugár-egészségügyi Decentrumok illetékességi területükön a 7. szémú melléklet 2.
pontja, valamint függeléke szerinti gyakorisággal végzik az engedéllyel rendelkezö
létesitmények, tevékenységek teljes körü ellenörzését. "

A Kkv. tv. 3. § (4) bekezdése értelmében: .
,,(4) Nem minösül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése - töke vagy szavazati joga alapján - kü/ön-külön vagy együttesen
meghaladja a 25%-ot."

A BFKH NSZSZ a rendelkezésére álló bizonyítékokat egyenként és összességében megvizsgálta és az
alábbiakat áffapította meg.

p.z RHK Kft. a válogatást nem a VUCHZ gyártmányú válogató kamrában végezte. p.z MSSZ szerint,
amennyiben nem ebben a kamrában végzik a válogatást, akkor ahhoz külön dozimetriai engedély
szükséges. A rendelkezésre álló iratok között ilyen engedély nem található, az engedély hiányát az
RKH Kft. nem vitatta. »a. RKH Kft. tehát megsértette az MSSZ-ében foglaltakat, mivel nem az abban
leírtak szerint járt el. Megsértette továbbá az Atv. 4. § (3) bekezdés d) pontját, mivel nem biztosftotta a
rendkfvüli esemény bekövetkezése kockázatának csökkentését.

A légtechnikai rendszer nem megfelelő működéséről az RKH Kft. információval rendelkezett, ennek
ellenére az előtt, hogy annak valamennyi hiányosságát kijavftotta volna, valamint meggyőzödött volna a
megfelelő müködéséröl, a huffadékkezelési tevékenységét tovább folytatta. 2013. december 2-a után
több helyiségben (cementező, habgenerátor helyisége, csarnok, szellőző gépház) is detektálták az Am-
241 jelenlétét, anélkül, hogy ezekben a helyiségekben munkavégzés történt volna. Ezekben a
helyiségekben az Am-241 szennyeződés kialakulhatott a szellőzőrendszer nem megfelelő működése
miatt is. Mindezek alapján az RKH Kft. megsértette az Atv. 10. § (2) bekezdését, mivel a biztonság
fenntartásához szükséges műszaki-technológiai feltételeket nem teljes körOenbiztosftotta.
p.z RHK Kft. által benyújtott utólagos szakvélemény kiegészftés és a helyi körülmények ismertetése nem
menti fel az RHK Kft-t az Atv. 10. § (2) bekezdésének megsértése alól. A szakértő által készftett rnüszakl
felOlvizsgálatijegyzőkönyv szerint a légtechnikai rendszer csak a javasolt intézkedések megtétele után
elégíti ki az egészséges és biztonságos munkavégzés szellőzésre vonatkozó követelményeit. A
légtechnikai rendszer nem megfelelő működésével kapcsolatban az RHK Kft. nem kért kiegészftést, ill.
nem végeztetett újabb vizsgálatot, a rendelkezésére álló (a légtechnikai rendszer nem megfelelő
működésére vonatkozó írásos) információk birtokában döntött a technológiai berendezések és azok
elszfvóinak Ozemeltetéséről. Ezzel az RHK Kft. akkor is megsértette a biztonság fenntartásához
szOkséges műszaki-technológiai feltételek teljes körO biztosftására vonatkozó elölrast ha (álláspontja
szerint) a légtechnikai rendszer működése nem játszott szerepet a 2013. december 2-án bekövetkezett
szennyeződésben, ill. ha egy későbbi kiegészftő vélemény, vagy vizsgálat alapján a légtechnikai
rendszer mégis megfelelőnek bizonyul.

Megsértette továbbá az RHK Kft. az Atv. 4. § (1) bekezdését azzal, hogy fenti~kben ismertetett
hiányosságok következtében három dolgozója külsö és belső szennyeződést szenvedett, valamint azzal,
hogya dolgozókat megfelelő ellenőrzés nélkül otthonukba hazaengedte, hiszen fgy a dolgozók
otthonukba kivitték a szennyeződést.

p.z RHK Kft. által benyújtott, az alkalmazott FHT Contamat 111 M tfpusú, Xenon mérőfeDei ellátott
detektor mérési tulajdonságaira vonatkozó információ az ügy érdemét nem érinti, és nem csökkenti az
RHK Kft. felelősségét amiatt, hogya dolgozók otthonukba kivitték a szennyeződést.

A hulladék-átvételi követelmények megsértésével kapcsolatosan előterjesztett új körOlményekés tények
nem mentik az RHK Kft-t a felelösség alól, a fenti jogsértéseket nem teszik meg nem történtté. A
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hulladék-átadó felelősségét a BFKH NSZSZ külön eljárásban vizsgálta, így az jelen ügy tárgyát nem

érintik.

Az RHK Kft-t a jogsértésért viselendő felelősség alól a korábbi jog követő magatartása nem mentesíti.

Mindezek alapján a BFKH NSZSZ megállapította, hogy a jogsértések az atomenergia alkalmazási
körébe tartozó létesítmény üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokat érintették.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:

Ehitv.) kimondja:

13/A.§ (1) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskórében eljárva megállapftja, hogy
g) az atomenergia alkalmazási kórébe tartozó anyagok felhasználására, berendezések,
létesltmények üzemeltetésére,
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bfrságot szab
ki. n

13/A. § (6) Az egészségügyi bIrság ósszegét az eset összes k~raJményeire, Igy kaJónósen a
kótelezettségszegés (hiányosság, mulasztás) súlyára, az okozott sérelemmel érintettek kórére,
a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsltására, a jogsértőnek való
felróhatóság mértékére tekintettel kell meghatározni.

(7) Az egészségügyi bIrság kiszabása mel/őzend6, ha az egészségügyi ál/amigazgatási szerv
a jogsért6t a fokozatosság elvének érvényesltése érdekében, az adott tényélIássaI ósszefügg6
magatartása miatt els6 alkalommal, Irásban figyelmezteti a jogszabályok betartására, vagy
bIrság kiszabása nélkül tiltja el a jogsértést61, illetve kDtelezi a jogszerO állapot helyreállItására.
(8) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltér6en az egészségügyi államigazgatási szerv az
egészségügyi birság kiszabását nem mell6zheti, ha
a) az egészségügyi államigazgatási szervnek a jogsértést megál/apltó joger6s határozatában
el61rt kDtelezettség teljesItésére megál/apltott hatámap elteltét, illetve határid6 lejártát
Mvet6en a k6telezett ismételten megsértett valamely, a bIrság kiszabására okot adó
jogszabályi rendelkezést, illetve jogellenes állapotot fenntartott, vagy
b) a jogsértés a lakosság széles kórének egészségét sérti vagy veszélyezteti.n

A fentiek miatt a bfrság kiszabását a BFKH NSZSZ azért nem mellőzte, mert egyrészt a jogszeríí állapot
helyreállftására - a jogsértések jellegére tekintettel - utólag nem volt mód, másrészt a jogsértések a
dolgozók és a lakosság széles körét veszélyeztették. Igya közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontja
alkalmazásának sem volt helye, figyelemmel arra is, hogy a jogsértések hatósági eljárás nélkOI nem
voltak orvosolhatók, valamint arra, hogy az Ogy nem egyszerű megftélésO.

A BFKH NSZSZ a másodfokú döntésben foglaltaknak megfelelően megnyilatkoztatta az RHK Kft.-t a
tekintetben, hogya Kkv. tv. hatálya alá tartozik-e. Az RKH Kft. nyilatkozatában kifejtett'e, hogya Kkv.tv.
3. § (4) bekezdése alapján nem minősOl KKV-nek, az általa előadottakat bizonyftékokkal nem
támasztotta alá. A BFKH NSZSZ megtekintette a cégnyilvántartást, amely szerint:
,,(...) A tag(ok) adatai
1/3. Magyar AI/am Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 ZártMrOen MOMd6 Részvénytársaság
HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
A tagsági jogviszony kezdete: 2013/11/14
A változás id6pontja: 2013/11/14
Bejegyzés kelte: 2014/01/07 Kózzétéve: 2014/01/23
Hatályos: 2013/11/14. II
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Figyelemmel a Kkv. tv. 3. § (4) bekezdésére - mely értelmében nem rninösül KKV-nak az a vállalkozás,
amelyben az állam, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedése - töke, vagy
szavazati joga alapján - külön-külön, vagy együttesen meghaladja a 25%-ot, valamint az RHK Kft.
nyilatkozatára és a cégjegyzék adataira -, a BFKH NSZSZ megállapította, hogy az RKH Kft. nem KKV,
így a Kkv. tv. alkalmazásának jelen ügyben nincs helye.

A bírság összegének meghatározása során enyhítö körülményként értékeltem, hogy az RHK Kft-re
Hatóságom által egészségügyi bírság kiszabásra még nem került. Súlyosbító körOlménykéntértékeltem
ugyanakkor, hogy az RHK Kft. több jogszabályi elölrást is megsértett, továbbá azt, hogy a
kötelezettségszegés súlyos mulasztás a három dolgozónál bekövetkezett sugárterhelés miatt, amely az
egészségkárosodás megnövekedett kockázatát hordozza magában.

Az RHK Kft. kiegészítö nyilatkozatában kifejtette, hogy nem történt egészségkárosodás, amelyre
figyelemmel a fentiekkel pontosította a BFKH NSZSZ a döntés mérlegelését.

Az eset összes körUlményének egyenként és összességében történt mérlegelését követöen a
rendelkezö részben foglalt egészségUgyi bírság kiszabását látta a BFKH NSZSZ a jogsértések súlyával
arányban állónak.

Mindezek alapján a BFKH NSZSZ a rendelkezö részben foglaltak szerint döntött.

A bírság befizetésének határidejéröl és módjáról, ismételt kiszabhatóságáról az Ehitv. 13/B. §-a és
13/A. § (10) bekezdése rendelkezik.

A k6zigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 157. § (4) bekezdése szerint, ha a hatóság az ügyfél részére kötelezettséget állapít
meg, a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabálysértés bizonyításával összefüggésben felmerOltköltség
viselésére - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az ügyfelet kötelezi. Jelen eljárásban a Ket.
157. § (4) egyéb eljárási költségként 4 ugyintézö 36 munkaórájának (beleértve a dologi költségeket is)
elszámolására került sor. Ezt, a személyi és dologi költségek fedezésére szolgáló összeget az Allami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathivatalból indult k6zigazgatási hatósági eljárása során
felmer0l6 egyéb eljárási k61tségekr61 szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján
állapította meg a BFKH NSZSZ, mely szerint ,,A mintavételi, laboratóriumi és egyéb müszeres
vizsgálatok k6rébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és
dologi ka/tségek mértéke minden megkezdett óránként az eljárásban a Szolgálat képviseletében
résztvev6nként 3430 Ft/fő/óra azzal, hogy ezen eljárási kaltség asszege nem haladhatja meg
eljárásonként a 30.000 Ft-ot." A megfizetés módját a 176/2010. Korm. rendelet 3. §-a határozza meg.
A befizetett eljárási költségröl a BFKH számlát állit ki, s azt abefizetést követö 15 napon belul továbbítja
az ügyfélnek.

A BFKH NSZSZ hatósági jogkörét az Ehitv. 4. § (2) bekezdése, hatáskörét az Allami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelOlésér61 szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdés b) és c) pontja, továbbá az EüM rendelet 20. § (1) bekezdése állapítja meg. Döntését a
Ket. 71. §- a és 72. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti formában hozta meg.

A BFKH NSZSZ illetékességét a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) és (4) bekezdései állapílják
meg.

A fellebbezés lehetöségéröl a tájékoztatás a Ket. 96. §-a, 98. § (1) bekezdése és a 102. §
(1) bekezdése, valamint a 323/2010. Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján történt.
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A jogorvoslati illeték összegét az illetékekr61 szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § ~
(4) bekezdése alapján, megfizetésének módját az Itv. 73. § (1) bekezdése alapján állapította meg a
BFKH NSZSZ.

Budapest, 2014. május 13.

Kapiák:
1. RHFT Kft., képviseli: Dr. Kereki Ferenc
2. Irattár
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BUDAPEST FövÁROS
KORMÁN YH IVATALA

NÉPEGÉSZSÉGűGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

HATÁROZAT

A munkavállalókra vonatkozó effektfv dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés miatti intézke
désként Kasza Lászlót (szül.: Budapest, 1987.05.04., a. n.: Bartha Katalin, lakclm: 1044 Budapest,
Sporttelep u. 1. I. em. 1.)

2018. december 31-Ig eltiltom
foglalkozási sugárterheléssel járó munka végzésétől.

Teljesítési határidő: jelen döntés jogerőre emelkedésétkövetően azonnal

Felhívom Kasza László figyelmét, hogy jelen korlátozás felülvizsgálatát évente kezdeményezheti, mely
nek elblrálása a dekorporációs kezelés eredményétöl függ.

Jelen döntésemben foglaltak felróható nem teljesftése esetén a kötelezettel szemben 5.000 Ft-tól
500.000 Ft-ig terjedhető eljárási bfrság szabható ki. Az eljárási birság egy eljárásban, ugyanazon kötele
zettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

A határozatban foglaltak ellen a közléstől számított 15 napon belül az Állami Népegészségügyi és Tiszti
orvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvos Hivatal Országos Tisztiföorvoshoz (1097 Budapest, Albert Flórl
án út 2-6., a továbbiakban: országos tisztifőorvos) cfmzett, de Hatóságomhoz benyújtandó - indokolás
sai ellátott - fellebbezéssellehet élni. A jogorvoslati dfj 5.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell a fellebbe
zésen leróni.

INDOKOLÁS

Az ÁNTSZ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (a to
vábbiakban: OSSKI) 2014. április 9-én kelt 3-48/2014 iktatószámú levelében tájékoztatta a Budapest
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (a továbbiakban: BFKH NSZSZ),
hogy Kasza László foglalkozási belsö sugárterhelésből származó számított lekötött effektfv dózisa a
2014. évet magába foglaló, a 2018. évvel záruló 5 éves számolási ciklusban 286 mSv.

Az OSSKI tájékoztató levele 2014. április 11-én érkezett a BFKH NSZSZ-hez. A munkavállalókra vonat
kozó effektív dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés ügyében a BFKH NSZSZ 2014. április

1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Budapest, Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3800 - Fax: +36 (1) 465-3853
E-maii: titkarsag@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu
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11-én hivatalból eljárást indított. A BFKH NSZSZ a 2014. április 16-án kelt PER/102/01481-3/2014. szá
mú értesítésben értesítette Kasza Lászlót az eljárás megindításáról.

Kasza László jelen döntés meghozataláig nyilatkozattételi jogával nem élt.

Az atomenergia alkalmazásáról szóló 1996. évi CXVI. f(jNény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet rendelkezései szerint:

,,(. ..) 3. §A munkavállalók és a lakosság sugárterhe/ésére vonatkozó dóziskorlátokat, a radon koncentrá
ció munkavállalókra vonatkozó cselekvési szintjét, a személyeket érő kOlső és belső sugárterhelés elle
nőrzésének rendjét, a baleset-elhárltási és intézkedési tervekben figyelembe veendő beavatkozási szin
teket, valamint a nukleáris baleset kővetkezményeinek felszámolásában résztvevők sugárterhelésére
vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.(.. .)

2. szémú melléklet
I. Dóziskorlátok, radon-koncentrációk munkavállalókra vonatkozó cselekvési szintjei

1. Munkavállalókra vonatkozó dóziskorlátok
1.1. Foglalkozási sugárterhelésnek kell tekinteni bármilyen olyan sugárterhelést - amelyet a munkaválla
ló, a munkáltató felelősségi köréhez tartozó helyzetekben - munkavégzés folyamán kaphat. A foglalko
zási sugárterhelés nem tartalmazza az orvost diagnosztikai és terápiás beavatkozásokból, továbbá az
olyan természetes forrásokból származó sugárterheléseket, amelyek nem tartoznak a rendelet hatálya
alá vagy a szabályozás alól kivételek. (...)
1.3. A foglalkozási sugárterhelésnek kitett munkavállaló munkavégzés során, az alkalmazott mestersé
ges és fokozott sugárterhelést eredményező természetes forrásokból származó, kOlső és belső sugár
terhelés egyOttesen,egymást kővető 5 naptári évre összegezve nem haladhatja meg a 100 mSv effektfv
dóziskorlátot. Az effektfv dózis egyetlen naptári évben sem haladhatja meg az 50 mSv értéket. (. . .)

2. számú fOggeléka 2. szémú melléklethez
Az egyéni sugárterhelés rendszeres ellenőrzése és kőzponti nyilvántartása

(.. .) 24. Ha a munkavállaló nyilvántartott személyi dózisának a növekménye meghaladja a 6 mSv effektív
dózist egy ellenőrzési időszakban, vagy az adott naptári év folyamán ősszegzett dózisa a 20 mSv effek
ttv dózist, az OSSKI haladéktalanul értesfti a Sugáregészségagyi Decentrumot. A Sugáregészségagyi
Decentrum helyszfni hatósági ellenőrzést tart, az ellenőrzés alapján intézkedik, és erről értesfti az
OSSKI-t. (...r
Az egészségagyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:
Ehitv.) előírásai alapján:

11. § (1) Az egészségagyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapftott tényállás alapján a
hiányosságok, szabályszegések jel/egét és súlyát mérlegelve megteszi a szOkséges intézkedéseket és
el/enőrzi azok végrehajtását.

(2) Az egészségOgyiállamigazgatási szerv elrendeli
a) a hiányosságok megszOntetését, illetőleg a szOkségesintézkedések végrehajtását;

A rendelkezésemre álló bizonyítékokat megvizsgáltam és az alábbiakat állapftottam meg.

A munkavállalókra vonatkozó effektív dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés ügyében a
helyszíni hatósági ellenőrzés megtartását azért nem tartottam szükségesnek, mert a Radioaktív Hulladé
kokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2040 B-udaörs,Puskás Tivadar u. 11.) Radioaktív Hul
ladék Feldolgozó és Tároló telephelyén (Püspökszilágy külterület 043/2 hrsz. és Kisnémedi külterület
0122/3 hrsz.) a radioaktív hulladékok feldolgozása során elkövetett szabálytalanságok kivizsgálásával

•• 
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kapcsolatban megtartott ellenörzések révén a BFKH NSZSZ rendelkezik a döntés meghozatalához
szükséges információkkal.

Fentiekre tekintettel megállapítottam továbbá, hogy Kasza László foglalkozási dózisterhelése
a 2014. január t-től 2018. december 31-ig tartó 5 éves időszakban 286 mSv, és ez meghaladja a
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú melléklet I. rész 1.3. pontjában meghatározott 100 mSv/5 év
effektív dóziskorlátot. Emiatt Kasza László ebben az időszakban további foglalkozási dózisterhelésben
nem részesülhet.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttern.

Az. önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeként tájékoztattam Kasza Lászlót az eljárási
bírság kiszabásának lehetőségéről. A kOzigazgatásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
ról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. § d) pontja rögzíti, hogy

"Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a további
akban egyott: meghatározott cselekmény) irányul, a teljesltés elmaradása esetén a végrehajtást fogana
tosttó szerv
d) ha a teljes/tés elmaradása a kotelezettnek felróható, a kOtelezettel szemben vagyoni helyzete és j(j_
vedelmi viszonyai vizsgálata nélkal eljárási blrságot szabhat ki, (. ..)"

Az. ismételt kiszabás lehetőségét a Ket. 135. § (2) bekezdése rögzfti, miszerint:

"Az eljárási bIrság ismételten kiszabható, ha a kOtelezett a meghatározott cselekményt a blrságot kisze
bó végzésben megál/apftott végrehajtási határid(j alatt nem teljesItette, továbbá ha a meghatározott ma
gatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. "

Az. eljárási bírság kiszabására vonatkozó további szabályokat, illetve annak összegszerOségét
a Ket. 61. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jelöltem meg, mely kimondja:

,,61. § (1) Az e torvényoen meghatározott esetekben a kOtelezettségfelróható módon t(jrtén6 megszegé
se eseién eljárási bfrság kiszabásának van helye. Ha az agyfél vagy az eljárás egyéb résztvev6je
egyébként rosszhiszemOenjár el, a hatóság eljárási bIrsággal sújthatja és az okozott tObbletk(jltségek
megtérftésére kOtelezi.

(2) Az eljárási bfrság legkisebb Osszege esetenként Otezer forint, legmagasabb Osszege - a 141. §
(1) bekezdésében foglalt eltéréssel - természetes személyesetén Otszázezer forint, jogi személy vagy

jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet eseten pedig egymillió forint.

(3) Az eljárási bIrság egy eljárásban, ugyanazon kOtelezettség ismételt megszegése vagy más kOtele
zettségszegés esetén ismételten is kiszabható."

Az. eljárási cselekmény kapcsán ~ljárási költség nem merült fel, ezért annak megálláprtásáról és viselé
séről nem rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a Ket. 96. §-án, a 98. § (1) bekezdésén, a 99. § (1) be
kezdésén, a 102. § (1) bekezdésén, továbbá az Ehitv. 14/B. § (2) bekezdésén alapul.

A fellebbezés elbfrálására jogosult hatóságként az országos tisztifőorvost az Allami Népegészségagyi és
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségagyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógysze
részeti államigazgatási szerv kijelOlésér61szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg. A fellebbezés illetékéről az illetékekr61szóló
1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján ad tájékoztatást.
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Hatóságom jogkörét az Ehitv. 2. § (1) bekezdés d) pontja, a Karm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és e)
ponljai, hatáskörét az EüM rendelet 3. § (1) bekezdése és 2. számú melléklet 2. számú függelék
24. pontja, illetékességemet a Karm. rendelet 4. § (3) bekezdése határozza meg.

Döntésemet - a Ket. 71. § (1), illetve 72. § (1) és (6) bekezdésében szabályozott formában - a hivatko
zott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2014. április 29.

Dr. Homor Zsuzsanna
fővárosi és megyei tisztifőorvos

Kapják:
1. Kasza László
2. Irattár

helyettes fővárosi és m

Erről értesalnek:
1. RHK Kft.
2. ÁNTSZ OSSKI
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BUDAPEST FővÁRos
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

HATÁROZAT

A munkavállalókra vonatkozó effektfv dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés miatti intézke
désként Csákvári Gábort (szül.: Budapest, 1974.10.10., a. n.: Horváth Mária, lakcím. 2600 Vác,
Kölcsey u. 3. I. em. 5.)

2018. december 31-Ig eltlltom
foglalkozási sugárterheléssel járó munka végzésétől.

Teljesítési határidő: jelen döntés jogerőre emelkedését követően azonnal

Felhfvom Csákvári Gábor figyelmét, hogy jelen korlátozás felülvizsgálatát évente kezdeményezheti,
melynek elbírálása a dekorporációs kezelés eredményétől függ.

Jelen döntésemben foglaltak felróható nem teljesftése esetén a kötelezettel szemben 5.000 Ft-tól
500.000 Ft-ig terjedhető eljárási bfrság szabható ki. Az eljárási bfrság egy eljárásban, ugyanazon kötele
zettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

A határozatban foglaltak ellen a közléstől számított 15 napon belül az Állami Népegészségügyi és Tiszti
orvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvos Hivatal Országos Tisztifőorvoshoz (1097 Budapest, Albert Flóri
án út 2-6., a továbbiakban: országos tisztifőorvos) címzett, de Hatóságomhoz benyújtandó - indokolás
sai ellátott - fellebbezéssellehet élni. A jogorvoslati dfj 5.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell a fellebbe
zésen leróni.

INDOKOLÁS

Az ÁNTSZ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (a to
vábbiakban: OSSKI) 2014. április 9-én kelt 3-48/2014 iktatószámú levelében tájékoztatta a Budapest
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (a továbbiakban: BFKH NSZSZ),
hogy Csákvári Gábor foglalkozási belső sugárterhelésből származó számftott lekötött effektfv dózisa a
2014. évet magába foglaló, a 2018. éwel záruló 5 éves számolási ciklusban 101 mSv.

Az OSSKI tájékoztató levele 2014. április 11-én érkezett a BFKH NSZSZ-hez. A munkavállalókra vonat
kozó effektfv dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés ügyében a BFKH NSZSZ 2014. április

1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Budapest, Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3800 - Fax: +36 (1) 465-3853
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11-én hivatalból eljárást indított. A BFKH NSZSZ a 2014. április 16-án kelt PER/102/01497-3/2014. szá
rnú értesrtésben értesítette Csákvári Gábort az eljárás meqlndttásáröl.

Csákvári Gáborjelen döntés meghozataláig nyilatkozattételi jogával nem élt.

Az atomenergia alkalmazásáról szóló 1996. évi CXVI. t6rvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet rendelkezései szerint:

,,(. . .) 3. §A munkavállalók és a lakosság sugárterhelésére vonatkozó dóziskorlátokat, a radon koncentrá
ció munkavállalókra vonatkozó cselekvési szintjét, a személyeket érő kOlső és belső sugárterhelés elle
nőrzésének rendjét, a baleset-elhárftási és intézkedési tervekben figyelembe veendő beavatkozási szin
teket, valamint a nukleáris baleset k6vetkezményeinek felszámolásában résztvevők sugárterhelésére
vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.(.. .)

2. szémú melléklet
I. Dóziskor/átok, radon-koncentrációk munkavállalókra vonatkozó cselekvési szintjei

1. Munkavállalókra vonatkozó dóziskor/átok
1.1. Foglalkozási sugárterhelésnek kell tekinteni bármilyen olyan sugárterhelést - amelyet a munkaválla
ló, a munkáltató felelősségi k6réhez tartozó helyzetekben - munkavégzés folyamán kaphat. A foglalko
zási sugárterhelés nem tartalmazza az orvosi diagnosztikai és terápiás beavatkozásokból, továbbá az
olyan természetes fOffásokból származó sugárterheléseket, amelyek nem tartoznak a rendelet hatálya
alá vagy a szabályozás alól kivételek. (.. .)
1.3. A foglalkozási sugárterhelésnek kitett munkavállaló munkavégzés során, az alkalmazott mestersé
ges és fokozott sugárterhelést eredményező természetes forrásokból származó, kOlső és belső sugár
terhelés egyOttesen,egymást k6vető 5naptári évre 6sszegezve nem haladhatja meg a 100 mSv effektfv
dóziskor/átot. Az effektfv dózis egyet/en naptári évben sem haladhatja meg az 50 mSv értéket. (. . .)

2. szémú fOggeléka 2. számú melléklethez
Az egyéni sugárterhelés rendszeres ellenőrzése és k6zponti nyilvántartása

(. ..) 24. Ha a munkavállaló nyilvántartott személyi dózisának a n6vekménye meghaladja a 6 mSv effektfv
dózist egy ellenőrzési időszakban, vagy az adott naptári év folyamán 6sszegzett dózisa a 20 mSv effek
ttv dózist, az OSSKI haladéktalanul értes/ti a SugáregészségOgyi Decentrumot. A SugáregészségOgyi
Decentrum helysz/ni hatósági ellenőrzést tart, az ellenőrzés alapján intézkedik, és erről értesfti az
OSSKI-t. (...r
Az egészségOgyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:
Ehitv.) elölrásai alapján:

11. § (1) Az egészségOgyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapftott tényállás alapján a
hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szOkséges intézkedéseket és
ellenőrzi azok végrehajtását.

(2) Az egészségOgyiállamigazgatási szerv elrendeli
a) a hiányosságok megszOntetését, illetőleg a szOkségesintézkedések végrehajtását;

A rendelkezésemre álló bizonyítékokat megvizsgáltam és az alábbiakat állaprtottam meg.

A munkavállalókra vonatkozó effektfv dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés ügyében a
helyszrni hatósági ellenőrzés megtartását azért nem tartottam szükségesnek, mert a Radioaktfv Hulladé
kokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.) Radioaktfv Hul
ladék Feldolgozó és Tároló telephelyén (Püspökszilágy külterület 043/2 hrsz. és Kisnémedi külterület
0122/3 hrsz.) a radioaktfv hulladékok feldolgozása során elkövetett szabálytalanságok kivizsgálásával



oldal3/4

kapcsolatban megtartott ellenörzések révén a 8FKH NSZSZ rendelkezik a döntés meghozatalához
szükséges információkkal.

Fentiekre tekintettel megállapftottam továbbá, hogy Csákvári Gábor foglalkozási dózisterhelése
a 2014. január i-től 2018. december 31-ig tartó 5 éves időszakban 101 mSv, és ez meghaladja a
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. szárnú melléklet I. rész 1.3. pontjában meghatározott 100 mSv/5 év
effektív dóziskorlátot. Emiatt Csákvári Gábor ebben az időszakban további foglalkozási dózisterhelésben
nem részesülhet.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeként tájékoztattam Csákvári Gábort az eljárási
bIrság kiszabásának lehetőségéről. A k6zigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
ról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. § d) pontja rögzlti, hogy

"Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a további
akban együtt: meghatározott cselekmény) irányul, a teljes/tés elmaradása eseién a végrehajtást fogana
tos/tó szerv
d) ha a teljes/tés elmaradása a k(jfelezettnek felróható, a k(jfelezettel szemben vagyoni helyzete és j6-
vedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási b/rságot szabhat ki,(...)"

Az ismételt kiszabás lehetőségét a Ket. 135. § (2) bekezdése rögzlti, miszerint:

"Az eljárási b/rság ismételten kiszabható, ha a k6telezett a meghatározott cselekményt a b/rságot kisza
bó végzésben megállap/tott végrehajtási határid6 alatt nem teljes/tette, továbbá ha a meghatározott ma
gatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. sr

Az eljárási bIrság kiszabására vonatkozó további szabályokat, illetve annak összegszerQségét
a Ket. 61. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jelöltem meg, mely kimondja:

,,61. § (1) Az e törvényben meghatározott esetekben a k6telezettség felróható módon történ6 megszegé
se esetén eljárási bfrság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvev6je
egyébként rosszhiszeműen jár el, a hatóság eljárási b/rsággal sújthatja és az okozott t6bbletk61tségek
megtér/tésére k6telezi.

(2) Az eljárási bIrság legkisebb összege esetenként 6tezer forint, legmagasabb 6sszege _ a 141. §
(1) bekezdésében foglalt eltéréssel - természetes személyesetén 6tszázezer forint, jogi személy vagy

jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet esetén pedig egymillió forint.

(3) Az eljárási bIrság egy eljárásban, ugyanazon k6telezettség ismételt megszegése vagy más k(jfele
zettségszegés esetén ismételten is kiszabható."

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megáflppltásáról és viselé
séről nem rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a Ket. 96. §-án, a 98. § (1) bekezdésén, a 99. § (1) be
kezdésén, a 102. § (1) bekezdésén, továbbá az Ehitv. 14/8. § (2) bekezdésén alapul.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként az országos tisztifőorvost az AI/ami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógysze
részeti államigazgatási szerv kijel61ésér61szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg. A fellebbezés illetékéről az iIIetékekr61szóló
1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján ad tájékoztatást.
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Hat6ságom jogkörét az Ehitv. 2. § (1) bekezdés d) pontja, a Karm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és ej
pontjai, hatáskörét az EüM rendelet 3. § (1) bekezdése és 2. számú melléklet 2. számu függelék
24. pontja, illetékességemet a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése határozza meg.

Döntésemet - a Ket. 71. § (1), illetve 72. § (1) és (6) bekezdésében szabályozott formában - a hivatko
zott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2014. április 29.

Dr. Homor Zsuzsanna
fővárosi és megyei tisztifőorvos

Kapják:
1. Csákvári Gábor
2. Irattár

Erről értesOInek:
1. RHKKft.
2. ÁNTSZ OSSKI



Ügyiratszám: PER/102/01498-4/2014.
Ügyintézö: Dr. Polgár Attila

Dévényiné Dr. Farkas Adrienn
Telefon: +36 (1) 465-3846
E-maii: sugareu@kmr.antsz.hu

Tárgy: Foglalkozási sugárterhelés korlátozása

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYISZAKIGAZGATÁSI SZERVE

HATÁROZAT

A munkavállalókra vonatkozó effektfv dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés miatti intézke
désként Demény Andrást (szül.: Püspökszilágy, 1959.08.22., a. n.: Molnár Margit, lakcím. : 2166 Püs
pökszilágy, József Attila u. 7.)

2014. december 31-ig eltlltom
foglalkozási sugárterheléssel járó munka végzésétől.

Teljesítési határidő: jelen döntés jogerőre emelkedését követően azonnal

Jelen döntésemben foglaltak felróható nem teljesítése esetén a kötelezettel szemben 5.000 Ft-tól
500.000 Ft-ig terjedhetö eljárási bírság szabható ki. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötele
zettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

A határozatban foglaltak ellen a közléstől számított 15 napon belül az Állami Népegészségügyi és Tiszti
orvosi Szolgálat Országos Tisztiföorvos Hivatal Országos Tisztiföorvoshoz (1097 Budapest, Albert Flóri
án út 2-6., a továbbiakban: országos tisztiföorvos) címzett, de Hatóságomhoz benyújtandó - indokolás
saI ellátott - fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati dl] 5.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell a fellebbe
zésen leróni.

INDOKOLÁS

Az ÁNTSZ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (a to
vábbiakban: OSSKI) 2014. április 9-én kelt 3-48/2014 iktatószámú levelében tájékoztatta a Budapest
Föváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (a továbbiakban: BFKH NSZSZ),
hogy Demény András foglalkozási belsö sugárterhelésböl származó 2014. évre számított lekötött effektív
dózisa 54 mSv.

Az OSSKI tájékoztató levele 2014. április ii-én érkezett a BFKH NSZSZ-hez. A munkavállalókra vonat
kozó effektfv dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés ügyében a BFKH NSZSZ 2014. április
ii-én hivatalból eljárást indított. A BFKH NSZSZ a 2014. április 16-án kelt PER/102/01498-3/2014. szá
mú értesftésben értesítette Demény Andrást az eljárás megindításáról.

1138 Budapest, Váci út 174. -1550 Budapest. Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3800 - Fax: +36 (1) 465-3853
E-maii: titkarsag@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu
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Demény András jelen döntés meghozataláig nyilatkozattételi jogával nem élt.

Az atomenergia alkalmazásáról szóló 1996. évi CXVI. WNény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet rendelkezései szerint:

,,(. . .) 3. §A munkavállalók és a lakosság sugárterhelésére vonatkozó dóziskorlátokat, a radon koncentrá
cio munkavállalókra vonatkozó cselekvési szintjét, a személyeket ér6 küls6 és bels6 sugárterhelés elle
n6rzésének rendjét, a baleset-elhárftási és intézkedési tervekben figyelembe veend6 beavatkozási szin
teket, valamint a nukleáris baleset következményeinek felszámolásában résztvev6k sugárterhelésére
vonatkozó szabályokat a 2. szémú melléklet tartalmazza.(.. .)

2. számú melléklet
I. Dóziskor/átok, radon-koncentrációk munkavállalókra vonatkozó cselekvési szintjei

1. Munkavállalókra vonatkozó dóziskor/átok
1. 1. Foglalkozási sugárterhelésnek kell tekinteni bármilyen olyan sugárterhelést - amelyet a munkaválla
ló, a munkáltató felel6sségi köréhez tartozó helyzetekben - munkavégzés folyamán kaphat. A foglalko
zási sugárterhelés nem tartalmazza az orvosi diagnosztikai és terápiás beavatkozásokból, továbbá az
olyan természetes forrásokból származó sugárterheléseket, amelyek nem tartoznak a rendelet hatálya
alá vagy a szabályozás alól kivételek. (. ..)
1.3. A foglalkozási sugárterhelésnek kitett munkavállaló munkavégzés során, az alkalmazott mestersé
ges és fokozott sugárterhelést eredményez6 természetes forrásokból származó, küls6 és bels6 sugár
terhelés együttesen, egymást követ6 5naptári évre összegezve nem haladhatja meg a 100 mSv effektfv
dóziskor/átot. Az effektfv dózis egyetlen naptári évben sem haladhatja meg az 50 mSv értéket. (. ..)

2. számú függelék a 2. számú melléklethez
Az egyéni sugárterhelés rendszeres ellen6rzése és központi nyilvántartása

(...) 24. Ha a munkavállaló nyilvántartott személyi dózisának a növekménye meghaladja a 6 mSv effektfv
dózist egy ellenőrzési időszakban, vagy az adott naptári év folyamán összegzett dózisa a 20 mSv effek
tfv dózist, az OSSKI haladéktalanul értesfti a Sugáregészségügyi Decentrumot. A Sugáregészségügyi
Decentrum helyszfni hatósági ellen6rzést tart, az ellen6rzés alapján intézkedik, és erröl értesfti az
OSSKI-t. (...r
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr61 szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:
Ehitv.) előfrásai alapján:

11. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellen6rzés során megállapftott tényállás alapján a
hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és
ellen6rzi azok végrehajtását.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli
a) a hiányosságok megszüntetését, illetöleg a szükséges intézkedések végrehajtását; ,

A rendelkezésemre álló bizonyftékokat megvizsgáltam és az alábbiakat állapftottam meg.

A munkavállalókra vonatkozó effektfv dóziskorlátot meghaladó foglalkozási sugárterhelés ügyében a
helyszfni hatósági ellenőrzés megtartását azért nem tartottam szükségesnek, mert a Radioaktfv Hulladé
kokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.) Radioaktfv Hul
ladék Feldolgozó és Tároló telephelyén (Püspökszilágy külterület 043/2 hrsz. és Kisnémedi külterület
0122/3 hrsz.) a radioaktfv hulladékok feldolgozása során elkövetett szabálytalanságok kivizsgálásával
kapcsolatban megtartott ellenőrzések révén a BFKH NSZSZ rendelkezik a döntés meghozatalához
szükséges információkkal.
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Fentiekre tekintettel megállapítottam továbbá, hogy Demény András foglalkozási dózisterhelése a 2014.
évben 54 mSv, és ez meghaladja a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. szárnú melléklet I. rész 1.3. pontjá
ban meghatározott 50 mSv/év effektív dóziskorlátot. Emiatt Demény András a 2014. évben további fog
lalkozási dózisterhelésben nem részesülhet.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeként tájékoztattam Demény Andrást az eljárási
bírság kiszabásának lehetőségéről. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
ról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. § d) pontja rögzíti, hogy

"Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a további
akban együtt: meghatározott cselekmény) irányul, a teljesftés elmaradása esetén a végrehajtást fogana
tosftó szerv
d) ha a teljesftés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jö
vedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bfrságot szabhat ki, (. ..r
Az ismételt kiszabás lehetőségét a Ket. 135. § (2) bekezdése rögzíti, miszerint:

"Az eljárási bfrság isméte/ten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bfrságot kisze
bó végzésben megállapftott végrehajtási határid6 alatt nem teljesftette, továbbá ha a meghatározott ma
gatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. "

Az eljárási bírság kiszabására vonatkozó további szabályokat, illetve annak összegszerOségét
a Ket. 61. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jelöltem meg, mely kimondja:

,,61. § (1) Az e torvenyten meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon történ6 megszegé
se esetén eljárási bfrság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvev6je
egyébként rosszatszeműen jár el, a hatóság eljárási bfrsággal sújthatja és az okozott többletk61tségek
megtérftésére kötelezi.

(2) Az eljárási bIrság legkisebb 6sszege esetenként oteter forint, legmagasabb összege - a 141. §
(1) bekezdésében foglalt eltéréssel - természetes személyesetén ötszázezer forint, jogi személy vagy

jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet esetén pedig egymillió forint.

(3) Az eljárási bfrság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kOtele
zettségszegés esetén ismételten is kiszabható."

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viselé
séről nem rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetöségről történő tájékoztatás a Ket. 96. §-án, a 98. § (1) bekezdésén, a 99. § (1) be
kezdésén, a 102. § (1) bekezdésén, továbbá az Ehitv. 14/8. § (2) bekezdésén alapul.

,
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként az országos tisztifőorvost az Allami Népegészségügyi és
Tisztiotvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógysze
részeti államigazgatási szerv kijelö/ésér61szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelöltem meg. A fellebbezés illetékéről az iIIetékekr61szóló
1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján ad tájékoztatást.

Hatóságom jogkörét az Ehitv. 2. § (1) bekezdés d) ponija, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c)
pontjai, hatáskörét az EüM rendelet 3. § (1) bekezdése és 2. számu melléklet 2. számu fOggelék
24. pontja, illetékességemet a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése határozza meg.
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Döntésemet - a Ket. 71. § (1), illetve 72. § (1) és (6) bekezdésében szabályozott formában - a hivatko
zott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2014. április 29.

Dr. Homor Zsuzsanna
fővárosi és megyei tisztifőorvos

Kapják:
1. Demény András
2. Irattár

Erről értesQlnek:
1. RHKKft.
2. ÁNTSZOSSKI



BUDAPEST FÖVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: PER/102/02371-6/2014.
Ügyintéző: Windisch Gábor
Telefon: +36 (1) 465-3846
E-maii: sugareu@kmr.antsz.hu

Tárgy: Az RHK Kft. RHFT üzemi épület légtechni
kai rendszerének átalakítási engedélye

Melléklet: 1 pid. kiviteli terv
1 pid. sugárvédelmi és sugárbiztonsági

terv
1 pid. műszaki szakértöi jegyzökönyv

Hivatkozási szám: PU/0153-001/2014

HATÁROZAT

1./ A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás
Tivadar u. 11., a továbbiakban: RHK Kft.) részére sugáregészségügyi szempontból engedélyezem,
hogya Püspökszilágy külterület 043/2 hrsz. és Kisnémedi külterület 0122/3 hrsz. alatti telephelyen
lévő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT)

üzemi épület légtechnikai rendszerét visszacsapó csappantyúk beépítésével átalakítsa

amellékelt, BGKMB00001DOOOazonosítójú kiviteli tervben, a sugárvédelmi és sugárbiztonsági
tervben, valamint műszaki szakértői jegyzökönyvben foglaltak szerint.

2./ Az engedély megadásához a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz
ügyi Felügyelőség az alábbi, 2014. július 25-én kelt, Hatóságomhoz 2014. július 28-án beérkezett
KTF: 1045-7/2014. sz. szakhatósági állásfoglalást adta:

"A Radioaktív Hulladékokat Kezel6 K6zhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2040 Buaeore, Puskás Ti
vadar u. 11.; KÜJ: 100541797; a továbbiakban: Kérelmez6) POspOkszilágy,043/2 hrsz.-Ú és Kisné
medi, 0122/3 hrsz.-ú ingatlanokon lév6 Radioaktlv Hulladék Feldolgozó és Tároló telepen az űzemi
épűlet szell6z6 rendszer átalak/tási engedélyének kiadásához

hozzájáru/ok

az alábbi kikotésekkel:

1. A szell6z6 rendszer átalakftása során is be kell tartani a KOzép-Duna-vmgyiKcmyezetvédel
mi és Természetvédelmi FelOgyel6ség (a továbbiakban: FelOgyel6ség) által kiadott
KTVF: 7395-5/2011. számú kOrnyezetvédelmi műkOdési engedélyben meghatározott légne
mű radionuklidokra vonatkozó kibocsátási határértékeket.

2. Az átalak/tást e komvezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. Az átalak/tás során
bekOvetkez6 havária esetén a FelOgyel6séget haladéktalanul értesfteni kell, a kárelhárftási
tevékenység azonnali megkezdése mellett.

A szakhatósági állásfoglalás ellen kO/On fellebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatos jogorvos
lati jog az Ogybenérdemi dOntésrejogosult hatóság által hozott határozat ellen irányuló fellebbezés
keretében gyakorolható. "

1138 Budapest, Váci út 174. - 1550 Budapest, Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3800 - Fax: +36 (1) 465-3853
E-maii: titkarsag@kmr.antsz.hu - Honlap: www.antsz.hu
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3./ Az engedély megadásához a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi, 2014. július
22-én kelt, Hatóságomhoz 2014. jülius 28-án beérkezett 82-2/2014/SZAKJOG. sz. szakhatósági ál
lásfoglalást adta:

"A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve PER/102/02371-
3/2014. számú megkeresése alapján a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.) Püspökszilágy hrsz.: 043/2 hrsz. és Kisnémedi
hrsz.: 0122/3. alatti telephelyen lévő Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telepen az üzemi
épület szellőző rendszerének átalakftására vonatkozó engedélyének megadásához katasztrófavé
delmi szempontból

hozzájáru/ok

Allásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást meqszün
tető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős:
Az RHK Kft. illetve a mindenkori jogutódja, jelenlegi képviselője Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató,
illetve a mindenkori jogutódja.

A határozatban foglaltak ellen a közléstől számított 15 napon belül az országos tisztifőorvoshoz
(1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) címzett, de Hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssellehet élni.
A jogorvoslati díj 17.300 Ft, amelyet az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 10032000-00281519-
00000000 számu számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján
lehet megfizetni, vagy a Hivatal házipénztárába befizetni.

INDOKOLÁS

Az RHK Kft. kérelmet nyújtott be a BFKH NSZSZ-hez az RHFT üzemi épület légtechnikai rendszerének
visszacsapó csappantyúk beépltésével történő átalakítása iránt.

A kérelem 2014. június 27-én érkezett a BFKH NSZSZ-hez, mely tartalmazta az atomenergia alkalmazá
sáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM
rendelet 16. § (1) bekezdésében előírt és a 10. sz. mellékletben meghatározott adatokat,
a BGKMB00001DOOOazonosítójú kiviteli tervet, a sugárvédelmi szakértő által készitett sugárvédelmi és
sugárbiztonsági tervet, az igazságügyi munkabiztonsági szakértő által készitett müszaki szakértői jegy
zőkönyvet, valamint az átalakított légtechnikai rendszer üzemeltetésére vonatkozó 3/2014 számú üze
meltetési igazgatói utasítást.

A kérelem elbírálása érdekében 2014. juruus 28-án eljárást indítottam, figyelemmel a
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14 § (1) bekezdésére.

A rendelkezésemre álló bizonyítékokat megvizsgáltam és az alábbiakat állapítottam l'I1eg.

A sugárvédelmi és sugárbiztonsági tervet készítő szakértő rendelkezik a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
4. számú melléklet I. 3. pontban előírt sugárvédelmi képesítéssel.

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,Természetvédelmiés Vízügyi Felügyelőség szakhatósági
állásfoglalásának indokolása:
"A Fe/ügyelőséghez 2014. július 9. napján érkezett a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészség
ügyi Szakigazgatási Szervének PER/102/02371-2/2014. számú szakhatósági megkeresése.
Kérelmező tárgyi telephelyén az ország területén keletkező kis és közepes aktivitású hosszú élettartamú
radioaktfv hulladékokat és leselejtezett zárt sugárforrásokat fogadja. A radioaktfv hulladékok átmeneti és
a végleges tárolást az elhelyezési körülmények biztosftása érdekében több esetben a hulladék kezelése,
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feldolgozása előzi meg. A hulladékkezelő berendezések elhasznált, szennyezett levegőit a légtechnikai
rendszer gyűjti össze és vezeti el a szellőzőkéményen keresztül.
Jelen engedélyezési eljárás a meglévő légtechnikai rendszer átalakítására vonatkozik.
A technológiai elszlvásokat a technológiák helyiségeiben külön-külön indftható ven tillá torokkal lehet mü
ködése hozni. A ventilátorok nyomó oldali vezetékei párhuzamosan vannak lekötve a technológiai eiszl
vás gyűjtő vezetékéről. A technológiák vezetékei közösftés után csatlakoznak a központi elszfvó rend
szer vezetékhez. A tervek szerint a ventillátorok nyomó csonkjai után minden elszfvási helyen vissza
csapó csappantyú kerül beépftésre. Az átalakítással egy időben legfeljebb egy hulladékkezelő berende
zés etsztvését kívánják müködtetni. A technológiát csak a helyiség elszfvó rendszerének működése ese
tén kfvánják működtetni.
A Felügyelőség KTVF: 7395-5/2011. számon környezetvédelmi működési engedélyt adott Kérelmező
részére, a püspökszilágyi Radioaktfv Hulladék Feldolgozó és Tároló telep üzemeltetésére vonatkozóan.
A KTVF: 7395-5/2011. számú környezetvédelmi működési engedélyben a Felügyelőség a folyékony és
légnemű radionuklidokra vonatkoz6an klbocséiés! határértékeket állapftott meg.
Kikötéseimet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktlv kibocsátásokról
és azok ellenőrzéséről sz616 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet figyelembe vételével adtam meg.
A hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre ál/ó dokumentációt elblrálva megállapf
tottam, hogya vonatkoz6 jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi,
természetvédelmi, illetve vfzminőség-védelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat
megadtam.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól sz61ó 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 3312005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. §
és 6/A. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárásokért
a rendelet 1. számú mel/ékletének VI. fejezetében meghatározott igazgatási szolgáltatási dljat kell fizetni.
A 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében az igazgatási szolgáltatási dfj megfi
zetését igazol6 betizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
A 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 11.3. pontjában megál/apftott 23000 Ft
igazgatási szolgáltatási dljat kérelmező megfizette.
Szakhat6sági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegés
zségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölé
séről sz616 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése és 4. számú melléklet III. táblázat 1.
sora, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szól6 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a további
akban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 30. §b) pontja, 31. §c) pontja és 1. számú mellékletének IV.
5. pontja alapján adtam meg.
A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi és természet
védelmi szakhat6ság szakhat6sági állásfoglalásának kialakftására a megkeresés beérkezését követő
naptól számftott harminc nap áll rendelkezésre.
A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs
helye, az ügyfél az engedélyező hatóság által hozott határozat - vagy az eljárást mégszüntető végzés -
ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet. "

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
"A Radioaktfv Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.)
kérelmére indult, Püspökszilágy hrsz.: 043/2 hrsz. és Kisnémedi hrsz.: 0122/3. alatti telephelyen lévő
Radioaktív Hulladék Feldolgoz6 és Tárol6 telepen az üzemi épület szell6ző rendszerének áta/akftása
ügyében az engedélyező hatóság az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegés
zségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölé
sér61 sz616 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdésében és a 4. szémú mellékletében
foglaltak alapján megkereste szakhat6ságomat katasztrófavédelmi szakhatósági állásfoglalás kialakftása
céljából.
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Az engedélyező hatóság által megküldött kérelmet és dokumentációt megvizsgáltam. Megállapítottam,
hogya tervezett kialakftás a katasztrófavédelmi jogszabályban foglaltakat nem sérti, ezért a rendelkező
részben foglaltak szerint döntöttem.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.
Szakhatósági ál/ásfoglalásom a Ket. 44. § (1) és (6) bekezdésein, és a 323/2010.' (XII. 27.) Korm. rende
let 23. § (5) bekezdésében és a 4. szémú mel/ékletben foglaltakon alapul. Illetékességem a katasztrófa
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény vég
rehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak alapján álla
pftottam meg."

A szakhatóságok bevonását az engedélyezési eljárásba az AI/ami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok el/átásáró/, valamint a gyógyszerészeti állam
igazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése és 4. számú
mellékiete írja elő.

A benyújtott engedélykérelemből és a szakhatósági állásfoglalásokból megállapítást nyert, hogya be
nyújtott kiviteli terv alapján a sugárvédelmi és sugárbiztonsági tervben, valamint a műszaki szakértői
jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével átalakltandó légtechnikai rendszer sugáregészségügyi
szempontból biztositani fogja a biztonságos munkavégzés feltételeit. Ennek alapján, valamint a
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet szerint az átalakítási engedély kiadásának akadálya nincs.

Az RHK Kft. igazolta a tevékenységi engedélyezési eljárásnak az AI/ami Népegészségügyi és Tisztiorvo
si Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jeI/egO szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében előirt, és az 1. melléklet VII1.6. pontjában
meghatározott 17.300 Ft igazgatási szolgáltatási dlj megfizetését.

Az RHK Kft. igazolta az eljárásban közreműködő Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvé
delmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági eljárásának a környezetvédelmi, természetvédelmi, vala
mint a vfzügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
1. számú melléklet VI. fejezet 11.3. pontjában megállapított 23.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfi
zetését.

Az RHK Kft. igazolta az eljárásban közrernüködö Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakha
tósági eljárásának az egyes tOzmegelőzésihatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fize
tendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében előírt, és
az 1. számú melléklet 6. sorában meghatározott 13.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Eljárási költség viseléséről a BFKH NSZSZ nem döntött, mivel az nem merült fel.

Az átaiakitott légtechnikai rendszer üzemeltetésére vonatkozó 3/2014 számú üzemeltetési igazgatói
utasítás tartaimát - mivel az nem a légtechnikai rendszer átalakítására, hanem annak az átalakítás utáni
üzemeltetésére vonatkozik - jelen eljárásban a BFKH NSZSZ nem vizsgálta.

Fentiekre tekintettel, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
2. § (1) bekezdés d) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakftásával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosftásokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény 5. § (2) bekezdése, a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b)
és c) pontjai alapján, továbbá a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 14. § (1) bekezdés be) pontjában rögzített
hatáskörömben eljárva, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
ról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. és 72. §-ára, a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
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A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve illetékességét a
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés lehetőségéről történő tájékoztatás a Ket. 98. § (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése és a
102. § (1) bekezdése, valamint a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján történt.
A jogorvoslati díj összegét és megfizetésének módját az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján állapítottam meg.

Budapest, 2014. július 31.

Dr. Homor Zsuzsanna
fővárosi és megyei tisztifőorvos

nevében és megbízásából kiadmányozza:

Erről értesülnek:
1. RHK Kft., Kapitány Sándor
2. ÁNTSZ OTH
3. ÁNTSZ OSSKI
4.0AH
5. PMKH Váci Járasi Hivatal Váci Járási Népegészségügyi Intézet
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