
 

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség 

 
 mint I. fokú hatóság  

 
 

KÖZLEMÉNY 
 

környezeti hatásvizsgálati eljárás során megtartandó közmeghallgatásról 
 
 
 
Az ügy tárgya:  A MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által a Paksi Atomerőmű Paks, 

8803/15. hrsz.-ú telephelyén tervezett új atomerőművi blokkok környezeti 
hatásvizsgálati eljárása 

 
Az ügy iktató száma:    755/2014., 558/2015. 
 
Az eljárás megindításának napja:   2014. 12. 19. 
 
A Kérelmező neve, székhelye: 
 
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. (7030 Paks, Gagarin utca 1. 3. emelet 302/B.) 
 
A tárgyi eljárás jogi alapja:  
 
A Paksi Atomerőmű területén tervezett új atomerőművi blokkok létesítése a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. számú melléklete 31. pontja [„Atomerőmű, 
atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének hosszabbítása, továbbá 
atomerőmű, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és létesítmény egyéb 
radioaktív anyaggal szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása”] alapján a jogszabály 
erejénél fogva környezeti hatásvizsgálat eljárás köteles tevékenység, mely alapján a 
tevékenység környezetvédelmi engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.  
 
A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: 
Felügyelőség) az eljárás megindulásáról szóló közleményét a Kr. 8. § (1) bekezdése alapján 
2015. január 23. napján, a közlemény kiegészítését 2015. március 4. napján a hivatalában, 
valamint a honlapján közzétette. 
A fenti közleményben a Felügyelőség tájékoztatást adott a folyamatban lévő környezeti 
hatásvizsgálati eljárással kapcsolatosan az ügyintézési határidőre, a tervezett létesítmény, 
tevékenység rövid ismertetésére, a tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett 
határaira, a nemzetközi hatásvizsgálati eljárásra, az érintettek dokumentációba, illetve az ügy 
egyéb irataiba történő betekintési szabályaira, a konkrét ügyben a Felügyelőség lehetséges 
döntéseire, az elektronikusan közzétett kérelem elérési útvonalára vonatkozó, továbbá a 
nyilvánosság részéről érkező észrevételek és kérdések benyújtásával kapcsolatos 
információkról. 
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Az ügyintéző neve és elérhetősége:   
      
Emesz Tibor   Telefon: 72/567-100  
 
Közmeghallgatás helye és ideje:   
 
A Felügyelőség a Kr. 9. § (1) bekezdése alapján a nyilvánosság véleményének megismerése 
érdekében az eljárás során közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásra 
 

2015. május 7. (csütörtök) 1700 órai kezdettel 
 

a Csengey Dénes Kulturális Központ Színháztermében 
 

(7030 Paks, Gagarin utca 2.)  
 
kerül sor. 
 
A közmeghallgatáson a Kr. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett nyilvánosság részt vehet, 
a tervezett beruházás környezeti hatásait érintő kérdésekben észrevételt tehet, kérdéseket 
fogalmazhat meg a Környezethasználó, a Tervező, a Felügyelőség és a közreműködő 
szakhatóságok irányába. 
 
Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy a közmeghallgatás moderátor közreműködésével kerül 
megrendezésre. 
 
A közmeghallgatásról nem szó szerinti, hanem az elhangzott lényeges megállapításokat 
tartalmazó jegyzőkönyv készül.  
 
A közmeghallgatás eredményes lebonyolítása és a pontos jegyzőkönyvezés érdekében a 
kérdések, észrevételek, vélemények megfogalmazására előre meghatározott és kihirdetett 
szabályok betartásával van lehetőség, az alábbiak szerint: 
 
- A kérdéseket előzetesen az erre kiállított formanyomtatvány kitöltésével írásban kell 

összefoglalni. Mindezek miatt 16 órától egészen a közmeghallgatás befejezéséig a 
Felügyelőség a helyszínen kijelölt pontokon hozzáférhetővé teszi a formanyomtatványokat.  

- A kitöltött formanyomtatványok, a helyszínen található gyűjtőládába helyezhetők el, azok 
begyűjtéséről, és a moderátorhoz történő eljuttatásáról a Felügyelőség munkatársai 
gondoskodnak. A Felügyelőség a közmeghallgatás ideje alatt folyamatosan biztosítja a 
formanyomtatványokhoz való hozzáférést. 

- A kérdések és észrevételek kizárólag a tárgyi ügyre irányulhatnak, a Felügyelőség és a 
szakhatóságok hatáskörébe nem tartozó kérdések nem lehetnek tárgya a 
közmeghallgatásnak. 

- A felszólaló az írásban feltett kérdését – saját választása szerint – vagy szóban saját maga 
terjeszti elő, vagy a moderátor olvassa fel. A felszólalásra és a válaszadásra maximum 3-3 
perc áll rendelkezésre. 

- Amennyiben a közmeghallgatás időtartama alatt nem sikerül minden előzetesen regisztrált 
kérdést megválaszolni, a fennmaradt kérdések megválaszolására írásban kerül sor. A 
nyilvánosság biztosítása érdekében ezeket a kérdéseket a válaszokkal együtt a Felügyelőség 
a jegyzőkönyv mellékleteként közzéteszi. 
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Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye: 
 

http://www.ddkvf.hu/doc/paks.zip  
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány, és annak 
kiegészítései Paks Város Polgármesteri Hivatala (7030 Paks, Dózsa György utca 55-61.) II. 
emelet 223. számú irodahelyiségében ügyfélfogadási időben, valamint a Felügyelőség (7621 
Pécs, Papnövelde utca 13-15.) hivatalos helyiségében ügyfélszolgálati időben (ügyfélfogadási 
idő: H.: 8.30 – 12.00, K.: -, Sz.: 8.30 -12.00 és 13.00 – 16.00, Cs.: - , P.: 8.30 – 12.00) 
tekinthetők meg. 
 
A tervezett beruházással kapcsolatos észrevételeket és véleményeket névvel ellátva a 
közmeghallgatáson túl írásban a fenti hivatalokhoz lehet benyújtani az eljárás lezárultáig. 
 
A Felügyelőség az eljárás során keletkezett iratokba való betekintést a benyújtásukat, illetve a 
rendelkezésre állásukat követő 8 napon belül az érintett nyilvánosság számára lehetővé teszi. 
 
A Felügyelőség a közleményt 2015. április 2. napján a hivatalában, valamint a honlapján 
(www.ddkvf.hu) teszi közzé. 
 
 


