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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az atomenergiáról szól ó
1996. évi CXVI . törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségrő l, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997 . évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/3288 számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A Törvény 11 .§-a az alábbiak szerint módosul :

„11. §

Az Atv. 12. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím, és ezzel egyidejűleg a 12 . §

helyébe a következő rendelkezés lép :

„A hatósági engedélyezés és ellen őrzés általános rendj e

12. § (1) Az ügyintézés határideje :
a) a 17. § (2) bekezdés 1 . és 10. pontja szerinti ügyekben, a létesítmény üzemeltetés i
engedélyének módosítását igénylő 5. pont szerinti átalakítások, valamint a nukleári s
létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók fizikai védelmi tervének első alkalommal történő
engedélyezése esetében hat hónap ;
b) a 17 . § (2) bekezdés 3-9 . pontja szerinti ügyekben hatvan nap .
(2) Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határid őt indokolt esetben egy alkalommal, a 17 .
§ (2) bekezdés 1 . és 10. pontja szerinti ügyekben, valamint a létesítmény üzemeltetés i
engedélyének módosítását igénylő 5 . pont szerinti átalakítások esetében legfeljebb kilencven
nappal, míg a 17. (2) bekezdés 3-9. pontja szerinti ügyekben legfeljebb harminc nappal
meghosszabbíthatja. Erről értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás
megindításáról értesítettek .



(3) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határid ő az (1) bekezdés a) pontja esetében
45 nap, az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 nap . Indokolt esetben a szakhatóság vezet ője a
szakhatósági eljárásra irányadó határidőt egy alkalommal tíz nappal meghosszabbíthatja, és
erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti .
(4) A radioaktív hulladékok, kiégett üzemanyagok, valamint egyéb radioaktív anyago k
országhatáron át történő szállításához való hozzájárulás és engedélyezés angol [vagy] és
magyar nyelven készült okmányokkal történik .
(5) A nemzetközi szervezetekkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségekb ől eredő
ellenőrzések esetében az ellenőrzések jegyzőkönyve a nemzetközi szervezet hivatalos nyelvé n
készül . Az engedélyes köteles a jegyzőkönyv hiteles magyar fordítását a jegyzőkönyv
átvételét követő 30 napon belül elkészíttetni . "

Indokolá s

A módosító indítvány a radioaktív anyagok országhatáron át történő szállításánál, valamint az
ellenőrzési jegyzőkönyveknél használt nyelv meghatározását pontosítja. A határon át történő
szállítás esetében a dokumentáció kötelez ő két nyelvűségére tesz javaslatot, a jegyzőkönyvek
esetében pedig javasolja előírni az engedélyes számára, hogy az idegen nyelven készül t
jegyzőkönyv hiteles magyar fordítását 30 napon belül készítesse el . Mindkét módosítás célj a
az adatokhoz való gyors hozzáférés megkönnyítése, és az esetlegesen felmerülő nyelvi
problémák kizárása.
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