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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/16224. számú törvényjavaslathoz az

alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 2-16., 19., 21. és 32. pontjának elfogadásához a jelen lévő

országgyűlési képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény ,,Szabályozás és irányítás" alcím címe
helyébe a következő [alcím cím]rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a
következő [rendelkezés lépJrendelkezések lépnek, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvény 6. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés - 1996. évi CXVI. törvény 6/B. § (2)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/A-6/C. §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

,,(2) Elnöknek és elnökhelyettesnek olyan személy nevezhető ki, aki a kinevezését megelőző
egy évben[, ide nem értve a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokat,] nem
töltött be munkavégzésre irányuló olyan jogviszonyt, amely jogviszony során a gazdasági
társaság jogát vagy jogos érdekét az atomenergia-felügyeleti szerv döntése érintette."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés - 1996. évi CXVI. törvény 6/B. § (3)
bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/A-6/C. §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

,,(3) A Küt. 24. §-ában meghatározott feltételeken és a 11. § (3) bekezdésében foglaltakon túl
nem lehet elnök vagy elnökhelyettes olyan személy, aki büntetlen előéletű, de akinek a
büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős ítéletében megállapította
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt.] a Büntető Törvénykönyvről szóló] 1978. évi IV.
törvényben[ (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény)] meghatározott visszaélés szigorúan
titkos és titkos minősítésű adattal, visszaélés bizalmas minősítésű adattal, visszaélés korlátozott
terjesztésű minősítésű adattal, bűnpártolás, bűnszervezetben részvétel, az 1978. évi IV. törvény
XVII. Fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény, XVIII. Fejezetében meghatározott
vagyon elleni bűncselekmény miatt,
b) a Btk. szerinti minősített adattal visszaélés, bűnszervezetben részvétel, a Btk. XXXV-XLIII.
Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt vagy"

Módosítópont sorszáma: S.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés - 1996. évi CXVI. törvény 6/B. § (S)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/A-6/C. §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

,,(5) A miniszterelnök az elnököt kinevezésének időtartama alatt, az elnök az elnökhelyettest
kinevezésének időtartama alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezményének ismertetésével
felhívhatja annak igazolására, hogy vele szemben nem áll fenn a (3) bekezdés, a 6/G. § és a
Küt. 24. §-a szerinti kizáró ok."
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4.§ 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-[6/N. §]6/M. §-sal egészül
ki:

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/D. § (3) bekezdés a)
pont
Módosítás jellege: módosítás

4.§ 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-6/N. §-sal egészül ki:

,,(3) A miniszterelnök - a Küt. szerinti indokolási kötelezettség mellett - felmenti az elnököt,
a) ha [a 6/E. ]az elnök a 6/G. § ( 1) bekezdése szerinti összeférhetetlenséget a kinevezését, illetve
az összeférhetetlenség okának felmerülését követő 30 napon belül nem szünteti meg,"

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/D. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. § 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-6/N. §-sal egészül ki:

,,(5) Az elnök lemondását írásban közli a miniszterelnökkel. Lemondás esetén a megbízatás
megszűnésének időpontját a miniszterelnök határozza meg. A megbízatás megszűnésének
időpontja nem lehet későbbi a lemondásnak[ az elnök esetén! a miniszterelnökhöz történő
eljuttatását követő hatvanadik napnál. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem
szükséges."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/F. § (3) és (4)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4.§ 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-6/N. §-sal egészül ki:

,,(3) [AJAz elnök és elnökhelvettes jogviszonyának megszűnése esetén a Küt. 45. § (2)-(5)
bekezdése nem alkalmazható.
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(4) Ha az elnökhelyettes megbízatása a 6/E. § (1) bekezdés d) pontja szerint szűnik meg, a
megbízatás megszűnésére a vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre való helyezés esetére
irányadó rendelkezéseket kell[ megfelelően] alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/G. § (1) bekezdés a)
pont
Módosítás jellege: módosítás

4.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-6/N. §-sal egészül ki:

,,6/G. §

( 1) Az elnök és az elnökhelyettes nem lehet
a) köztársasági elnök, [ miniszterelnök, ]a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester,
alpolgármester, megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, országgyűlési képviselő, az Európai
Parlament tagja,"

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/G. § (1) bekezdés f)
pont
Módosítás jellege: módosítás

4.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-6/N. §-sal egészül ki:

,,6/G. §

( 1) Az elnök és az elnökhelyettes nem lehet
t) olyan gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett - nyilvánosan működő részvénytársaság
esetében öt százalékot meghaladó mértékű - tulajdonosa, illetve [ezekkel]olyan gazdasági
társaságnál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, amely társaság ad) pontban
meghatározott gazdasági társaságokkal megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll,"

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/G. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. § 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-6/N. §-sal egészül ki:
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,,(2) Az (1) bekezdés d) pontja vonatkozásában, a (6/F. §)6/H. § (1) bekezdésének
figyelembevételével nem minősül összeférhetetlennek a tudományos, oktatói tevékenység
végzésére, tudományos eredmények közzétételére, illetve tudományos ismeretterjesztésre
vonatkozó munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §- 1996. évi CXVI. törvény 6/1. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-6/N. §-sal egészül ki:

,,(2) Az atomenergia-felügyeleti szerv köztisztviselője [kinevezésekor]a közszolgálati
munkaszerződésének megkötésekor nyilatkozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának az
összeférhetetlenséggel kapcsolatos tényekről és a követelmények teljesüléséről, továbbá
haladéktalanul írásban bejelenti a 6/H. § (3) bekezdése szerinti öröklés tényét. A köztisztviselő
kinevezése előtt, illetve öröklés útján szerzett tulajdoni részesedését a kinevezéstől vagy az
öröklés útján történő szerzéstől számított három hónapon belül köteles elidegeníteni.

(3) Az atomenergia-felügyeleti szerv köztisztviselője a munkáltatói jogkör gyakorlójának
haladéktalanul írásban bejelenti, ha a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a
[fentiekben meghatározott]6/H. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott gazdasági
társaságban vagy szervezetben tulajdonosi részesedéssel, tagsági viszonnyal, munkavégzéssel
járó egyéb jogviszonnyal, vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági jogviszonnyal
rendelkezik. E kötelezettsége teljesítéséig a köztisztviselő nem vehet részt olyan döntés
előkészítésében és meghozatalában, amely az érintett szervezetre vonatkozik."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/J. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/D-6/N. §-sal egészül ki:

,,6/J. §

(1) Az elnök
a) vezeti az atomenergia-felügyeleti szervet,
b) képviseli az atomenergia-felügyeleti szervet,
e) megállapítja az atomenergia-felügyeleti szerv szervezetét, alaplétszámát, kiadmányozási
rendjét, valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározhatja az álláshelyek
besorolási kategóriáit,
d) kiadja az atomenergia-felügyeleti szerv szervezeti és működési szabályzatát, a Küt. szerinti
közszolgálati szabályzatát, valamint egyéb szabályzatait,
e) gyakorolja a különleges jogállású szerv vezetője számára a Kür.-ben meghatározott egyéb
hatásköröket,
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f) gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettes, valamint a köztisztviselők és
munkavállalók felett, ellátja a Küt.-ben a hivatali szerv vezetője számára meghatározott
feladatokat,
g) megállapítja az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatottakra vonatkozó hivatásetikai
alapelveket és az etikai, valamint a fegyelmi eljárásra vonatkozó részletszabályokat,
h) megállapítja az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatottakra vonatkozó egyéb
juttatásokra vonatkozó részletszabályokat,
i) az atomenergia-felügyeleti szerv költségvetése tekintetében ellátja mindazon feladatokat,
amelyeket az államháztartásról szóló törvény a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe
utal,
j) e törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet ad ki,
k) a minősített adat védelméről szóló törvény rendelkezései alapján dönt az atomenergia
felügyeleti szerv tevékenysége során kezelt adatok minősítéséről,
1) évente beszámol az Országgyűlésnek az atomenergia-felügyeleti szerv munkájáról, illetve
külön felkérésre tájékoztatást ad az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságának,
m) részt vehet az Országgyűlés ülésein a feladatkörét érintő napirendi pontok tárgyalásán,
n) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény, törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabály vagy az atomenergia-felügyeleti szerv szervezeti és működési szabályzata a
feladatkörébe utal, [valamint]
o) együttműködési megállapodást köthet más állami szervekkel, tagállami felügyeleti
hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel [.], valamint
p) gondoskodik a 2006/117/Euratom tanácsi irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettség
teljesítéséről."

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/J. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/0-6/N. §-sal egészül ki:

,,(6) Az (1) bekezdés 1) pontja szerinti beszámolót a tárgyévet követő év május [31-ig]lL_
napjáig kell teljesíteni."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/L. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/0-6/N. §-sal egészül ki:

,,6/L. §

(1) Az elnök meghatározza az atomenergia-felügyeleti szerv feladatainak ellátásához szükséges
álláshelyek rendszerét, a feladatok ellátásához szükséges erőforrások mennyiségét, továbbá
[a]az atomenergia-felügyeleti szerv szervezeti és működési szabályzatában kijelöli a 6/A. § (4)
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lbekezdésbe]bekezdésébe nem tartozó azon álláshelyeket, amely álláshelyen foglalkoztatottak
feladataikat munkaviszony keretében látják el."

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/N. §
Módosítás jellege: elhagyás

4.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/0-6/N. §-sal egészül ki:

[,,6/N. § 

(1) Az atomenergia-felügyeleti szervnél közszolgálati jogviszonyban állók képzéséről és
továbbképzéséről - a vezetőképzést is ideértve - az atomenergia-felügyeleti szerv maga
gondoskodik. A képzésre és továbbképzésre vonatkozó részletszabályokat az
atomenergia-felügyeleti szerv közszolgálati szabályzata határozza meg.

(2) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő - felügyelői munkakörében - az atomenergia-felügyeleti szerv képzési
rendje és az atomenergia-felügyeleti szerv elnöke által kijelölt vizsgabizottság előtt tett
sikeres vizsga letétele után bízható meg a 15. § (1) bekezdése szerinti önálló ellenőrzési és
intézkedési tevékenység ellátásával.

(3) Az atomenergia-felügyeleti szervnél közszolgálati jogviszonyban állók
teljesítményértékelésének és minősítésének rendjére, eljárására és szintjeire a kiválasztási
eljárásra, a kiválasztás rendjére és feltételeire, a pályáztatás rendjére, annak szervezésére
és lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat az atomenergia-felügyeleti szerv
közszolgálati szabályzata határozza meg."]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 6/N. §-sal egészül ki:

,,6/N. §

(1) Az atomenergia-felügyeleti szervnél közszolgálati jogviszonyban állók képzéséről és
továbbképzéséről - a vezetőképzést is ideértve - az atomenergia-felügyeleti szerv maga
gondoskodik. A képzésre és továbbképzésre vonatkozó részletszabályokat az atomenergia
felügyeleti szerv közszolgálati szabályzata határozza meg.

(2) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő - felügyelői munkakörében - az atomenergia-felügyeleti szerv képzési rendje és
az elnök által kijelölt vizsgabizottság előtt tett sikeres vizsga letétele után bízható meg a 15. §
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(1) bekezdése szerinti önálló ellenőrzési és intézkedési tevékenység ellátásával.

(3) Az atomenergia-felügyeleti szervnél közszolgálati jogviszonyban állók
teljesítményértékelésének és minősítésének rendjére, eljárására és szintjeire, a kiválasztási
eljárásra, a kiválasztás rendjére és feltételeire, a pályáztatás rendjére, annak szervezésére és
lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat az atomenergia-felügyeleti szerv közszolgálati
szabályzata határozza meg."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §- 1996. évi CXVI. törvény 17/A. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. § 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a következő 17/A-17/C. §-sal egészül ki:

,,17/A. §

( 1) Az atomenergia-felügyeleti szerv:
[a)]_L_ ellátja az Európai Atomenergia Közösség, az Euratom kutatási-fejlesztési
keretprogramjaiban való hazai részvétel összehangolását és a keretprogrammal kapcsolatos
nemzeti kapcsolattartási pont feladatait;
[b)]2. együttműködik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Atomenergia
Közösséggel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más
nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel;
[c)]3. ellátja az atomenergia biztonságos alkalmazása terén kötött kormányközi egyezmények
hazai végrehajtását szolgáló feladatokat;
ld)]4. gondoskodik a hatáskörébe utalt nemzetközi, az atomenergia biztonságos alkalmazásával
kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről:
[da)]fil a nukleáris biztonsággal,
[db)]hl a radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag biztonságos kezelésével,
[dc) ]f} a nukleárisbaleset-elhárítással,
[ dd) ]ill. a nukleáris védettséggel,
[de)]fil a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, továbbá
ldf)]_t} az atomkárért való felelősséggel
összefüggésben;
[e)]2: előkészíti a [d) pont da) és db)]4. pont a) és b) alpontjához kapcsolódó nemzetközi
kötelezettség alapján teljesítendő nemzeti jelentéseket;
[ f)] 6. előkészíti a 2009/71 /Euratom tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentést;
[g)]7. gondoskodik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsága folyamatos javítását
szolgáló nemzetközi szakértői értékelés megkéréséről;
lh)]1L gondoskodik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságát szolgáló
[jogszabályok]jogszabályoknak és a hatáskörrel rendelkező [hatóságok]hatóságoknak a
2009/71/Euratom tanácsi irányelv szerinti tagállami öncllcnőrzéséről;
[i)]9. bejelenti az Európai Bizottságnak a nemzeti programot és annak jelentős módosítását;
lj)]~ megadja az Európai Bizottság részére a nemzeti programmal kapcsolatban kért
pontosítást, illetve tájékoztatást;
[k)]l.L. tájékoztatja az Európai Bizottságot a nemzeti program felülvizsgálatáról;
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[l)]R gondoskodik a kiégett üzemanyagok és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és
biztonságos kezelését szolgáló jogszabályok és hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint a
nemzeti program és annak végrehajtása során a 2011/70/Euratom tanácsi irányelv szerinti
tagállami önellenőrzéséről;
[m)]li előkészíti a 2011/70/Euratom tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentésnek a
kiégett üzemanyagra vonatkozó részjelentését, valamint összeállítja a teljes jelentést;
[n)]l±,_ gondoskodik a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék magas színvonalú
biztonságos kezelése érdekét szolgáló nemzetközi szakértői értékelés megkéréséről;
[o)]Q koordinálja a 2014/87/Euratom tanácsi irányelv szerinti, konkrét téma alapján
végrehajtott szakértői felülvizsgálat nemzeti értékelését, elkészíti és közzéteszi a nemzeti
jelentést, és intézkedéseket határoz meg a biztonság növelése érdekében;
[p)].1§_,_ indokolatlan késedelem nélkül nemzetközi szakértői felülvizsgálatot kér olyan
balesetek esetében, amelyek a telephelyen kívüli veszélyhelyzeti intézkedéseket vagy a
lakosságot érintő védelmi intézkedéseket tesznek szükségessé [.t
17. együttműködik a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal az NBSZ. Kr. szerinti, az engedélyestől
független, jogszabály szerint feljogosított ellenőrző szervezet akkreditálási eljárásának értékelő
csoportjába történő, a nukleáris területen szakértelemmel rendelkező szakértők kirendelése
kapcsán.

(2) Az atomenergia-felügyeleti szerv gondoskodik az (1) bekezdés [f) és m)]6. és 13. pontja
szerinti, az Európai Bizottság részére történő jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről.

(3) A nukleáris létesítmények engedélyesei, a radioaktív hulladékot és a kiégett üzemanyagot
kezelő létesítmények engedélyesei információt és adatokat szolgáltatnak az atomenergia
felügyeleti szerv hatáskörébe utalt, az (1) bekezdés [e) és o)]5. és 15. pontja szerinti nemzetközi
kötelezettség alapján teljesítendő nemzeti jelentések előkészítéséhez, valamint a 8. § (3)
bekezdése szerint az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról szóló, az
Országgyűlésnek benyújtandó éves jelentéshez."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § 
Módosítás jellege: módosítás

7.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény ,,Vegyes és hatályba léptető rendelkezések"
alcíme a következő [67/H. § és 67/1. §-sal]66/H. és 66/1. §-sal egészül ki:

,,[67/H. §]66/H. §

(1) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő (a továbbiakban:
érintett) kormányzati szolgálati jogviszonya- a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022.
január l-jén [- a közszolgálati munkaszerződésben foglaltak szerint - ]a Küt. szerinti
közszolgálati jogviszonnyá alakul át.

(2) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő kormányzati
szolgálati jogviszonyára [2021. december 31-éig]2022. január 15-ig a [Kit.]kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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(3) Az érintettet a jogviszony (1) bekezdés szerinti átalakulásáról 2021. december 1-jéig
tájékoztatni kell, a közszolgálati munkaszerződést - a 6/K. § (2) bekezdése szerinti tartalommal
- [2021. december 31-éig]2022. január 15-ig kell megkötni.

(4) Ha a közszolgálati munkaszerződés a (3) bekezdés szerinti határidőben nem kerül
megkötésre, az érintett kormányzati szolgálati jogviszonya a Kit. 114. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint szűnik meg 2022. január 16. napjával.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérően az érintett jogviszonya nem alakul át a Küt. szerinti
közszolgálati jogviszonnyá, ha [2022. január l-je előtt kötött megállapodás vagy
]valamelyik fél egyoldalú jognyilatkozata alapján az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi ... törvény (a továbbiakban:
2021. évi ... törvény) hatálybalépését követően szűnik meg ajogviszony.

(6) Az érintett e törvény szerinti illetményét úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb
annál, mint amekkora összegre illetményként a kinevezési okirat alapján 2021. december l.
napján jogosult volt.

(7) Az érintett jogviszonyának az (1) bekezdés szerinti átalakulása esetén a jogviszonyt a
próbaidő, a végkielégítésre és a szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából
folyamatosnak kell tekinteni.

(8) Az érintett a 2021. december 31. napján ellátott álláshelyi feladatait mindaddig elláthatja,
amíg az álláshelyen ellátandó feladatok vagy az álláshely betöltésének szakmai feltételei meg
nem változnak.

(9) A 2021. évi ... törvény [16]ll_. § (2) bekezdésében megjelölt rendelkezések hatálybalépése
nem szakítja meg a 2021. december 31. napján fennálló jogviszonyból eredő igények
elévülését.

(10) A 2021. december 31. napján már fennálló tanulmányi szerződést és munkáltatói kölcsön
szerződést a 2021. évi ... törvény [16]ll_. § (2) bekezdésében megjelölt rendelkezések
hatálybalépése nem érinti.

(11) A 2021. december 31. napján folyamatban lévő fegyelmi, illetve kártérítési eljárást az
eljárás megindulásakor hatályos szabályok szerint kell lefolytatni azzal, hogy a fegyelmi
eljárásban a Küt. 84. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi büntetést lehet kiszabni.

(12) Az atomenergia-felügyeleti szerv által a 2021. évi törvény [hatályba
lépését]hatálybalépését megelőzően a szabályzatában foglaltak szerint nyújtott visszatérítendő,
illetve vissza nem térítendő juttatások az új szabályzat [hatályba lépéséig]hatálybalépéséig
nyújthatóak.

(13) A gyakorolható tevékenység, valamint közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére
vonatkozó kötelezettség határideje a 2021. évi ... törvény [16]ll_. § (2) bekezdésében megjelölt
rendelkezések [hatályba lépését]hatálvbalépését követő 15. nap.

(14) A 2021. évi ... törvénnyel megállapított 6/A. és 6/B. §-nak az elnök kinevezési feltételeire
és a kinevezési eljárására vonatkozó rendelkezéseit az atomenergia-felügyeleti szerv első
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elnökének kinevezésére a 2021. évi . . . törvény [16]ll_. § (2) bekezdésében megjelölt
rendelkezések hatálybalépésétől alkalmazni kell.

(15) Az érintett nemzetbiztonsági ellenőrzésének lefolytatását a 2021. évi ... törvény [16]ll_. §
(2) bekezdésében megjelölt rendelkezések [hatályba lépését]hatálybalépését követő 30 napon
belül kezdeményezni kell.

[67/1. §]66/1. §

( 1) Az érintett részére a 2021. december 31-én meglévő, ki nem adott szabadságát 2022. január
1-jét követően - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem lehet kiadni.

(2) A 2021. december 31. napján szülési szabadságon, vagy a gyermek ápolása, gondozása
céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon lévő érintett azon szabadságát, amelyre 2021.
december 31-ig jogosultságot szerzett, az érintett döntése szerint távollétének megszűnését
követő
a) 2 éven belül ki kell adni, vagy
b) 30 napon belül meg kell váltani.

(3) Az érintett 2021. december 31-én meglévő, ki nem adott szabadságát 40 napon belül meg
kell váltani. A megváltás során az érintettet 2021. december l-jén megillető illetménnyel kell
számolni."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 1996. évi CXVI. törvény 68. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8.§

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-a a következő ( 12) bekezdéssel egészül
ki:

,,(12) Felhatalmazást kap az [atomenergia-felügyeleti szerv elnöke)elnök, hogy rendeletben
állapítsa meg:

[a)].L az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó, kérelemre indult eljárások
tekintetében az eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékére, valamint a díjak
és az egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, visszatérítésére vonatkozó
részletes szabályokat;
[b)]2..: a 18/0. § szerinti szakmagyakorlásra alkalmasság igazolásának és a nyilvántartásba
vétel részletes szabályait, továbbá a nyilvántartás adattartalmát;
3. azoknak a radioaktív anyagoknak, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezéseknek
a körét. amelyek alkalmazása - az általuk létrehozható ionizáló sugárzás jellege és mértéke
folytán - az emberi életre és egészségre, az emberi környezetre nem minősül veszélyesnek,
és ezért nem tartoznak e törvény hatálya alá;
4. az atomenergia alkalmazása körébe tartozó anyagok, berendezések tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeit, birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjét;
5. a speciális érvényesítési eljárások rendjét;
6. az atomenergia alkalmazása körében a sugárvédelem érvényesítése érdekében:
a) a munkavállalók és a lakosság sugárterhelésére vonatkozó dózis-határértékeket [ideértve
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a nukleáris baleset (katasztrófa) következményeinek felszámolásában részt vevők
sugárterhelését is], a személyeket érő külső és belső sugárterhelés ellenőrzésének rendjét,
valamint a veszélyhelyzeti. illetve a meglévő sugárzási helyzetekre irányadó vonatkoztatási
szinteket, továbbá a veszélyhelyzeti munkavállalók sugárterhelésére vonatkozó dózis
határértékeket;
b) használt berendezések, eszközök sugárvédelmi minősítését;
c) a munkavállalókra irányadó sugár-egészségügyi, munkavégzési, munkaköri alkalmassági
szabályokat, a munkavállalók sugárvédelmi oktatásának és tájékoztatásának rendjét;
d) a közúti szállító eszközök sugárvédelmi követelményeit;
e) a tervezett, meglévő és a veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekre vonatkozó sugárvédelmi
szabályokat, valamint a sugárvédelmi szolgálatok feladatára és működésére vonatkozó
részletes előírásokat;
f) a radon- és radon leányelem-koncentrációk vonatkoztatási szintjét lakó- és
középületekben. az építőanyagok gyártásához felhasznált alapanyagok, a kereskedelmi
forgalomba kerülő építőanyagok, továbbá az építési területek felhasználhatóságának
sugárvédelmi szempontból való korlátozását;
g) a külföldről származó és kereskedelmi forgalomba kerülő termékek, illetve alapanyagok
radioaktivitásával kapcsolatos előírások betartásának és ellenőrzésének szabályait;
h) a radioaktív anyagok használati cikkekben való alkalmazásának szabályait;
i) a radioaktív anyagok birtoklása, előállítása, termelése, kezelése, feldolgozása,
forgalmazása, tárolása, felhasználása, átalakítása, szállítása engedélyezési és a hatósági
felügyelet alóli felszabadítási eljárását, valamint a radioaktív anyagok szállításának,
fuvarozásának és csomagolásának eljárási szabályait;
j) az i) alpontban felsorolt tevékenységet szolgáló létesítmény vagy berendezés létesítése,
üzembe helyezése, üzemeltetése. átalakítása, javítása, megszüntetése, leszerelése
engedélyezési eljárását és ellenőrzésének rendjét;
k) az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmény, berendezés létesítéséhez, előállításához,
üzemeltetéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez szükséges engedélyezési eljárást és az
ellenőrzés rendjét;
1) a természetben előforduló radioaktív anyagok felhasználásával végzett tevékenységek
besorolásának vagy típusainak meghatározási szabályait;
m) a sugárterhelésnek kitett munkavállalók kategóriákba sorolása szabályait;
n) a sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalának engedélyezési és sugárvédelmi
minősítési rendjét;
o) aj) és k) alpontok szerinti létesítmény, berendezés alkalmazásának vagy üzemeltetésének
megkezdésére. alkalmazásának vagy üzemeltetésének megszüntetésére, tulajdonjoga
megszerzésére, illetve használata bármilyen jogcímen történő átengedésére irányuló
bejelentés tudomásulvételének szabályait;
7. az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
szabályokat, a sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, e
tevékenység folytatására jogosító engedély kiadásának rendjét, a nyilvántartás vezetésére
vonatkozó részletes szabályokat, a sugárvédelmi képzésre és továbbképzésre vonatkozó
részletes szabályokat, valamint a sugárvédelmi képzettség nyilvántartásának vezetésére
vonatkozó részletes szabályokat;
[c) az atomenergia alkalmazása körében a munkavállalók speciális szakmai képzését,
továbbképzését és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek
folytatására jogosultak körét;
d) a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályait, a kapcsolódó
adatszolgáltatás szabályait, a nyilvántartás adatait érintő változásokkal kapcsolatos
bejelentési és értesítési kötelezettségeket, az előírt adatszolgáltatás elmaradásának
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következményeit, a nukleáris anyagokkal kapcsolatos telephely kijelölés és az ezzel
kapcsolatos hatósági feladatok szabályait;
e) a radioaktív anyagok nyilvántartása és ellenőrzése, valamint a kapcsolódó
adatszolgáltatás szabályait;
f) a munkavállalók sugárvédelmi oktatásának és tájékoztatásának rendjét;
g) Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
szabályokat;]
[h)] Laz atomenergia alkalmazása körében eljáró

[h]a) független műszaki szakértői tevékenység folytatásának szabályait, végzésének
feltételeit, a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, a szakértői szakterületeket, az e
tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, a tevékenységre jogosító engedély
iránti kérelmezési eljárásban részt vevő minősítő bizottságok tagjaira és
összeférhetetlenségére vonatkozó feltételeket, a szakvélemény tartalmi elemeit és
elkészítésére irányadó szabályokat, a szakértői tevékenységre jogszabályban vagy
hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket, valamint a külföldi szakértőre vonatkozó, az EGT-állam
állampolgár szakértőitől eltérő szabályait;
[h]b) műszaki szakértő szervezet minősítésének, nyilvántartásának, működésének és
alkalmazásának szabályait[.t

9. a nukleáris létesítmények tekintetében
a) a biztonsági jelentések tartalmát,
b) a telephely vizsgálatára és értékelésére, a telephely jellemzőinek és alkalmasságának
megállapítására, létesítésére, bővítésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére,
átalakítására, üzemen kívül helyezésére, megszüntetésére vonatkozó nukleáris
biztonsági követelményeket,
c) a nukleáris rendszerek és rendszerelemek tervezésére, gyártására, beszerzésére,
szerelésére, üzembe helyezésére és leszerelésére, valamint a nukleáris létesítmények
üzemeltetésének időszaka alatt történő átalakításokra vonatkozó nukleáris biztonsági
követelményeket,
d) a tervezést, létesítést, építést, gyártást, üzembe helyezést, üzemeltetést és leszerelést
végző szervezetek irányítási rendszerével szemben támasztott követelményeket,
e) a munkavállalók foglalkoztatási előírásait,
f} a nukleáris biztonsági hatósági tevékenység szabályait,
g) a nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények körét, a nukleáris
létesítményekkel, valamint a nukleáris létesítményekkel összefüggő építményekkel
kapcsolatos építésügvi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes
szabályait, a műszaki dokumentáció részletes tartalmi követelményeit, az
építésfelügyeleti ellenőrzés építéshatósági eljárásának és ellenőrzésének rendjét,
továbbá építészeti és épületgépészeti nukleáris biztonsági követelményeit,
h) a létesítés alatt álló nukleáris létesítmény engedélymódosításának eljárási szabályait;

10. a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeit és az ezzel összefüggő hatósági
követelmények részletes szabályait, valamint a létesítés alatt álló radioaktívhulladék-tároló
engedélymódosításának eljárási szabályait."

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § 
Módosítás jellege: módosítás

9.§
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Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a 68. §-t követően a következő [78. §-sal],,Az
Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés" alcímmel egészül
ki:

,,[78. §]Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

68/A. §

A 6. § (2)-(6) bekezdése, a 6/A-6/M. §, a 8. § [(1) és (2)J(l)-(2) bekezdése, a 17/A-17/C. §,
valamint a 68. § (12) bekezdése az Alaptörvény 23. cikk[e] (1), (2) és (4) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül."

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. §
Módosítás jellege: kiegészítés

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény a 69. §-t megelőzően a következő
alcímcímmel egészül ki:

.,Az Európai Unió jogának való megfelelés"

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § d)-f) pont
Módosítás jellege: módosítás

10. § 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
d) 16. § (3a) bekezdés g) és h) pontjában a ,,szóló miniszteri" szövegrész helyébe a[z] ,,szóló,
elnök által kiadott[ rendeletben]" [szövegrész] szöveg,
e) 16/C. § (1) bekezdésében az ,,[az ]ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendeletben" szövegrész
helyébe az ,,elnök rendeletében" szöveg,
f) 18/D. § ( 1) bekezdésében a ,,kormányrendelet" szövegrész helyébe az ,,az elnök által kiadott
rendelet" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. § 

Hatályát veszti az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
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a) 8. § (5) bekezdés d) pontja,
b) 17. § (2b) bekezdésében a,,, kormányrendeletben meghatározott" szövegrész,
[b) ]~ 18/C. §-a,
[c)]ill. 67. § a) pontjában a~ ,,az atomenergia-felügyeleti szerv nukleáris energiával
kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatkörét,
egyes európai uniós kötelezettségek teljesítésének alanyát," szövegrész,
[d)k) 67. § [s)] l21::ill_pontja,
[e)]f)_ 67. § m) pontjában a ,,valamint a radioaktív anyagok nyilvántartásával és
ellenőrzésével, továbbá a nukleáris anyagok nyilvántartásával és ellenőrzésének szabályaival
összefüggő eljárási szabályokat," szövegrész,
[f)lg) 67. § n) pontja.
h) 67. § s) pontja,
i.)_67. § v) pont ve) alpontja,
j) 67. § w)-y) pontja,
[g) 67. § x) pont xc) alpontban az ,,a munkavállalók sugárvédelmi oktatásának és
tájékoztatásának rendjét" szövegrész,
h) 67. § y) pontjában az ,,az Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás vezetésére
vonatkozó részletes szabályokat," szövegrész,]
[i)]k) 68. § (1) bekezdés a) és b) pontja,
[j)]l2 68. § (1) bekezdés d) pontja,
[k)]m) 68. § (1) bekezdés f) és g) pontja.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § 
Módosítás jellege: módosítás

12.§

( 1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (3) bekezdése a következő [ e) ]ill. ponttal egészül
ki:

(Önálló szabályozó szerv)
,,[c)]ill. az Országos Atomenergia Hivatal[,L"

(2) [Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (3) bekezdés a) pontjában
az ,,és" szövegrész.] A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (3) bekezdés
1. b) pontjában a ,,Hivatal és" szövegrész helyébe a ,,Hivatal," szöveg,
2. e) pontjában a ,,Hatósága." szövegrész helyébe a .,Hatósága és" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § 
Módosítás jellege: módosítás

14.§
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A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi
CVII. törvény 2. § (1) bekezdése a következő [k)JQ)_ ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában különleges jogállású szerv:)
,,[k)JQ)_ az Országos Atomenergia Hivatall.],"

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. § 

[A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.
évi CVII. törvény 98. § (1) bekezdésében a ,,Versenyhivatal" szövegrész helyébe a
,,Versenyhivatal, az Országos Atomenergia Hivatal" szöveg lép.]

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi
CVII. törvény
a) 2. § (1) bekezdés m) pontjában az ,,Iroda és" szövegrész helyébe az ,,Iroda," szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés n) pontjában a ,,Hivatala." szövegrész helyébe a ,,Hivatala és" szöveg,
e) 98. § (1) bekezdésében a ,,Versenyhivatal" szövegrész helyébe a ,,Versenyhivatal, az
Országos Atomenergia Hivatal" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: módosítás

16.§

(1) Ez a törvény - a (2) [bekezdés szerinti]és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - [2021.
november 1-jénJa kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az [1-6. §, a 8-15. § és a 17-19. §]1-7. §. a 10-12. §. a 13. § a) és e) pontja, valamint a 14-
17. § 2022. január l-jén lép hatályba.

(3) A 9. § és a 13. § b) és d)-m) pontja 2022. május l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. § 

E törvény
a) 1. [§-a]alcíme az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
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b) 3. § (2) és (3) bekezdése, 14-6. §-a, valamint 8. §-a]4. §-a, 6. §-a, 7. §-a és 9. §-a az
Alaptörvény 23. cikk[el (1), (2) és (4) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: módosítás

18.§ 

A 2. alcím
a) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról
szóló, 2009. június 25-i 2009/71/Euratom tanácsi irányelv 9. cikk (1) és (3) bekezdésének,
la)]hl. a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos
kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011170/Euratom
tanácsi irányelv 6. cikk (3) bekezdésének, 13. cikk (1) és (3) bekezdésének, 14. cikk (1) és
(3) bekezdésének,
lb)]f.} az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet
szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a
90/641 /Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 76.
cikk ( 1) bekezdés b) pontjának,
lc)]ill a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének
létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i
2014/87/Euratom tanácsi irányelv 1. cikk 5-6. és 8-10. pontjának

való megfelelést szolgálja.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 32.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

A törvényjavaslat érintett rendelkezése:

1. § - 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont1 · iy) alpont

2_ 13
61

.
8
§ (§~)(lb)ekbezkdéds-:-- 19)96. évi CXVI. törvény

. , e ez es a pont
,., j3. § (3) bekezdés - 1996. évi CXVI. törvény
-'· 

16/B. § (1) bekezdés és 6/C. § (1) bekezdés
4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/G. § (1)4· bekezdés c) pont
-- --·-···-----------

5 14. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/G. § (4)
· bekezdés és 6/J. § (4) bekezdés

6 14. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/H. § (1)
· bekezdés

1 Szövegrész a
javaslatban:

! foglalkoztatottja."

három éves

'
1 

[elnőkhelyettesek

!felügyelő bizottsági

ielnökhelyettesek

tevékenység, és

Szövegrész helyesen:

ifoglalkoztatottja;"

hároméves

elnökhelyettes

felügyelőbizottsági

elnökhelyettes

tevékenység és
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7. 

8.

4. § - 1996. évi CXVI. törvény 6/M. § (1) 
bekezdés
5. § (2) bekezdés - 1996. évi CXVI. törvény
8. § (la) bekezdés b) pont

-···- •· - ------ ·--· 

elnökhelyettes

1 [bírságok

az elnökhelyettes

[bírság

9. -I~: ~ ~~:)b;~½~~;:; ~:i~~;viC-XVL-to-·rvény!evét~lek _ _ _ .~~~étel

10 '6. § - 1996. évi CXVI. törvény 17/B. § b) telephely vizsgálati és telephelyvizsgálati és
· pont nyitó szövegrész értékelési -értékelési

l 1. 1.6. §~bl 9)96
1
. évi C:X:Vi. törvény 17/B. § b) ]száz méteres

pont a a pont ·

12_ 6. § - 1996. évi CXVI. törvény 17/C. § b) 1 h 1 k , .
lpont

1

te ep e y utatasi

13_ 6. § - 1996. évi CXVI. törvény 17/C. § b)

14
f ~~;t_ 1996. évi CXVI. törvény 68. § (12)

· ,bekezdés h) pont ha) alpont

száz méteres

i 
és elkészítésére

százméteres

telephelykutatási

százméteres

és az elkészítésére

INDOKOLÁS

1. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
3. Szövegpontosítást tartalmaz.
4. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
5. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
6. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
7. Kodifikációs pontosításokat tartalmaz.
8. Szövegpontosítás, amely a normaszöveg egyértelműsítését szolgálja.
9. Szövegpontosítás, amely a normaszöveg egyértelműsítését szolgálja.
10. Szövegpontosítást tartalmaz, mivel a miniszterelnök is a Kormány tagja, így nem

szükséges külön felsorolni a rendelkezésben.
11. Nyelvhelyességi pontosítás.
12. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
13. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
14. A kiegészítés egyértelműsíti, hogy a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek

szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i
2006/117/Euratom tanácsi irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettségről is az Országos
Atomenergia Hivatal gondoskodik.

15. Kodifikációs pontosítás, amely egyértelműsíti, hogy a tárgyévet követő év május 31-ig
kell teljesítenie az Országos Atomenergia Hivatal elnökének a beszámolási
kötelezettségét.

16. Nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz.
17. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
18. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
19. Kodifikációs, valamint nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. Továbbá kiegészíti a

törvényjavaslatot, mivel az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával
kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő
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feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos
Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: 112/2011. Korm. rendelet) szabályozott
nemzetközi és uniós feladatok átkerülnek törvényi szintre. Figyelemmel arra, hogy a
törvényjavaslat benyújtását követően egészült ki a 112/2011. Korm. rendelet az 1. § q) 
pontjával, ezért szükséges a kiegészítés.

20. Kodifikációs pontosításokat tartalmaz.
21. A módosítópont az Országos Atomenergia Hivatal rendeletalkotási feladatait egészíti ki

több új szabályozási tárgykörrel, a nukleáris létesítményekre és a radioaktív
hulladéktárolókra vonatkozó hatósági engedélyezési eljárásokra és műszaki
követelményekre, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerre vonatkozó szabályozással.

22. Kodifikációs pontosításokat tartalmaz.
23. Kodifikációs pontosítást határoz meg, amely szerint az atomenergiáról szóló 1996. évi

CXVI. törvény új, ,,Az Európai Unió jogának való megfelelés" alcímmel egészül ki.
24. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
25. Figyelemmel arra, hogy az Országos Atomenergia Hivatal rendeletalkotási feladatai

kiegészülnek, ezzel párhuzamosan hatályon kívül kell helyezni felhatalmazó
rendelkezéseket az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényből.

26. A törvényjavaslat 2021. május 11-i benyújtására tekintettel egyes jogállási törvényekben
módosítani kell az Országos Atomenergia Hivatalra vonatkozó felsorolás pontozását,
mivel az érintett, eredetileg tervezett pontok helyébe az elmúlt időszakban más önálló
szabályozó szerv lépett.

27. A törvényjavaslat 2021. május 11-i benyújtására tekintettel egyes jogállási törvényekben
módosítani kell az Országos Atomenergia Hivatalra vonatkozó felsorolás pontozását,
mivel az érintett, eredetileg tervezett pontok helyébe az elmúlt időszakban más önálló
szabályozó szerv lépett.

28. A törvényjavaslat 2021. május 11-i benyújtására tekintettel egyes jogállási törvényekben
módosítani kell az Országos Atomenergia Hivatalra vonatkozó felsorolás pontozását,
mivel az érintett, eredetileg tervezett pontok helyébe az elmúlt időszakban más önálló
szabályozó szerv lépett.

29. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
30. Kodifikációs pontosítást tartalmaz.
31. Jogharmonizációs kiegészítést tartalmaz.
32. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.

Budapest, 2021. november 4.

Tisztelettel:

/

Hende Csaba

elnök
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