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JELENLEGI JOGI SZABÁLYOZÁS alapján az elektronikus ügyintézés
kötelező lesz 2018. január 1. után az OAH összes eljárásában

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény,

- Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII.19.) Korm. rendelet

Elektronikus ügyintézési lehetőség az OAH-nál

ATDR
Atomenergia hatósági eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer 

 elektronikus ügyintézési szolgáltatás

 előzetes regisztráció szükséges

 egy portál segítségével elektronikusan juttatható el a szükséges dokumentáció pdf  
formában az OAH-hoz

 engedélyezés portálon keresztül : az engedélyező határozatot és amennyiben van, 
a záradékolandó dokumentációt a rendszeren keresztül küldi a hatóság
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Előzetes regisztráció (postai úton) szükséges a portál használatához

Felhasználónév, jelszó
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Az Ügytípusok menüben találhatók azokat az ügyek,
melyekkel a Portálon keresztül megkereshető

az OAH.

A portálon ügyeket lehet indítani, az ügyekhez szükséges 
fájlokat lehet feltölteni, és az ügyintézés során a rendszertől 
ill. az OAH-tól kapott üzeneteket lehet elolvasni.

A bal oldalon található listából kiválasztott ügytípusról a 
jobb oldalon megjelenik egy rövid tájékoztató: pl. milyen 
iratokat kell csatolni, mekkora az igszolg díj / illeték.
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Ügyintézési folyamat 

1. Fájlok feltöltése 

2. Ügy benyújtása Ha nincs minden szükséges dokumentáció feltöltve, 
a rendszer nem engedi hiányosan benyújtani az ügyet! 

3. Üzenetek kezelése 
Az ügy benyújtása után a beérkezésről kétféle üzenetet küld a rendszer:

1. a rendszerbe való érkeztetésről, 
2. az ügyintézési folyamat megkezdésekor az ügynek kiosztott iktatószámról.

Az ügyintézés megkezdésekor  az ügy állapota átvált Elbírálás folyamatban-ra. 

4. Hiánypótlás 
Amennyiben a benyújtott ügyhöz az OAH további dokumentum csatolását kéri,  
hiánypótlásra felszólító levelet küld a rendszer. Az ügy egészen addig Hiányos 
állapotú a portálon, amíg a szükséges anyagokkal együtt újra benyújtásra nem 
kerül.

5. Engedélyezés 
A benyújtott ügy engedélyezése is a portálon keresztül történik úgy, hogy az 
engedélyező határozatot a rendszeren keresztül küldi meg az OAH, 
erről rendszer üzenet és email is érkezik. 
A határozat a portál értesítő üzenetéből letölthető.
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A részletes 
használati 
útmutató 
elérhető 
az OAH 
honlapján!

http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/DA9155BDDB2AE711C1257F6C003B0985/$FILE/ATDR.pdf
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A DOZIMETRIAI 
SZOLGÁLTATÁSRÓL

Jogszabályi háttér:
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet
(Sugárvédelmi rendelet)

„A” kategóriába sorolt munkavállalók kötelesek hatósági személyi dózismérőt viselni.
„B” kategória:  

 az engedélyes felelőssége a besorolás helyességének monitorozással történő 
alátámasztása

 OAH előírhatja a személyi monitorozást és – szükség esetén – a személyi méréseket.

Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartás  (OSzDNy) : 
OAH üzemelteti, jelenleg fizikailag az OKK OSSKI-ban (adatbázis, hozzáférés), de az
OAH a kapcsolattartó az Ügyfelekkel, kéréseket ide kell címezni.
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 hatósági dózismérők beszerzése és eljuttatása az engedélyeshez 
(az OAH-nak küldött igénylőlap alapján, ingyenes)

 a beküldött hatósági személyi dózismérők kiértékelése

Az OAH az OSzDNy üzemeltetésével felügyeli 
 a hatósági személyi dózismérőkkel végzett méréseken alapuló, rendszeres személyi 
monitorozást, a monitorozási eredmények értelmezését, értékelését és 
nyilvántartását, a további személyi dozimetriai adatok nyilvántartását és a 
vonatkozó igazolások (pl. dózisútlevél, korkedvezményes nyugdíj) kiállítását.

OSZDNY

 OAH-nak bejelentendő: a munkavállaló munkaviszonyának, illetve sugárterhelése 
ellenőrzésének szünetelése vagy megszűnése, 

majd:
 a hatósági személyi dózismérők OKK OSSKI-ba történő visszaküldése
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Igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése

Az igazgatási szolgáltatási díjat az OAH 10032000-01409268-00000000 számú 
fizetési számlájára átutalással kell megfizetni.

Hatósági doziméter: ingyenes, a kiértékelésért, mint szolgáltatásért kell fizetni

A doziméter elvesztése (pl. OKK OSSKI-ba nem megérkezése) pótlási díj köteles!!!

Jogszabályi háttér:
„Az OAH egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő 
díjakról szóló 4/2016. (III.5.) NFM rendelet”

1.melléklet 20. pont: Hatósági személyi doziméterrel végzett vizsgálat 2.630,- forint
21. pont: Hatósági személyi doziméter pótlásának költsége: 19.050.- forint 
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Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv 7. § (1) foglaltakra tekintettel – mivel az OAH

közhatalmi tevékenységet végez, amely nem minősül gazdasági tevékenységnek - a Hivatal igazgatási szolgáltatási

díjköteles eljárásai nem tartoznak az ÁFA törvény hatálya alá, így nem kell számlát kibocsátani.

Az OAH az Áfa tv-ben foglaltakra tekintettel az igszolg. díjakról nem állít ki számlát, az elszámolás alapjául
az erről rendelkező jogszabály szolgál. A kötelezettség kiegyenlítésének számviteli bizonylata a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése alapján az átutalásról szóló banki kivonat.

A közlemény rovatban fel kell tüntetni :
OSzDNy kód, 

hatósági személyi dózismérő darabszám, 
ellenőrzési időszak hónapjai.

A fizetési kötelezettség a jogszabályból adódik!!! 
Szolgáltatás - ellenszolgáltatás

A korábbi gyakorlathoz képest változás: 
NEM ÉRKEZIK SZÁMLA és ELŐRE KELL UTALNI
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Dr. Katona  Tünde
szakterület felelős
OAH
Nukleáris Védettségi, Non- Proliferációs és Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály

Katona@haea.gov.hu 


