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EGYÜTTES UTASÍTÁSA
a jégesőelhárító rakéták behozatalának, szállításának, 

tárolásának, őrzésének és kezelésének szabályairól

Budapest, 1981. évi február hó 4-én.

A rakétás jégesőelhárító rendszer továbbfejlesztéséről szóló 2008/ 
1979. (IV. 11.) Mt. h. számú határozat 3/b. pontjában foglaltak 
végrehajtására kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t :

I.

Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Rakétás Jégesőelhárító Rend
szerre (a továbbiakban: RJR), valamint a tevékenységben 
közreműködő szervekre, személyekre.

2. A jégesőelhárító rakéták és tartozékaik (a továbbiakban: 
együtt: rakéták) behozatalának, kivitelének, az ország terü
letén történő átszállításának engedélyezését a kilövőállomáso
kon való tárolást, rendészeti ellenőrzését, kezelési szabályait, 
a tárolóhelyiségek őrzésének meghatározását a Belügyminisz
térium szervei, a vasúti és közúti szállítás szabályozását és el
lenőrzését — a Belügyminisztérium szerveivel egyetértésben 
— a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium szervei végzik.
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3. Az utasítás rendelkezéseinek betartását az Országos Meteoro
lógiai Szolgálatnál (a továbbiakban: OMSZ) működő Rakétás 
Jégesőelhárító egységeknél a munkaköri kötelmekben és a 
munkaszerződésekben különleges munkaköri kötelezettség
ként kell előírni. Az Alkalmazott Felhőfizikai Központ veze
tője a felelős az utasításban előírtak folyamatos ellenőrzéséért, 
a Rakétás Jégesőelhárító egységek vezetői azok betartásáért.

II.

A rakéták behozatalának, kivitelének, az ország területén 
történő átszállításának és szállításának rendje

4. A rakéták behozatalára, kivitelére és az ország területén tör
ténő átszállítására a BM Országos Rendőr-főkapitányság Ren
dészeti Osztály (a továbbiakban: BM ORFK Rendészeti Osz
tály) ad engedélyt, egyidejűleg tájékoztatja a BM Határőrség 
Országos Parancsnokságát a határon történő átszállítás helyé
ről, idejéről és módjáról.

5. A rakéták behozatali, kiviteli és átszállítási engedélyét a kül
kereskedelmi, illetve szállítmányozási vállalat vagy annak bel
földi megbízója köteles beszerezni, közvetlenül a BM ORFK 
Rendészeti Osztályától.

6. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szállító vállalat, annak megbízója vagy megrendelője ne

vét;
b) a rakéták megnevezését (darabszám, típus, stb.);
c) annak az államnak, szervnek megnevezését, ahová, (ahon

nan) a rakétát kiviszik (behozzák), átszállítják;
d) a szállítás módját (vonat, gépjármű, stb.);
e) a határátkelőhely megnevezését;
f) a határátlépés idejét.

7. A rendőrhatósági engedéllyel kapcsolatos eljárásban az állam- 
igazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A rendőrhatósági engedélyen az illetékekről szóló 11/1966. 
(VI. 29.) PM számú rendeletben meghatározott 50,— Ft kiad
ványi illetéket kell leróni.

9. A rakéták vasúton történő szállításakor KGST viszonylatban 
a SZMGSZ előírásait, egyéb esetben a veszélyes áruk vasúti 
fuvarozásáról szóló nemzetközi szabályzat (RID) rendelkezé
seit kell alkalmazni. A Záhony állomáson belépő küldemé
nyeket — a vámkezeléssel egyidejűleg — a vasút rakja át 
rendes nyomközű, fedett vasúti kocsikba, amelyeket „robba
násveszélyes” illetőleg „óvatosan tolatni” jelzéssel kell ellátni. 
Ha a küldemény kiszolgáltatásakor rendellenesség (hiány, sé-
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rülés, stb.) állapítható meg, a vasút és az átvevő OMSZ kár
jegyzőkönyvben köteles a tényállást rögzíteni.
A fel nem használt jégeső elhárító rakéták visszaszállítása 
csak kocsirakományként történhet.

10. A rakéták közúti szállításánál a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ÁDR), vala
mint a KRESZ előírásait kell alkalmazni. A rakományt fe
dett gépjárművön kell szállítani, az a jármű szilárd oldalfala 
fölé legfeljebb a felül levő doboz fele magasságával illetőleg 
azt meghaladóan legfeljebb 20 cm-rel nyúlhat túl. A rakétát 
szállító járművet fekete alapszínű, halálfejes zászlóval kell 
felszerelni.
A jármű menetlevelébe be kell vezetni, hogy a jármű rakéta 
szállításra alkalmas, tiszta és a szükséges (legalább 12 kg-os 
megfelelő oltóhatású) kézi tűzoltókészülékkel van ellátva. 
A szállítmány csak megfelelően kioktatott szállítmánykísérő
vel közlekedhet. A szállítmányt őrizetlenül hagyni tilos.
Ha több ilyen jármű együtt mozog, az oszlop járművei között 
legalább 100 m távköz tartandó haladásnál is, megállásnál is. 
A rakétákat szállító járművel tilos megállni nyílt láng köze
lében, csatornanyílás fölött, tilos várakozni lakott területen 
belül, továbbá útkereszteződések, hidak, alagutak, felül- vagy 
aluljárók 200 m-es körzetében.

11. A rakétákat szállító járműveken tilos bármilyen más anyagot 
szállítani. A jármű az üzemanyagtartályon kívül üzemanyagot 
sem vihet.

12. A szállítmánnyal a rendeltetési helyre (kilövőállomásra) csak 
a szolgálatban álló 1-es kezelő engedélyével lehet behajtani, 
de csak akkor, amikor az állomáson nincs készenlét elrendel
ve. A szállítmánnyal a szállítmánykísérőn kívül más személyt 
szállítani tilos.
A rakéták szállítását utalvánnyal kell elrendelni, mely tartal
mazza a kiindulási és beérkezési helyet.

13. A rakéták szállítása csak ólomzárral ellátott csomagoló ládák
ban történhet. Amennyiben szállítás közben az ólomzár meg
sérül, tárolás előtt ellenőrizni kell a csomagoló láda tartalmá
nak meglétét, és annak technikai állapotát. A gépjárművön 
történt szállítás közben megsérült plomba ólomzárral nem pó
tolható. Ha rendellenesség nem tapasztalható a csomagoló lá
dát el kell látni az ellenőrző közeg ólomzár-pecsétjével és az 
ellenőrzés tényét a szállítmány kísérő okmányban rögzíteni 
kell.

14. A közúton haladó rakétaszállítmány ellenőrzése kiterjed:
a) a kísérő-utalványok meglétére;
b) a rakomány külsőleges azonosítására;
c) a szállítás közben a rakétákat nem rakják-e le és nem ad

ják-e át illetéktelen személynek;
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d) a rakétákkal megrakott gépkocsin a szállítmányt kísérő fe
lelős személyen kívül más személy nem tartózkodik-e.

III.

A rakéták tárolási és őrzési szabályai

15. A rakétákat tárolni csak az Ipari Minisztérium Vegyi és 
Robbanóanyagipari Felügyelete (a továbbiakban: VRF) által 
véleményezett tervek alapján erre a célra épített, vagy alkal
massá tett raktárakban lehet. A tárolást a megyei rendőr-fő
kapitányság engedélyezi az előzetes helyszínbejárást követően.
A tárolható rakéta és gyújtószerkezet mennyiséget a VRF vé
leménye alapján kell megállapítani.

16. A raktárakban levő rakétákról és gyújtókról naprakész nyil
vántartást kell vezetni. A rakéták bevételezését közvetlenül az 
OMSZ érintett Rakétás Jégesőelhárító Egysége végzi. Ügye
leti szolgálat átadásánál-átvételénél a rakétákra vonatkozó el
számolást is át kell adni. A kilőtt rakétákat a parancsok do
kumentálására szolgáló napló folyószámai szerint kell elszá
molni. A raktáron levő rakéták közül először mindig a legko
rábbi sorozatszámúakat kell felhasználni.

17. A raktárakban levő készletektől elkülönítve kell tárolni a fel 
nem használható, sérült, kilövésre alkalmatlan rakétákat.

18. Tárolásnál az üzemelési időszakban a rakétákat és tartozékai
kat az alábbiak szerint kell őrizni:
a) a raktár- és a kilövőállomás kerítésének ajtóit biztonsági 

zárral kell felszerelni;
b) a kilövőállomás kerítése a behatolás ellen nyújtson védel

met;
c) a kilövőállomáson legalább egy személynek mindig jelen 

kell lennie;
d) megfelelő technikai összeköttetést kell biztosítani a kilö

vőállomásnak a rendőrséggel és a tűzoltósággal;
e) idegen személyek az állomásra csak külön engedéllyel lép

hetnek be.

19. Az állomás mindenkori ügyeletes személyzete (az 1-es és 2-es 
kezelő) felelős azért, hogy idegen személy rakétához, tartozék
hoz vagy híradó berendezésekhez hozzá ne férjen.

20. A kilövőállomások környékén jelentkező minden, az őrzésvé
delem szempontjából jelentősnek ítélt cselekményt, — rend
kívüli eseményt — a vezetési pont ügyeletesének jelenteni 
kell.

21. A vezetési pont ügyeletese az illetékes rendőr-főkapitányságot 
köteles értesíteni minden olyan rendkívüli eseményről amikor
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valamelyik állomás biztonságát megítélése szerint veszély fe
nyegeti.

22. Az RJR létesítménynek látogatását csak az OMSZ elnöksége 
vagy az Alkalmazott Felhőfizikai Központ vezetője, illetve az 
érintett Rakétás Jégesőelhárító Egység vezetője engedélyez
heti.

23. A rakéták kezelésével, felhasználásával és szállításával csak 
olyan személyek bízhatók meg, akiknek alkalmazásához a 
megyei rendőr-főkapitányság előzetesen hozzájárult. Az 
OMSZ a kilövőállomás helye szerint területileg illetékes me
gyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztállyal írás
ban közli a rakéták kezelésével, felhasználásával és szállításá
val kapcsolatos munkakörre, illetve megbízatásra javasolt sze
mély adatait (név, születési hely, személyi száma, anyja neve, 
lakhely, foglalkozás) s kéri a javasolt személy megbízásához 
az egyetértést.
Az előzetes hozzájárulás megtagadása ellen jogorvoslatnak he
lye nincs.

24. Az illetékes megyei rendőr-főkapitányság legalább évenként 
egyszer ellenőrzi a rakéták tárolását, nyilvántartását, őrzési 
feltételeit és azok használatát.

25. Az állomásokra ellenőrzés céljából belépő, a Belügyminiszté
rium állományába tartozó személyeket nyílt paranccsal, az 
OMSZ állományába tartozó személyeket megbízólevéllel kell 
ellátni.

26. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg az 1/ 
1976. BM—HM—KPM számú együttes utasítás hatályát 
veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügym iniszter

PULLAI Á RPÁ D  s. k.,
közlekedés- és postaügyi m iniszter

Készült: 700 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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