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15/1982. számú
UTASÍTÁSA

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendészeti feladatokról 
szóló 3/1982. (V. 6.) BM számú rendelet végrehajtásáról

Budapest, 1982. évi május hó 6-án.

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendészeti feladatokról 
szóló 3/1982. (V. 6.) BM számú rendelet végrehajtására az érde
kelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyet
értésben kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya kiterjed a nukleáris és a radioaktív anyag 
birtoklásával, előállításával, termelésével, tárolásával, csoma
golásával, szállításával, felhasználásával, átalakításával, forga
lomba hozatalával, eltávolításával, végleges elhelyezésével 
összefüggő, továbbá az ezen tevékenységet szolgáló létesít
mény, berendezés, készülék kivitelezésével, létrehozásával, 
üzemeltetésével, átalakításával, javításával, megszüntetésével, 
valamint az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, készülék 
előállításával, üzemeltetésével, átalakításával és megszünteté
sével (a továbbiakban együtt: atomenergia alkalmazása), 
kapcsolatos rendészeti feladatok ellátására.

Hatáskör

2. Az 1. pontban meghatározott rendészeti tevékenységet a BM 
Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Osztálya látja el 
(a továbbiakban: Rendészeti Osztály).
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Ennek során:
a) rendészeti engedélyben hozzájárul a nukleáris létesítmény 

(a továbbiakban: létesítmény) létesítéséhez, üzembe helye
zéséhez, üzemeltetéséhez, átalakításához, indításához,

b) az érintett szervekkel együttműködve meghatározza a léte
sítmény, a nukleáris, valamint a radioaktív anyag rendé
szeti védelméhez szükséges berendezést, jelzőrendszert, a 
létesítmény egyes munkaterületeinek elkülönítését, a sze
mélyi ellenőrzési rendszert,

c) rendészeti engedélyt ad ki a nukleáris üzemanyagok kivi
teléhez, behozatalához, az ország területén történő átszállí
tásához és a szállításhoz,

d) a rendészeti felügyelet ellátása keretében
-  ellenőrzi

a közrend és a közbiztonság védelméhez szükséges elő
írások megtartását;
az engedélyben meghatározott biztonsági feltételek 
megtartását;
a nukleáris és radioaktív anyag felhasználását, tárolá
sát, behozatalát, kivitelét, átszállítását, közúti, vasúti, 
légi, valamint vízi szállítását;
a létesítmény biztonsági szabályaira, védőberendezései
re vonatkozó előírásoknak, a személyi és jármű belép
tetési rend feltételeinek megtartását; 
a radioaktív anyag végleges elhelyezését; 
a nyilvántartásokat;

-  rendészeti szempontból kivizsgálja a rendkívüli ese
ményt, balesetet;

-  irányítja és ellenőrzi a rendőr-főkapitányság igazgatás- 
rendészeti osztályának (a továbbiakban: igazgatásren
dészeti osztály) hatáskörébe utalt rendészeti tevékeny
séget.

3. Az állambiztonsági szerv ellátja a létesítmény és a nukleáris 
anyag operatív biztosítását, üzemelteti a HÍRKÖZPONT- II. 
híradó rendszert az állambiztonság és a közbiztonság érdekei
nek figyelembevételével.

4. A BM ORFK Közbiztonsági Osztály és a rendőr-főkapitányság 
a vonatkozó jogszabályok és belügyi rendelkezések alapján el
látja az atomerőmű polgári fegyveres őrségének működése fe
letti felügyeletet.

5. Az igazgatásrendészeti osztály

a) ellátja a létesítményben dolgozó személyek megbízhatósá
gának ellenőrzését és nyilvántartását,

b) kiadja az alkalmazáshoz szükséges hozzájárulást,
c) ellenőrzi, hogy az atomerőműben csak olyan személy dol

gozzon, akinek az alkalmazásához előzetesen hozzájárult.
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6. A létesítmény létesítésével, üzembehelyezésével, üzemelteté
sével, átalakításával, a nukleáris üzemanyag szállításával kap
csolatos rendészeti engedélyt a Rendészeti Osztály adja ki.

7. A rendészeti engedély iránti kérelmet a létesítmény vezetője, 
az országon történő átszállítás esetén a szállító vállalat vezető
je -  a szükséges dokumentációval együtt -  megküldi a Ren
dészeti Osztálynak.
A kérelem elbírálásához a Rendészeti Osztály beszerzi a BM 
ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség, a BM ORFK Közbiztonsági 
és Közlekedési Csoportfőnökség és az állambiztonsági szerv 
véleményét.

e l ő t t
8. A rendészeti engedély kiadása a Rendészeti Osztály a 7. pont

ban meghatározott szervek bevonásával helyszínbejáráson 
meggyőződik, hogy a létesítmény őrzését, biztonságát és biz
tonságtechnikai feltételeit a közrend és a közbiztonság érde
keinek megfelelően alakították-e ki.

9. A rendészeti engedély iránti kérelmet a Rendészeti Osztály
nak kell megküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell a nuk
leáris üzemanyag megnevezését (fajtáját), mennyiségét (brut
tó-nettó) súlyát, a feladó és a címzett nevét, címét, a szállítás 
módját, a szállító jármű megnevezését, a be- és kilépő határ- 
állomás megnevezését, a szállítmány tervezett útvonalát, a ha
tár átlépésének és a címzetthez történő érkezésének idejét, a 
címzett részére történő átadás helyét, a kísérő személyi ada
tait.
A Rendészeti Osztály a rendészeti engedély megadásánál vizs
gálja, hogy a nukleáris üzemanyag tervezett szállítási módja 
megfelel-e a rendészeti biztonsági szempontoknak.

A létesítmény rendészeti biztonsági szabályai

10. A létesítményt polgári fegyveres őrség őrzi. A létesítmény vé
delmére a személyi biztosításon kívül technikai biztosítási 
rendszert kell kialakítani.
a) A létesítmény területét legalább 2,40 m magas kerítéssel, a 

fokozottan biztosítandó épületeket -  különösen a nukleá
ris anyag és a kiégett nukleáris üzemanyag tárolót -  to
vábbá az aktív helyiségek behatolásra alkalmas nyílászáró 
szerkezeteit biztonsági zárral, ráccsal és riasztó berendezés
sel kell ellátni.

b) A technikai biztosítási rendszert a létesítmény külső kerí
tésével párhuzamosan kell kiépíteni. A rendszernek az em
beri behatolást, a behatolás helyét megbízhatóan kell jelez
nie, továbbá jeleznie kell minden működésképtelenséget 
okozó vagy rongálási kísérletet.

c) Távbeszélő, hordozható rádió adó-vevő, ipari televízió, 
fény- és hangjelző rendszert kell alkalmazni, és ezeknek 
két külön csatornájú energiaellátást kell biztosítani.

A rendészeti engedély kiadása
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d) A külső kerítésnek a létesítmény felőli oldala mellett - 
teljes hosszúságban -  gépkocsi használatra alkalmas utat 
kell kialakítani.

e) Az őrséget terepjáró gépkocsikkal kell ellátni.
f) A külső kerítést világítással kell ellátni úgy, hogy a világí

tást az őrség ügyeleti helyiségéből is működtetni lehessen.
g) Folyamatos üzemet kell megvalósítani a kijelölt viszonyla

tokban és személyek részére a HÍRKÖZPONT- II. rend
szerben.

A létesítményben alkalmazott személyek

11. A létesítmény vezetője az igazgatásrendészeti osztállyal írás
ban közli a létesítmény építésével, üzemeltetésével, a nuk
leáris üzemanyag felhasználásával, tárolásával, szállításával és 
a szállítmányok kísérésével kapcsolatos munkakör betöltésére 
javasolt személy következő adatait: név, előző név, (asszo
nyoknál leánykori név) születési hely, év, hó, nap, anyja neve, 
apja neve, foglalkozása, lakhelye, személyi száma. Egyidejűleg 
kéri az alkalmazáshoz a hozzájárulást.

12. Az igazgatásrendészeti osztály a javasolt személyt a BM Adat- 
feldolgozó Csoportfőnökség (a továbbiakban: BM AFCS) Ál
lambiztonsági és Operatív Nyilvántartó Osztály "G” jelű és a 
Bűnügyi Nyilvántartó Osztály "A” jelű nyilvántartásában el
lenőrzi.
Az igazgatásrendészeti osztály elutasító választ ad, ha a java
solt személy a BM AFCS Állambiztonsági és Operatív Nyil
vántartó Osztály "G" jelű, illetve a Bűnügyi Nyilvántartó 
Osztály „A” jelű nyilvántartásában szerepel, illetve, ha azt az 
illetékes operatív szervek kérik.
A kutató nyilvántartásban szereplő esetében veszélyességi fo
kától függően, egyéni elbírálás szerint, az illetékes rendőr-fő
kapitányság állambiztonsági szervének véleménye alapján kell 
dönteni.
Ha a javasolt személy a BM AFCS Bűnügyi Nyilvántartó Osz
tály „A” jelű nyilvántartásában gondatlan bűncselekmény 
miatt pénzbüntetésre, javító-nevelő munkára, vagy felfüg
gesztett szabadságvesztés elítélés miatt szerepel, mely nem 
zárja ki a munkaterületen történő alkalmazását, az egyéb sze
mélyi körülményeket mérlegelve kell alkalmazása ügyében 
dönteni.

13. Hozzájárulás esetén kérelmező munkáltatót az alábbi szövegű 
átirattal kell értesíteni:
"XY-nak a nukleáris létesítményben történő alkalmazása, il
letve nukleáris anyagokkal kapcsolatos munkakörben alkal
mazása ellen nem emelek kifogást.”

14. Elutasítás esetén a kérelmező munkáltatót az alábbi szövegű 
átirattal kell értesíteni:
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„XY-nak a nukleáris létesítményben történő alkalmazásához, 
illetve a nukleáris anyagokkal kapcsolatos munkakörben al
kalmazásához nem járulok hozzá.”
Az elutasítás okát a rendőrhatóság a kérelmezővel nem közli.

15. Ha az igazgatásrendészeti osztály megállapítja, hogy a léte
sítményben, illetve nukleáris üzemanyaggal olyan személy 
dolgozik, akivel szemben időközben állambiztonsági vagy köz- 
biztonsági szempontból kifogás merült fel, a munkáltatót írás
ban értesíti a hozzájárulás visszavonásáról.

A létesítmény területére történő belépés rendje

16. A létesítmény belső területét biztonsági zónákra kell felosz
tani.
A zónáknak megfelelően jól megkülönböztethető belépési iga
zolványokat kell kiadni azoknak, akiknek a munkaköre vagy 
feladata megkívánja, hogy a zónában folyamatosan tartózkod
janak vagy oda ideiglenesen belépjenek.
A belépési igazolványt úgy kell kialakítani, hogy ne legyen 
hamisítható, alkalmas legyen szemrevételezés által történő 
személyazonosításra (fényképes igazolvány), valamint az iga
zolványba beépített kód alapján gépi adattárolásra és azono
sításra.

17. Az atomerőmű belső területét három biztonsági zónára kell 
felosztani. Az egyéb létesítmények belső területének felosztá
sát, a rendészeti engedély határozza meg. Az atomerőmű I. 
biztonsági zónájához tartoznak: a reaktor csarnok, az első 
vízkör, a második vízkör aktív területen levő részei, a nukleá
ris üzemanyag tároló, a hulladékanyag tároló, a felhasznált 
nukleáris üzemanyag tároló. A II. zónába tartozik a reaktor 
vezénylő.
A III. zónába tartoznak az egyéb -  az erőmű kerítésén 
belül található -  objektumok, melyek az erőmű irodaépüle
tén, illetve amellett levő teherbejárón -  polgári fegyveres őr
ség által ellenőrzött ponton -  keresztül közelíthetők meg.

18. A biztonsági zónákat úgy kell kialakítani, hogy a bejáratok és 
a kijáratok száma minimális (lehetőleg egy legyen), azokat a 
reaktor vezénylő kivételével fegyveres őrséggel kell ellátni. A
III. zónában levő bejáratnál porta szolgálatot is kell szervezni.

19. Az adott zónába csak az erre jogosító belépési igazolvánnyal 
rendelkező személy léphet be, akinek munkaköre vagy felada
ta indokolja az ott tartózkodást. A belépés rendjét és szabá
lyait -  igazgatásrendészeti egyeztetéssel -  a létesítmény ve
zetője köteles szabályozni.

20. A létesítményt magyar állampolgár csak a létesítmény veze
tőjének írásbeli engedélyével látogathatja. A látogatókról a 
vállalatnak nyilvántartást kell vezetni. Nem magyar állampol
gár látogatása esetén a 103/1981. (IV. 29.) IpM sz. utasításban 
foglaltak szerint kell eljárni.
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21. Az atomerőmű különböző kategóriájú zónáiba látogató csak az 
adott zónába belépővel rendelkező személy kíséretében léphet 
be.

22. Az I. zónába belépő, illetve az onnan kilépő személyt, vala
mint a be- és kiszállított csomagot ellenőrizni kell.

23. Az atomerőmű területére a gépkocsival történő behajtás rend
jét a létesítmény vezetője köteles szabályozni.

24. Az I. zónába tartózkodó személyeket a vállalat köteles rend
szeresen ellenőrizni.

Nukleáris és radioaktív anyag kezelése és raktározása

25. A nukleáris üzemanyag tárolót biztonsági zárral és riasztó be
rendezéssel kell ellátni. A tárolóban az oda beosztottakon kí
vül más csak az ott dolgozó felügyelete mellett, korlátozott 
számban és csak a szükséges ideig tartózkodhat, erről nyilván
tartást kell vezetni.

26. A nukleáris üzemanyagnak az I. zónába történő be, illetve 
kiszállítását, valamint az üzem területére történő be- és ki
szállítását a polgári fegyveres őrség ellenőrzi.

27. A nukleáris üzemanyagnak a létesítményen belüli mozgatá
sáról (szállításáról) az üzemeltetést irányító mérnöknek a pol
gári fegyveres őrség parancsnokát előzetesen értesítenie kell.

28. A radioaktív anyag tárolóhelyiségeinek nyílászáró szerkeze
teit biztonsági zárral és ráccsal kell ellátni.

A nukleáris és a radioaktív anyag szállítása

29. Nukleáris és radioaktív anyag közúti szállítása esetén ellen
őrizni kell, hogy a szállító jármű a KRESZ előírásain túl a 
szükséges sugárvédelmi, nukleáris biztonsági és rendészeti fel
tételekkel rendelkezik-e.
Radioaktív anyag gépkocsin történő szállítása esetén a rako
mányt rögzíteni kell. A gépkocsi rakfelületén személyek nem 
utazhatnak.

A gépkocsi üzembentartója gondoskodik arról, hogy a nukleá
ris és a radioaktív anyagot vagy készítményt szállító gépkocsi:
a) el legyen látva sugárveszélyt jelző tárcsával, valamint bal

eset esetére a helyszín ideiglenes lezárására szolgáló jelző
táblákkal,

b) vezető fülkéjében -  jól látható módon -  fel legyen tün
tetve, hogy baleset esetén a helyszínt hány méteres körzet
ben kell lezárni és a balesetről milyen szervet kell értesí
teni,

c) csak olyan személyeket szállítson, akik a szállítmány kísé
réséhez elkerülhetetlenül szükségesek,
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d) menetlevelén a küldő szerv feltüntesse a szállítási jogosult
ságra szóló engedély számát, valamint a gépkocsin utazó 
személyek nevét,

e) megfelelően kioktatott gépkocsivezetővel, helyközi szállítás 
esetén megfelelő kocsikísérővel is közlekedjék.

30. A gépkocsi üzembentartója köteles olyan nyilvántartást vezet
ni, amelyből a nukleáris, illetve a radioaktív anyag vagy ké
szítmény szállítására használt gépkocsik rendszáma és a szállí
tások pontos útvonala utólag kétséget kizáróan megállapít
ható.

31. A nukleáris és a radioaktív anyag szállítása esetén a Rendé
szeti Osztály az engedélyek kiadásával egyidőben, az anyag 
veszélyességétől függően a szállítmány rendőri biztosítása 
érdekében meghatározza az útvonalat és a BM Határőrség Or
szágos Parancsnokságával egyeztetve kijelöli a határátkelőhe
lyet. Az útvonal meghatározásánál figyelembe kell venni a 
közrend, a közbiztonság helyzetét, a lakosság biztonságát, 
az útvonal forgalmát, az áthaladási biztonságot és azt, hogy 
minél kevesebb lakott területet érintsen. A szállítást lehetőleg 
megállás nélkül kell lebonyolítani, lakott területen tilos meg
állni.

32. Nukleáris üzemanyag vasúti szállítása esetén a létesítmény 
üzemben tartója gondoskodik arról, hogy a szállítmányt pol
gári fegyveres őrség őrizze. A polgári fegyveres őrségnek a 
szállító vagonhoz legközelebbi kocsiban kell tartózkodnia. A 
szállító vagont állandó felügyelet alatt kell tartani. A polgári 
fegyveres őrségnek az előre meghatározott megállóhelyeken
-  szükség esetén menetközben -  folyamatosan rádióössze
köttetést kell létesítenie az érdekelt hatóságokkal és a fogadó- 
állomással. Szállítás közben a be- és kirakodást, az átrakodást, 
a megkezdéstől a befejezésig a polgári fegyveres őrségnek biz
tosítani kell.

33. A szállítmány biztosítására kirendelt őrségnek az induláskor 
és minden megállás alkalmával ellenőrizni kell a zárak és a 
pecsétek sértetlenségét. A járműveket gondosan át kell vizs
gálni.

Ellenőrzési kötelezettség

34. Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenységet fo
lyamatosan és összehangoltan ellenőrizni kell.

35. A Rendészeti Osztály tevékenysége során a tudomására jutott 
minden olyan rendellenességről, jelenségről, amely operatív 
eljárást vagy vizsgálatot igényel, az állambiztonsági szervet 
rendszeresen és haladéktalanul tájékoztatja.

36. Az állambiztonsági szerv és a Rendészeti Osztály -  az opera
tív érdekeket figyelembe véve -  a tudomásukra jutott, rendé
szeti ellenőrzést igénylő vagy felelősségre vonással megszüntet-
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hető szabálytalanságról kölcsönösen tájékoztatják egymást és 
együttesen intézkednek azok megszüntetésére. Rendszeres 
munkakapcsolaton keresztül figyelemmel kísérjék a nukleáris 
létesítmények, a nukleáris és a radioaktív anyagok kezelésé
vel, felhasználásával, szállításával megbízott személyek maga
tartását.
Kölcsönösen vizsgálni kell, hogy a vállalatok nem alkalmaz
nak-e olyan személyt, akinek az alkalmazásához az igazgatás- 
rendészeti osztály nem járult hozzá.

37. A BM ORFK illetékes szervei és a BM állambiztonsági szer
vek rendszeresen együttesen értékelik az atomenergia alkal
mazásával kapcsolatos rendőri tevékenységet.

38. A Belügyminisztérium állományának tagjai kötelesek az 
atomenergia alkalmazásával kapcsolatban tudomásukra jutott 
eseményekről jelentést tenni, a parancsnokuk útján a Rendé
szeti Osztályt tájékoztatni.

39. A Rendészeti Osztály az atomerőmű kivételével az egyéb léte
sítmények rendészeti biztonsági követelményeinek meghatá
rozásakor az azonos biztonság követelményeinek megtartásá
val eltérhet az utasításban foglaltaktól.

40. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg 
a 007/1965. sz. BM parancs 1., 2., 3., 4. pontjai hatályukat 
vesztik.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 750 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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