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Közbiztonsági engedély iránti kérelem atomenergia alkalmazása körében
foglalkoztatott személy vonatkozásában

A tájékoztató hatályos 2018.01.01-tól.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27331.340012
3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.338389
4. Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 329/2007.
(XII.13.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112629.326988
5. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Kormányrendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139881.317510
6. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
Kérelem benyújtása:
A közbiztonsági engedély iránti kérelmet a természetes személyt foglalkoztatni szándékozó
szerv vezetőjének a cég székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysághoz
kell továbbítani.
Eljárási költség:
Amennyiben a kérelemmel érintett személy már a kérelmező foglalkoztatásában áll, úgy
3.000.- (háromezer) forint általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, melyet az 1. számú
mellékletben található, eljáró hatóság számlaszámára kell befizetni előzetes vagy utólagos
fizetéssel. Az Itv. alapján az eljárási illetéket kérelmenként (személyenként) kell megfizetni!
1. Előzetes fizetés: A közlemény rovatban az „eljárási illeték” szót kell feltüntetni.

2. Utólagos fizetés: Legkésőbb az eljáró hatóság iktatószámának megismerését követő
napon kell teljesíteni. A közlemény rovatban az ügy iktatószámát fel kell tüntetni.
(Iktatószám: A Rendőrség iratkezelő rendszere által a bejelentő tárhelyére küldött
értesítésben feltüntetett RZSEIR iktatószám)
Abban az esetben, ha az atomenergia alkalmazása körében újonnan foglalkoztatni kívánt
személyek részére kérik meg a közbiztonsági hozzájárulást, azaz az engedélyeztetési eljárás
munkaviszony létesítésére irányul, az eljárás az Itv. szerint tárgyánál fogva illetékmentes.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1. Eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (külföldiek esetén ennek hivatalos fordítása)
Az engedélyezési eljárás során az Atv. rendelkezései alapján a természetes személynek kell
igazolnia, hogy megfelel a közbiztonsági előéleti feltételeknek. Az igazolás módja a BM
Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság által kibocsátott hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a
kérelem benyújtása előtt meg kell kérniük.
A kapott erkölcsi bizonyítványnak igazolnia kell majd, hogy a munkavállalóval szemben nem
állnak fenn az Atv.-ben meghatározott kizáró okok, jelenleg nem áll büntetőeljárás hatálya
alatt; illetve nem tiltották el atomenergia munkakörben történő foglalkozástól.
Az Atv.-ben meghatározottak szerint, a rendőrség a közbiztonság védelmének biztosítása
céljából az atomenergia körében foglalkoztatottakra vonatkozó követelmények fennállását
évenként ellenőrzi. Külföldi állampolgárok esetén törvényi felhatalmazás hiányában ezen
ellenőrzés végrehajtására nincs lehetőség, ezért részükre a közbiztonsági engedély egy évi
időtartamra állítható ki és a foglalkoztatás végéig évenként az eljárást meg kell ismételni.
Be kell nyújtani a dolgozó állampolgársága szerinti ország érvényes erkölcsi bizonyítványát
és annak Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (továbbiakban: OFFI) által készített
hiteles fordítását, amely az Atv. alapján igazolja azt, hogy a munkavállaló büntetlen előéletű,
nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, illetve nincs eltiltva atomenergia munkakörben történő
foglalkozástól.
A nem magyar nyelven kiállított közokirat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként
nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.
A kiadott közbiztonsági engedély magyar munkavállalók esetén visszavonásig érvényes.
A közbiztonsági engedélyt érintő adatváltozás tekintetében bejelentési kötelezettség terheli a
kérelmezőt.
A kérelem feldolgozása:
Amennyiben a kérelem feldolgozása során megállapításra kerül, hogy arra jogosult ügyfél a
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be a kérelmet vagy
eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, úgy a
Rendőrség az atomenergia alkalmazása körében történő foglalkoztatást közbiztonsági
engedély (határozat) kiállításával engedélyezi. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott
engedélyt (határozatot) a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi.
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Hiányos kérelem esetén az eljáró hatóság hiánypótló végzés kibocsátása felől rendelkezik,
amely az ügyfél tárhelyére érkezik. A hiánypótlási felszólításra becsatolandó iratok
beküldésére külön űrlap használható.
Amennyiben a kért iratok pótlására nem kerül sor, vagy az előírt illeték megfizetése nem
történik meg, úgy a Rendőrség a közigazgatási hatósági eljárást megszünteti.
Amennyiben a kérelmező nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, úgy a
hatóság a kérelmet visszautasítja.
Az eljárás során személyes megjelenés is szükséges.
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