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Atomenergia alkalmazásához kapcsolódó közbiztonsági engedély kiadása
iránti kérelem

A tájékoztató hatályos: 2022.01.01-től
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170
2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27331
3. az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/2012. (X. 4.)
BM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154901
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
5. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516
Kérelem benyújtása:
A közbiztonsági engedély iránti kérelmet a kérelmező gazdálkodó szervezet székhelye szerint
illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysághoz kell továbbítani.
Eljárásért fizetendő költségtérítés:
Az eljárás költségmentes.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
Kizárólag a hontalan és a külföldi állampolgár, állampolgársága szerinti ország érvényes
erkölcsi bizonyítványát és annak Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (továbbiakban:
OFFI) által készített hiteles fordítását kell csatolnia, 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.
Hiányos kérelem esetén az eljáró hatóság hiánypótló végzés kibocsátása felől rendelkezik,
amely a kérelmet benyújtó ügyfél tárhelyére kerül továbbításra. A hiánypótlási felszólításra
becsatolandó iratok beküldésére külön űrlap (Hiánypótlás az igazgatásrendészeti szakterületen
benyújtott beadványokhoz - RHIP-001) használható.
Amennyiben a kért iratok pótlására nem kerül sor, úgy a hatóság a kérelmet elutasítja.
Az eljárás során személyes megjelenés nem szükséges.
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