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Bejelentés pirotechnikai termék forgalmazásához

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. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.329441
3. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823.323256
4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.338389
5. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139780.339527
6. A 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
7. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
Bejelentés megtétele:
A vállalkozás köteles az 1., 2., T1., T2. pirotechnikai osztályba tartozó termék forgalmazására
irányuló szándékát a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak bejelenteni,
mely az e célra rendszeresített elektronikus űrlap benyújtása útján kell megtennie.
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék forgalmazását a tevékenység
megkezdése előtt legalább 15 munkanappal be kell jelenteni.
1., 2., T1., P1. pirotechnikai osztályba tartozó terméket az a vállalkozás forgalmazhat, amely
megfelel az Ftv.-ben és az R.-ben meghatározott feltételeknek (engedély kérelem benyújtására
jogosult vállalkozás).
Engedély kérelem benyújtására jogosult vállalkozás: Engedély olyan vállalkozásnak (egyéni
vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság) adható, amelynek a polgári célú pirotechnikai
tevékenység végzésében, illetve irányításában személyesen közreműködő tagja,
munkavállalója vagy legalább egy foglalkoztatottja, illetve a vállalkozással kötött polgári jogi
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szerződés alapján a vállalkozás javára tevékenykedő személy az Ftv.-nek A polgári célú
pirotechnikai tevékenységek szabályai címében meghatározott követelménynek megfelelő
pirotechnikus.
(A bejelentés megtételének nem feltétele, de felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
Az R., valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
alapján pirotechnikai termék üzletben történő forgalmazása - kivéve e termékek év végi, konténerből történő
ideiglenes forgalmazását - kizárólag bolti működési engedély birtokában kezdhető meg, és folytatható. Az üzlet
működési engedélyének tartalmaznia kell a pirotechnika termékkört.
Az R., valamint a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011.
(XII. 7.) BM rendelet alapján a 2., T1. és P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazása esetén az
értékesítést végző személynek rendelkeznie kell pirotechnikusi szakképesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával.)

Eljárási költség:
A bejelentés illetéke 3.000,- (háromezer) Ft általános tételű illeték.
Az illetéket átutalással kell befizetni az ügyben eljáró rendőrkapitányság helye szerint
illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság számlaszámára előzetes vagy utólagos
fizetéssel.
1. Számlaszám: Tájékoztató végén felsorolva.
2. Előzetes fizetés (javasolt): Az utalás közlemény rovatában a „pirotechnika forgalmazás”
szöveget kell feltüntetni.
3. Utólagos fizetés: Legkésőbb az eljáró hatóság iktatószámának megismerését követő napon
kell teljesíteni. Az átutalás közlemény rovatában az ügy iktatószámát fel kell tüntetni.
(Iktatószám: A Rendőrség iratkezelő rendszere által a bejelentő ügyfélkapu tárhelyére
küldött értesítésben feltüntetett RZSEIR iktatószám)
A bejelentéshez csatolandó mellékletek:
1. A forgalmazásra szolgáló létesítmény
 alaprajza,
 műszaki leírása,
 biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajza
2. A forgalmazásra szolgáló létesítmény tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása.
3. Felelős pirotechnikus pirotechnikusi bizonyítványának másolata
4. Felelős pirotechnikus tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának másolata
5. Az illeték előzetes megfizetése esetén az átutalás megtörténtének igazolása.
(Egyéb, tárolási engedély:
Tárolási engedély hiányában az üzletben az egy időben tárolt pirotechnikai termékek
összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 200 kg-ot.
Ezt meghaladó mennyiségben a tevékenység helye szerint illetékes megyei rendőrfőkapitányság engedélyének birtokában tárolható pirotechnikai termék.
Ha az ügyfél a bejelentésben a tárolási engedély számának megadásával tájékoztatja a
hatóságot, hogy az üzletben 200 kg összes nettó hatóanyagtartalmat meghaladó
mennyiségben tárolhat terméket, a bejelentés elbírálása során az engedélyező hatóság
beszerzi a tárolási engedélyt és azt az eljárása során figyelembe veszi
A tárolási engedélyt az ügyfél a bejelentéshez mellékelheti.)
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A bejelentés feldolgozása:
Amennyiben a bejelentés feldolgozása során megállapításra kerül, hogy arra jogosult ügyfél a
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be a bejelentést
vagy eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és a jogszabályok előírásainak megfelelő,
biztonságos pirotechnikai tevékenység feltételei biztosítottak, a Rendőrség a bejelentésről
igazolást ad ki.
Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos forgalmazás és
tárolás feltételei nem biztosítottak, a tevékenység végzését a rendőrkapitányság megtiltja a
forgalmazás megkezdése előtt legalább 5 nappal.
Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott iratot a Rendőrség a bejelentést benyújtó
ügyfélnek megküldi. Az eljárás során a személyes megjelenés szükségtelen.
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