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Engedélykérelem pirotechnikai termékek év végi forgalmazására

A tájékoztató hatályos 2018.05.29-től.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.331240
2. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823.323256
3. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139780.339527
4. 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
5. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
6. A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155408.230136
Kérelem benyújtása:
Engedély kérelem benyújtására jogosult vállalkozásnak a kérelmet a tevékenység helye
szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság részére kell továbbítani.
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 szerződés alapján a vállalkozás javára tevékenykedő
személy az Ftv.-nek A polgári célú pirotechnikai tevékenységek szabályai címében
meghatározott követelménynek megfelelő pirotechnikus.
1-3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék év végi forgalmazására jogosító engedély
olyan vállalkozásnak adható, amely rendelkezik állandó forgalmazási engedéllyel és a
forgalmazás helyén tárolásra jogosító engedéllyel.

Eljárási költségek: A) és B)
A) Rendőrség részére fizetendő:
1. Forgalmazás:
33.500,- Ft
2. Engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja, fizetendő minden esetben.
3. Az év végi tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni előzetes vagy utólagos fizetéssel.
4. Számlaszámok: 53/2012. (X. 26.) BM rendelet.
5. Előzetes fizetés (javasolt): A közlemény rovatban az „év végi pirotechnika” szöveget és a
tevékenység helyét kell feltüntetni.
6. 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 ügyfélkapu tárhelyére küldött értesítésben
feltüntetett RZSEIR iktatószám)
B) Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére fizetendő:
1. Forgalmazás:
13.000,- Ft
2. Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja, fizetendő minden esetben, az alábbi
kivétellel:
 Nem kell az igazgatási szolgáltatási díjat befizetni, ha az ügyfél hatályos előzetes
szakhatósági állásfoglalással rendelkezik, kérelméhez azt mellékelte, és kérelmét az
előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő 16 napon belül nyújtja be.
3. A tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni előzetes fizetéssel (átutalással
vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel).
4. Számlaszámok: 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet.
5. Közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljárásnak a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1.
melléklete szerinti megnevezését.
6. Díjfizetésre kötelezett esetben a díj megfizetését az eljárás lefolytatására irányuló kérelem
benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.
Kérelemhez csatolandó mellékletek: A) és B)
A) a forgalmazás nem épületben történik
B) a forgalmazás épületben történik
A) Kérelemhez csatolandó mellékletek, ha forgalmazás nem épületben történik:
1. A forgalmazásra és tárolásra szolgáló terület méretarányos helyszínrajza
Méretarányos helyszínrajz: a tevékenység helyszínéről készített olyan méretarányos rajz,
mely jól láthatóan tartalmazza az alábbi adatokat és megmutatja, hogy a rajzon megjelölt
egységnyi hosszúság a valóságban mekkora távolságnak felel meg.
A helyszínrajzon külön meg kell jelölni az alábbiakat:
 a forgalmazásra és a tárolásra szolgáló létesítmények elhelyezkedése
 telepítési távolságok
 lezárandó terület
 környezeti veszélyforrások
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 építmények
 tájolás
 menekülési útvonalak
2. A forgalmazásra szolgáló létesítmény
 alaprajza,
 műszaki leírása
3. A forgalmazási tevékenységre szolgáló terület (ide értve a lezárandó területet is)
tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása.
4. Igazolás, hogy a kérelmezőnek nincs jogerősen megállapított adó-, vám- vagy
társadalombiztosítási tartozása, vagy arra részletfizetést engedélyeztek.
Nem kell igazolást mellékelni, ha a kérelmező - a kérelme benyújtásának időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
5. Az Európai Gazdasági Térség területén működő, pirotechnikai termék megsemmisítésére
jogosult vállalkozással kötött megállapodás másolati példánya.
Kizárólag a fenti feltételnek megfelelő, a kérelmet benyújtó ügyfél és a megsemmisítésre
jogosult vállalkozás közötti közvetlen megállapodás másolati példánya kerül elfogadásra.
Nem helyettesíthető megsemmisítésre nem jogosult, de megsemmisítési megállapodással
rendelkező más vállalkozással kötött megállapodással, átvételi vagy egyéb nyilatkozattal.
6. A forgalmazási és hozzá kapcsolódó tárolási tevékenységet szabályozó műveleti utasítás
(Műveleti utasítás R.-ben meghatározott fogalma: „A vállalkozás által készített, műveleti
előírásokat tartalmazó belső szabályozás, amely a végrehajtandó munkafolyamatokat és
azok felelőseit határozza meg.”)
7. Tűzvédelmi dokumentáció
(Tűzvédelmi dokumentáció R.-ben meghatározott fogalma: „Az épület, létesítmény
megközelíthetőségére, oltóvízellátására, a kockázati osztályba sorolásra, az alkalmazott
épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, a tűzszakaszok
elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi
rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó terv.”)
8. Pirotechnikusi bizonyítvány másolat
9. Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolat
10. A Rendőrség részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj előzetes megfizetése esetén a
befizetés igazolása.
11. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének igazolása.
Nem kell igazolni, ha a kérelmező rendelkezik 16 napon belül kiadott előzetes
szakhatósági állásfoglalással és azt a kérelméhez mellékelte.
12. Az eljárásban felhasználható (hatályos) előzetes szakhatósági állásfoglalás.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes szakhatósági állásfoglalása, ha azzal a
kérelmező rendelkezik, és az eljárásban fel kívánja használni.
Egyéb:

Állandó forgalmazási engedély
Az ügyfél a kérelméhez mellékelheti, ennek hiányában az engedélyező hatóság
beszerzi.

Tárolási engedély
Az ügyfél a kérelméhez mellékelheti, ennek hiányában az engedélyező hatóság
beszerzi.
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B) Kérelemhez csatolandó mellékletek épületben történő forgalmazás esetén:
1. A forgalmazásra és tárolásra szolgáló terület méretarányos helyszínrajza
Méretarányos helyszínrajz: a tevékenység helyszínéről készített olyan méretarányos rajz,
mely jól láthatóan tartalmazza az alábbi adatokat és megmutatja, hogy a rajzon megjelölt
egységnyi hosszúság a valóságban mekkora távolságnak felel meg.
A helyszínrajzon külön meg kell jelölni az alábbiakat:
 a forgalmazásra és a tárolásra szolgáló létesítmények elhelyezkedése
 telepítési távolságok
 lezárandó terület
 környezeti veszélyforrások
 építmények
 tájolás
 menekülési útvonalak
2. A forgalmazásra szolgáló létesítmény
 alaprajza,
 műszaki leírása
3. A forgalmazásra szolgáló létesítmény tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása.
4. Igazolás, hogy a kérelmezőnek nincs jogerősen megállapított adó-, vám- vagy
társadalombiztosítási tartozása, vagy arra részletfizetést engedélyeztek.
Nem kell igazolást mellékelni, ha a kérelmező - a kérelme benyújtásának időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
5. Az Európai Gazdasági Térség területén működő, pirotechnikai termék megsemmisítésére
jogosult vállalkozással kötött megállapodás másolati példánya.
Kizárólag a fenti feltételnek megfelelő, a kérelmet benyújtó ügyfél és a megsemmisítésre
jogosult vállalkozás közötti közvetlen megállapodás másolati példánya kerül elfogadásra.
Nem helyettesíthető megsemmisítésre nem jogosult, de megsemmisítési megállapodással
rendelkező más vállalkozással kötött megállapodással, átvételi vagy egyéb nyilatkozattal.
6. A forgalmazási és a hozzá kapcsolódó tárolási tevékenységet szabályozó műveleti utasítás
(Műveleti utasítás R.-ben meghatározott fogalma: „A vállalkozás által készített, műveleti
előírásokat tartalmazó belső szabályozás, amely a végrehajtandó munkafolyamatokat és
azok felelőseit határozza meg.”)
7. A tevékenységnek megfelelő tűzvédelmi dokumentáció
(Tűzvédelmi dokumentáció R.-ben meghatározott fogalma: „Az épület, létesítmény
megközelíthetőségére, oltóvízellátására, a kockázati osztályba sorolásra, az alkalmazott
épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, a tűzszakaszok
elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi
rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó terv.”)
8. Pirotechnikusi bizonyítvány másolat
9. Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolat
10. A Rendőrség részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj előzetes megfizetése esetén a
befizetés igazolása.
11. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének igazolása.
Nem kell igazolni, ha a kérelmező rendelkezik 16 napon belül kiadott előzetes
szakhatósági állásfoglalással és azt a kérelméhez mellékelte.
12. Az eljárásban felhasználható (hatályos) előzetes szakhatósági állásfoglalás.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes szakhatósági állásfoglalása, ha azzal a
kérelmező rendelkezik, és az eljárásban fel kívánja használni.
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Egyéb:




Építésügyi hatósági engedély
Az ügyfél a kérelméhez mellékelheti, ennek hiányában az engedélyező hatóság
beszerzi.
Állandó forgalmazási engedély
Az ügyfél a kérelméhez mellékelheti, ennek hiányában az engedélyező hatóság
beszerzi.
Tárolási engedély
Az ügyfél a kérelméhez mellékelheti, ennek hiányában az engedélyező hatóság
beszerzi.

A kérelem feldolgozása:
A Rendőrség az ügyben megkeresi a kijelölt hatóságot, szakhatóságot, ha a megkeresés
feltételei fennállnak.
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 a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos
pirotechnikai tevékenység feltételei biztosítottak, a Rendőrség a tevékenységet határozatban
engedélyezi. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott határozatot a Rendőrség a
kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi. Az eljárás során a személyes megjelenés
szükségtelen.
Számlaszámok:
Intézmény
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
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Előirányzat-felhasználási keretszámla
száma
10023002-01451430-00000000
10024003-01451485-00000000
10025004-01451492-00000000
10026005-01451502-00000000
10027006-01451519-00000000
10028007-01451526-00000000
10029008-01451533-00000000
10033001-01451540-00000000
10034002-01451557-00000000
10035003-01451564-00000000
10045002-01451612-00000000
10036004-01451571-00000000
10037005-01451588-00000000
10023002-01451478-00000000
10039007-01451595-00000000
10044001-01451605-00000000
10046003-01451629-00000000
10047004-01451636-00000000
10048005-01451643-00000000
10049006-01451650-00000000

