Ügyféltájékoztató

pirotechnikai engedély/igazolás műszaki adattartamát nem érintő
adatváltozáshoz, valamint a gyártási/forgalmazási/megsemmisítési/tárolási
tevékenység megkezdéséhez/szüneteltetéséhez, továbbá az engedélyezett
vagy bejelentett tevékenység megszüntetéséhez szükséges bejelentés
benyújtásához
Tájékoztatóban szereplő ÁNYK űrlap
Témacsoport: Pirotechnikai tevékenységgel összefüggő ügyintézés
Azonosító

Űrlap megnevezése

RI-0119

Bejelentés pirotechnikai engedély / igazolás műszaki adattartamát nem érintő
adatváltozásról (vállalkozás és felelős pirotechnikus adatai), valamint
gyártási / forgalmazási / megsemmisítési / tárolási tevékenység
megkezdéséről / szüneteltetéséről, továbbá (felhasználás kivételével) az
engedélyezett vagy bejelentett tevékenység megszüntetéséről

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 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 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
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. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.338389
Bejelentés benyújtása:
A címben szereplő tevékenységre kiadott engedéllyel (határozat) rendelkező vállalkozásnak
— a tevékenység megkezdéséről, a pirotechnikusok személyének megváltozásáról, vagy
a tevékenység 2 hónapon túli szüneteltetéséről haladéktalanul, a tevékenység
megszüntetéséről 8 napon belül — az engedélyt (határozat) kiadó megyei (fővárosi) rendőrfőkapitánysághoz kell továbbítania a bejelentést.

Forgalmazási tevékenység bejelentéséről kiadott igazolással rendelkező vállalkozásnak — a
tevékenység megkezdéséről, a pirotechnikusok személyének megváltozásáról, vagy
a tevékenység 2 hónapon túli szüneteltetéséről haladéktalanul, a tevékenység
megszüntetéséről 8 napon belül — az igazolást kiadó rendőrkapitánysághoz kell továbbítania
a bejelentést.
A.)
Engedéllyel (határozattal) rendelkezők
Eljárási költségek:
1.
2.
3.
4.

Tevékenység megkezdésének bejelentése - költségmentes
Tevékenység szüneteltetésnek bejelentése - költségmentes
Tevékenység megszüntetésének bejelentése – költségmentes
Engedélyben (határozat) szereplő adatok módosítása:
 Vállalkozás adatai – igazgatási szolgáltatási díjköteles: rendőrség részére fizetendő
9.200,- Ft
 Felelős pirotechnikus személyének változása (visszavonás) — igazgatási szolgáltatási
díjköteles: rendőrség részére fizetendő 9.200,- Ft
 Felelős pirotechnikus megbízási minőségének vagy egyéb adatainak változása —
igazgatási szolgáltatási díjköteles: rendőrség részére fizetendő 9.200,- Ft
 Új felelős pirotechnikus – igazgatási szolgáltatási díjköteles: rendőrség részére
fizetendő 9.200,- Ft és a tűzvédelmi szakhatóság részére fizetendő 13.000,- Ft
 Több változás egy beadványban történő bejelentése esetén a fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjat csak egyszer kell megfizetni.

Rendőrség részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:
1. Az engedélyt (határozat) kiadó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzatfelhasználási keretszámlájára kell befizetni előzetes vagy utólagos fizetéssel.
2. Számlaszámok: 53/2012. (X. 26.) BM rendelet.
3. Előzetes fizetés (javasolt): A közlemény rovatban a „pirotechnika módosítás” szöveget
kell feltüntetni.
4. 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)
Tűzvédelmi szakhatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:
1. Az engedély (határozat) kiadásának helye szerint illetékes megyei (fővárosi)
katasztrófavédelmi igazgatóság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni
előzetes fizetéssel (átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel).
2. Számlaszámok: 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet.
3. Közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljárásnak a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1.
melléklete szerinti megnevezését.
4. A díj megfizetését az eljárás lefolytatására irányuló beadvány benyújtásával egyidejűleg
igazolni kell.
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Csatolandó mellékletek:
1. Rendőrség részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj előzetes megfizetése esetén a
befizetés igazolása (ha az eljárás nem költségmentes).
2. Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének igazolása (új pirotechnikus esetében).
3. Egyéb csatolandó melléklet:
1. Tevékenység megkezdésének bejelentése: nem szükséges
2. Tevékenység szüneteltetésnek bejelentése: nem szükséges
3. Tevékenység megszüntetésének bejelentése: nem szükséges
4. Engedélyben (határozat) szereplő adatok módosítása:
 Vállalkozás adatainak változása: nem szükséges
 Felelős pirotechnikus személyének változása (visszavonás): nem szükséges
 Felelős pirotechnikus megbízási minőségének vagy egyéb adatainak változása:
1. pirotechnikusi bizonyítvány másolat, ha változott és a korábbi bizonyítvány
adatait az engedély (határozat) tartalmazza,
2. tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolat, ha változott és a korábbi
bizonyítvány adatait az engedély (határozat) tartalmazza,
3. egyéb: nem szükséges.
 Új felelős pirotechnikus:
1. pirotechnikusi bizonyítvány másolat
2. tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolat
B.)
Bejelentésről kiadott igazolással rendelkezők (forgalmazók)
Eljárási költségek:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Tevékenység (forgalmazás) megkezdésének bejelentése - költségmentes
Tevékenység (forgalmazás) szüneteltetésnek bejelentése - költségmentes
Tevékenység (forgalmazás) megszüntetésének bejelentése – költségmentes
Igazolásban szereplő adatok módosítása:
 Vállalkozás adatai – illetékköteles: 3.000,- Ft
 Felelős pirotechnikus személyének változása (visszavonás) — illetékköteles: 3.000,Ft általános tételű eljárási illeték
 Felelős pirotechnikus megbízási minőségének vagy egyéb adatainak változása —
illetékköteles: 3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték
 Új felelős pirotechnikus — illetékköteles: 3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték
 Több változás egy beadványban történő bejelentése esetén az illetéket csak egyszer
kell megfizetni.
Az illetéket átutalással kell befizetni az ügyben eljáró rendőrkapitányság helye szerint
illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság számlaszámára előzetes vagy utólagos
fizetéssel.
Számlaszámok: Tájékoztató végén felsorolva.
Előzetes fizetés (javasolt): Az utalás közlemény rovatában a „pirotechnika módosítás”
szöveget kell feltüntetni.
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 ügyfél tárhelyére küldött
értesítésben feltüntetett RZSEIR iktatószám)
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Csatolandó mellékletek:
1. A 3.000,- Ft. általános tételű eljárási illeték előzetes megfizetése esetén a befizetés
igazolása (ha az eljárás nem költségmentes).
2. Egyéb csatolandó melléklet:
1. Tevékenység megkezdésének bejelentése: nem szükséges
2. Tevékenység szüneteltetésnek bejelentése: nem szükséges
3. Tevékenység megszüntetésének bejelentése: nem szükséges
4. Igazolásban szereplő adatok módosítása:
 Vállalkozás adatainak változása: nem szükséges
 Felelős pirotechnikus személyének változása (visszavonás): nem szükséges
 Felelős pirotechnikus megbízási minőségének vagy egyéb adatainak változása:
1. pirotechnikusi bizonyítvány másolat, ha változott és a korábbi bizonyítvány
adatait az igazolás tartalmazza,
2. tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolat, ha változott és a korábbi
bizonyítvány adatait az igazolás tartalmazza,
3. egyéb: nem szükséges.
 Új felelős pirotechnikus: 1. pirotechnikusi bizonyítvány másolat
2. tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolat
A bejelentés feldolgozása:
A Rendőrség az ügyben megkeresi a kijelölt szakhatóságot, ha a szakhatósági eljárás
kezdeményezésének feltételei fennállnak.
Amennyiben a beadvány feldolgozása során megállapításra kerül, hogy arra jogosult ügyfél a
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz hiánytalanul nyújtotta be, vagy eleget tett a
hiánypótlási felhívásnak, adatmódosítás esetén a Rendőrség a kiadott engedély
(határozat)/igazolás visszavonása mellett új engedélyt (határozat)/igazolást ad ki, tevékenység
megszüntetés esetén a kiadott engedély/igazolást visszavonja. A tevékenység megkezdésének
vagy szüneteltetéséről szóló, tudomásul vett bejelentésről külön döntést, értesítést a hatóság
az ügyfél részére nem továbbít. Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott hivatalos
iratot a Rendőrség a bejelentést benyújtó ügyfélnek megküldi. Az eljárás során a személyes
megjelenés szükségtelen.
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