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Engedélykérelem pirotechnikai termékek nem EGT-tagállamba történő
kivitelére onnan történő behozatalára

A tájékoztató hatályos 2020.06.30-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 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 székhelye 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.
A tevékenység végzésének feltétele az ügylethez kapcsolódó pirotechnikai tevékenység
végzésére jogosító engedély, vagy kivitel esetében a címzett írásos vevőnyilatkozata.

Költség:

nincs

Csatolandó mellékletek:

nem szükséges

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 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.
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