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A tájékoztató hatályos 2021. március 23-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
2. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83823
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
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
5. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516
6. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139408
7. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140039
8. 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
9. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő
igazgatási
szolgáltatási
díjról
szóló
16/2012.
(IV.
3.)
BM
rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147321
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
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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.
Eljárásért fizetendő költségtérítés:
1. Rendőrség részére fizetendő: 36.000,- Ft
Engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja, fizetendő minden esetben.
2. Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére fizetendő: 13.000,- Ft
Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja, fizetendő minden esetben, ha a kérelmező
nem rendelkezik 16 napon belül kiadott, kérelméhez mellékelt előzetes szakhatósági
állásfoglalással.
Eljárási költség 1. (Rendőrség részére fizetendő):
36.000,- (harminchatezer) Ft igazgatási szolgáltatási díj.
A tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzatfelhasználási keretszámlájára kell befizetni előzetes vagy utólagos fizetéssel.
A számlaszámokat a következő linkre kattintva elérhető tájékoztatóban szereplő 1. táblázat
tartalmazza: az űrlapbenyújtáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez
Az igazgatási szolgáltatási díj, az ügyszámra való hivatkozás mellett átutalással vagy az
Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) felhasználásával történő internetes
bankkártyás fizetéssel (VPOS) teljesíthető.
Átutalás esetében, a közlemény rovatban fel kell tüntetni az automatikus iktatást követően
visszakapott iktatószámot, amely az alábbi pozíciókból álló ügyszám:
X X X X X - X X X /X X X/ X X X X. pr. (pl.: 29000-140/111/2019. pr.)
Eljárási költség 2. (Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére fizetendő):
13.000,- (tizenháromezer) Ft igazgatási szolgáltatási díj.
A tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni előzetes fizetéssel (átutalással vagy
fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel).
1. Számlaszámok: 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet tartalmazza.
2. Közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljárásnak a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1.
melléklete szerinti megnevezését.
3. A díj megfizetését az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg
igazolni kell.
A kérelem benyújtásakor nem kell a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját 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.
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A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1. A pirotechnikai tevékenységet érintő létesítmények
1. alaprajza,
2. műszaki leírása,
3. tűzvédelmi dokumentációja,
4. biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajza
2. A megsemmisítési tevékenységet szabályozó műveleti utasítások.
Műveleti utasítás:
 A vállalkozás által készített,
 műveleti előírásokat tartalmazó
 belső szabályozás, amely
 a végrehajtandó munkafolyamatokat és
 azok felelőseit határozza meg
3. A pirotechnikai tevékenységgel érintett terület, létesítmény tulajdonjogának vagy
használati jogának igazolása.
4. Pirotechnikusi bizonyítvány másolat
5. Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolat
6. A Rendőrség részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj előzetes megfizetése esetén a
befizetés igazolása.
7. 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.
8. 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:

Építésügyi hatósági engedély
A kérelem elbírálása során az engedélyező hatóságnak figyelembe kell
vennie a pirotechnikai tevékenységet érintő létesítmények tekintetében kiadott
építésügyi hatósági engedélyt, melyet az engedélyező hatóság beszerez.
Az építésügyi hatósági engedélyt az ügyfél a kérelméhez mellékelheti.)

A kérelem feldolgozása:
A Rendőrség az ügyben megkeresi a kijelölt szakhatóságot, ha a szakhatósági eljárás
kezdeményezésének 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.
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