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Kimutatás megküldése hatóságnak pirotechnikai termékek gyártási illetve
forgalmazási engedély alapján tárgyévet megelőző évben gyártott illetve
forgalmazott pirotechnikai termékekről

A tájékoztató hatályos 2020.06.30-től.
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
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
4. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.)
IRM rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110516.316679
5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.338389
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
Kimutatás benyújtása:
A gyártási engedéllyel rendelkezőnek minden év február 15-ig meg kell küldenie az
engedélyező hatóságnak az előző évben általa gyártott pirotechnikai termékekről szóló
kimutatást, terméktípusonkénti bontásban.
A forgalmazási engedéllyel rendelkezőnek minden év február 15-éig meg kell küldenie az
engedélyező hatóságnak az előző évben általa forgalmazott pirotechnikai termékekről szóló
kimutatást terméktípusonkénti negyedéves bontásban. Év végi engedély alapján forgalmazott
termékekről szóló kimutatást a visszavonásig hatályos forgalmazási engedélyt kiadó
hatóságnak kell megküldeni.

A kimutatás elektronikus úton is megküldhető, az űrlap mellékleteként.
Költség:

nincs

Csatolandó mellékletek:

kimutatás

Kimutatás feldolgozása:
A beadványban és mellékletében foglaltakat az engedélyt illetve az igazolást kiállító hatóság
kiértékeli.
A tudomásul vett kimutatásról külön döntést, értesítést a hatóság az ügyfél részére nem
továbbít. Az engedélyező hatóság a kimutatást megküldi az illetékes tűzvédelmi szakhatóság
részére.
A hatóság indokolt esetben eljárást kezdeményez vagy az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Az
ügyfél az hiánypótlásra felszólításban foglaltaknak az RHIP-001 ÁNYK űrlap alkalmazásával
tud eleget tenni.
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