Tájékoztató
az egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai termékekre
az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdése alapján vonatkozó
behozatali, kiviteli és reexport szállítási engedélykérelmek benyújtásáról

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy
országhatárt átlépő kereskedelméről szóló többször módosított 52/2012. (III. 28.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 2. és 3. mellékleteiben szereplő polgári pirotechnikai
termékek esetében a R. 3. § (2) bekezdése szerinti kiviteli, behozatali és reexport
(szállítási) engedély iránti kérelmek a R. 5.-7/A. §-aiban foglalt Általános szabályok
figyelembevételével, a R. 10.-11. §-ai előírásainak alapján, valamint a kérelmek
kitöltésének és benyújtásának általános szabályairól szóló, Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által a honlapon közzétett
Tájékoztatóban foglalt általános kitöltési és benyújtási szabályokon túl az alábbiakat is
figyelembe véve nyújthatók be a Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához:
Az engedélykérelemben meg kell adni
- behozatal, reexport esetén a kérelmezett termékre legalább a kérelmezett
határidőig érvényes, behozatali, reexport tevékenységi engedélyre vonatkozó
hivatkozást,
- kivitel, reexport esetén a külföldi címzett nevét, címét.
A kérelemhez csatolni kell
- a termékek konkrét megnevezését, mennyiségét (pl. darab-, kartonszámát stb.)
és a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII. 24.)
Korm.rendeletnek megfelelő pirotechnikai osztályok szerinti besorolását
tartalmazó termékspecifikációs listát;
-

a kérelmező jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát
= arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai tevékenység
engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól
szóló 156/2017.(VI. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre;
= az áru rendeltetéséről és ezzel összefüggésben arról, hogy a cég az áru
kivitelét, behozatalát a R.-ben foglalt és a Ftv. 18/B. §-ában, a
173/2011.(VIII. 24.) Korm.rendeletben előírt, a kapcsolódó magyarországi
tevékenységre kiadott forgalmazási, tárolási, és/vagy gyártási,
felhasználási engedélyekben, határozatokban foglalt feltételekkel
összhangban, továbbá a veszélyes áruk szállítási előírásainak
betartásával, a Ftv. 18/B. § (1) bekezdés b) pontjában a kivitelhez,
behozatalhoz előírt rendőrhatósági engedély birtokában fogja végezni;
- a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/B. § (1)
bekezdés a) pontjában, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló
173/2011.(VIII. 24.) Korm.rendeletben előírt, a kapcsolódó magyarországi
pirotechnikai tevékenységre a rendőrhatóság által kiadott forgalmazási,
tárolási, és/vagy gyártási engedély másolatát – előzetes tevékenységi
engedély nélküli kivitel esetén.
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forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016.(VI. 7.) Korm.rendelet
alapján az ORFK által kiadott, a kérelmezett szállításra érvényes
robbanóanyag Szállítási Engedély másolatát;
- a kiviteli és reexport engedélykérelemhez – a fentieken túl csatolni kell:
= az árualap származását, megszerzését igazoló dokumentumokat: például a
vonatkozó szerződés, üzleti ajánlat, szándéknyilatkozat hiteles
dokumentumait;
= a külföldi vevő/felhasználó nyilatkozatát, különös tekintettel az áru nem
katonai, nem rendvédelmi rendeltetéséről;
= a kérelmező által behozott (szabad forgalomba bocsátott) és újra kivinni
tervezett pirotechnikai termékek kivitele (export) esetén a behozatali
engedély számát és szükség szerint a vámkezelést igazoló vámokmányok
másolatát.
Ha a kérelmező által a kérelmezett árukör pontos meghatározásához adott információk
nem elégségesek, valamint ha az engedélyezési eljárásban a kérelmet aláíró személy
képviseletre való jogosultsága másként nem tisztázható, a Kormányhivatal további
dokumentumok csatolását kérheti.
A Kormányhivatal az engedélykérelmek elbírálása során vizsgálhatja azt is, hogy a
kérelmezett áru a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának
engedélyezéséről szóló 13/2011.(II. 22.) Korm.rendelet, illetve a kettős felhasználású
termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi
ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet
hatálya alá tartozik-e, és megfelelő esetben ezek betartását az engedély érvényességének
feltételéül szabja.
Az engedélyezés során a kérelmek és az azokban foglalt adatok kezelése az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az európai
uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/B. §-a és 140/C §-a szerint történik.
Az engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelmező megjelölheti a kérelemben
közölt azon adatokat, amelyeknek üzleti titokként történő kezelését kéri.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eltérő engedélyezési követelmények alkalmazása miatt az
egyaránt a 36. KN árucsoportba tartozó polgári célú ipari robbanóanyagokra, valamint a
polgári célú pirotechnikai termékekre vonatkozó engedélykérelmek nem terjeszthetők elő
egy beadványban, csak külön-külön kérelemben nyújthatók be.
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