
CÍM LEÍRÁS 

Ügytípus 
Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre 
behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem 

Ügytípus rövidített 
neve 

Pirotechnikai eszközök kiviteli/behozatali engedélyezése 

Eljáró Főosztály 
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és 
Nemesfémhitelesítési Főosztály 

Kitöltési segédlet 
(az ügykört 
jelenleg ellátó 
szerv) 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Kitöltési segédlet 
(illetékesség) 

országos illetékesség 
(Budapest Főváros Kormányhivatala) 

ügyleírás 

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok 
vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 
52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján tűzijátékok és 
meghatározott polgári pirotechnikai termékek behozatalához, 
kiviteléhez (reexportjához) az EU-n kívüli és az EGT-n kívüli 
viszonylatokban, kereskedelmi célú szállításokra előírt engedély iránti 
kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, 
Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 
Kereskedelmi Osztályához kell benyújtani, a R. 6. melléklete szerinti 
kérelem űrlapon. A kérelemben nyilatkozni kell: az áru rendeltetéséről 
és arról, hogy a cég rendelkezik a kapcsolódó magyarországi 
pirotechnikai tevékenységre (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás) az 
illetékes rendőrhatóság által külön jogszabály alapján kiadott 
engedéllyel, nyilvántartásba vétellel; továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy az adott (kiviteli, reexport, behozatali) szállításokat a cég a 
pirotechnikai termékekre vonatkozó előírások betartásával végzi. A 
kérelemhez csatolandó az áruk pirotechnikai osztályba sorolását, 

megnevezését, mennyiségét tartalmazó termékspecifikációs lista. 
A Rendelet 7. mell. szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 
példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra.   
Az ügyintézési határidő: 25 nap. 
 
A behozatali eljárás illetékköteles: 15.000 Ft eljárási illeték. 
A kivitel (reexport) illetékmentes eljárás. 
 
https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes 
 
https://mkeh.gov.hu/eljarasidij 
  

Van az ügykörhöz 
szakrendszer? 

Igen 

Szakrendszer 
megnevezése 

Integrált Kereskedelmi Engedélyezési Rendszer (IKER)-ENHER 

Van az ügykörhöz 
űrlap? 

Igen: MKEH008 ÁNYK űrlap 

Űrlap elérhetősége 

http://e-
ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html 

https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes
https://mkeh.gov.hu/eljarasidij
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html
http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html


 

Megjegyzés 

Az ÁNYK kérelem ügyfélkapuról (előzetes hivatali regisztráció után) és 
cégkapuról (előregisztráció nélkül) egyaránt benyújtható. 
 
https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes 
 

A kérelemre induló 
eljárás személyes 
megjelenéshez 
kötött 

 Nem. 

Személyes 
ügyintézés 
helyszín 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

Személyes 
ügyintézés 
ügyfélfogadás 

H:   9.00-11.00 
K:   9.00-11.00 
Sz: 9.00-11.00 
Cs: 9.00-11.00 
P:   9.00-11.00 

Személyes 
ügyintézés 
telefonszám 

vezetékes: (1) 458-5800 
mobil: 

Személyes 
ügyintézés egyéb 
elérhetőség 

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas 
 
keo@bfkh.gov.hu 
 

Eredeti okmány 
benyújtása 
szükséges 

Nem 

ÁNYK űrlap 
rendelkezésre áll 

MKEH008 
http://e-
ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html 
 

Egyéb információ 

Behozatali, reexport szállítási engedély a R. alapján előzetesen kiadott 
behozatali, reexport tevékenységi engedély megléte esetén adható. 
 
https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes 
   
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly 
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