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Tűzijátékok engedélyeztetése.
Az u.n. profi tűzijátékok kivitelezéséhez hatósági engedély beszerzésére van szükség. Ezt a
felhasználási engedélyt a kivitelező pirotechnikus kéri meg -saját nevére- az illetékes megyei
rendőrfőkapitányságoktól. Minden evvel kapcsolatos dolgot ő intéz. A megrendelőknek nincs
más teendője a megrendelésen kívül. Amire viszont ügyelniük kell, az az ügyintézési idő. Ez jó
esetben is kb 3 hét, amit a hatóság szigorúan meg is követel. A megrendelésüknél,
tervezéseikben kérjük tehát, hogy erre különös gondot fordítsanak.

Kizáró okok: Ha a tűzijátékot olyan helyszínre tervezik, ami természetvédelmi, tájvédelmi
körzet területére esik, netán nemzeti park része, akkor a hatóság elutasítására kell számítani,
ill. nincs is értelme a kérelmet beadni. Ez alól csak az aug. 20.-i időpont kivétel, ez is akkor, ha
nemzeti ünnepi műsor alkalmából, annak részeként kerül sor a lejátszásra.

Ha a kiszemelt terület hajózási útvonalat is érint, akkor az engedélyeztetési idő min. 4 hétre is
kitolódhat, mert az illetékes vizirendészeti hatóság hozzájárulása is szükséges az eljáráshoz.
Ilyenek lehetnek pl. a Balatonpart esetében a mólók, hajókikötőkhöz közeli helyek (100-200
m-en belül), ill. maguk ezek a műtárgyak, de a folyópartok is. A strandok ilyen szempontból
nem jelentenek problémát, hiszen azok közelében nem is igen lehetnek ilyen útvonalak.

Amire az engedélyeztetési eljárás elindításához még szükség van, az a kiszemelt terület
tulajdonosának
vagy
kezelőjének
a
hozzájárulása
, amihez kész formanyomtatvánnyal rendelkezünk. Természetesen ezt is a pirotechnikus intézi
a helyiekkel.

Beltéri alkalmazások esetében lehetőség van u.n. nem engedélyköteles szinpadi effektek
használatára, amennyiben ezek a termékek műszaki pirotechnikai termék (T1) tanusítással
rendelkeznek (használhatóak kültérben is). Ezeket a termékeket használva még bejelentési
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kötelezettség sem terheli a pirotechnikust, csupán a telepítési hely szerinti illetékes tűzvédelmi
felelős hozzájárulása illetve aláírása szükséges az eseti tűzveszélyes tevékenység
végzéséhez. Hasonlóan például egy hegesztési folyamathoz.

Üdv.
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