
Szilveszter   
Tájékoztató a tűzijáték termékekről 

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: rendelet) meghatározott rendelkezések az elmúlt évhez képest nem változtak, 
ugyanakkor indokolt a termékek biztonságos felhasználása és a termékek ellenőrzött és engedélyezett 
forgalmazása (árusítása) vonatkozásában az alábbiakra felhívni a figyelmet: 

A rendelet lehetővé teszi: 

1) a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), emberi 
tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történő használatát az 1. pirotechnikai 
osztálynak.  

2) az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő behatárolt területen történő
használatra szánt 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek szabad forgalmazását és 
felhasználását.  

3) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 
28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati 
utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig felhasználhatják.  

4) A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú 
tűzijáték termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus 
vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.  

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályú termék működési engedéllyel és a tevékenység bejelentéséről 
kiadott rendőrhatósági igazolással rendelkező nyílt árusítású üzletből, illetve december 28-31. 

között az 1., 2., 3. pirotechnikai osztályú termék az év végi forgalmazásra kiadott 
rendőrhatósági engedéllyel rendelkező ideiglenes tárolóhelyről (pl.: bevásárlóközpontok 

környékén felállított konténer) vásárolható!  

A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű terméket vissza kell szállítani a forgalmazóhoz. A fel 
nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó terméket január 5-ig kell 

visszaszállítani. A forgalmazó ezeket a termékeket térítésmentesen és költség felszámítása nélkül 
köteles visszavenni. 

103. § (2) Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó 
pirotechnikai termékek - a petárda kivételével - megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben 
összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban 
meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy 
felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket. 

(3) Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó 
tűzijáték termék - a petárda kivételével - megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben 
összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban 
meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy 
felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket. 

104. § (1) 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék 
a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt 

helyiségben, védett természeti területen, valamint rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen 
pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel, 

b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható, 



c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, 
szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen - kivéve a december 28. 18 
óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időtartamot - nem használható fel. 

107. § (2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték 
termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban 
meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő
felhasználásához. 

108. § (1) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, 
sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, rendezvény helyszínéül szolgáló 
nyilvános helyen pirotechnikus irányításával használható fel. 

(2) 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható 
fel, és csak zárt csomagolásban szállítható. 

(3) A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a 
vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása 
nélkül visszavenni. 

(4) Nagykorú személynek nem kell külön engedély 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték 
terméknek a (3) bekezdésben meghatározott időpontig történő - egy időben összesen 3 kg nettó 
hatóanyag-tartalmat meg nem haladó - birtoklásához, tárolásához. 

A magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó 
legfontosabb szabályok: 

• más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók; 
• el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos; 
• lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől el kell zárni; 
• tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad; 
• elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai 

termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni; 
• a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni; 
• a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem 

szabad; 
• egy lakóegységen (pl.: lakás, családi ház) belül összesen csak az egy magánszemély által 

birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható. 

Magyarországon magánszemélyeknek TILOS petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni! 

A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a szakszerűtlen kezelés miatt, ezért felhívjuk 
a figyelmet a tárolási szabályok betartására! Fontos, felhasználás előtt a használati útmutató 

elolvasása! A balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a szülők hívják fel gyermekeik 
figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre, amelyek 

ismertetésében a média is aktív szerepet vállal a szakszerű, pontos információk átadásával! 

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 112-es telefonszámon! 

Békés Megyei Rendőr – főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 



„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés 
megelőzésében” program 

______________________________________________________________________ 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a 
fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került 
kijelölésre valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá forduló szülők részére elektronikus úton, 
előadásokon, fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a kábítószerekkel 
kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben.  

A drogprevenciós összekötők elérhetőségei: 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság:  
Deák Sándor r. őrnagy
Telefonszáma: 06-66-523-700/23-28,  
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

Békéscsabai Rendőrkapitányság:  
Szilágyi Ilona r. százados  
Telefonszáma: 06-66-523-700/21-77,  
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

Békési Rendőrkapitányság:  
Szilágyi Mihály c.r. alezredes  
Telefonszáma: 06-66/411-644/50-17,  
e-mail címe: infodrog@bekes.police.hu  

Gyulai Rendőrkapitányság:  
Kovácsné Szőke Gizella c.r. őrnagy  
Telefonszáma: 06-66/361-644/51-21,  
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság: 
Tóth Krisztina r. zászlós  
Telefonszáma: 06-68/381-255,54-44 
e-mail címe infodrog@bekes.police.hu

Sarkadi Rendőrkapitányság:  
Dékányné Leelőssy Anikó r. főtörzsőrmester 
Telefonszáma: 06-66/375-622/56-26,  
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Szarvasi Rendőrkapitányság:  
Petruska László senior r.százados 
Telefonszáma: 06-66/313-711,52-83 
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Szeghalmi Rendőrkapitányság:  
Tóth Rita c.r. főtörzsőrmester 
Telefonszáma: 06-66/371-555/53-66,  
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu

Orosházi Rendőrkapitányság:  
Kis Rozália r. főhadnagy  
Telefonszáma: 06-68/411-344/55-82, 
e-mail cím: infodrog@bekes.police.hu 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz! 


