
Tájékoztató pirotechnikai termékek vásárlásával, használatával kapcsolatban. 
 
A pirotechnikai tevékenységeket a 2011. szeptember 1-jétıl hatályos 173/2011.(VIII.24.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban PR.) szabályozza. 
 
A rendelet megalkotásának célja egy olyan egységes szabályozás kialakítása, mely lefedi a teljes 
polgári célú pirotechnikai tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó engedélyezések körét, valamint a 
pirotechnikai termékek osztályozását és felhasználását.  
A rendelet a korábban hatályos polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérıl szóló 
155/2003. (X.1.) Kormányrendelethez képest jelentısen eltérı fogalomrendszert használ. A 
pirotechnikai termékeket egy alapjaiban új szempontrendszer szerint csoportosítja. Módosította a 
pirotechnikai termékek címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályokat. 
 
A rendelet egész évben lehetıvé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és 
elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történı használatra 
szánt 1. pirotechnikai osztályba (régen: játékos vagy I. osztály), illetve az alacsony kockázattal és 
alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévı behatárolt területen történı használatra szánt 2. 
pirotechnikai osztályba (régen: kis vagy II. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és 
felhasználását. Ezek a termékek olyan üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten 
pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre, pl.: „tortagyertyát” cukrászdában is meg lehet 
vásárolni. 
 
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termékek vásárlása, felhasználása: 
Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó 
pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy idıben 
összesen 1 kg nettó tömegig 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 tőzijáték terméket. [PR. 103. § (2) bek.] 
 
Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték 
termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy idıben összesen 1 kg 
nettó tömegig 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 tőzijáték terméket. [PR. 103. § (3) bek.] 
 
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termék közintézményben, középületben, 
sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tőzveszélyességi 
osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus 
jelenlétében és irányításával használható fel. (rendelet 104. § (1) bek. a/ pont) 
 
Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termék – kivéve e termék év végi, konténerbıl 
történı ideiglenes forgalmazását – csak az e célra szakosodott nyílt árusítású üzletben, vagy egyéb 
üzlet megfelelıen elkülönített részében árusítható. [PR. 106. § (1) bek.]  
 
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termékek vásárlása, felhasználása: 
 
Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termék 
december 28-a és 31-e között történı megvásárlásához. 
Ezen termékek a nagyáruházak parkolójában elhelyezett ideiglenes elárusítóhelyeken – konténerekben 
– vásárolhatók meg. 
A termékeket a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a 
következı naptári év január 1-jén 6 óráig lehet felhasználni. [PR. 107. § (2) bek.]  
 



A vásárlás és felhasználás további feltételei: 
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termék közintézményben, középületben, 
sportlétesítményben, egyházi intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C” 
tőzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel. [PR. 108. § (1) 
bek.] 
3. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és 
csak zárt csomagolásban szállítható. [PR. 108. § (2) bek.] 
A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték terméket január 5-ig a vevı 
köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül 
visszavenni. [PR. 108. § (3) bek.] 
3. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termékbıl egy idıben összesen 3 kg nettó hatóanyag-
tartalmat meg nem haladó mennyiség tartható. [PR. 108. § (4) bek.] 
A tőzijáték termékre vonatkozó biztonsági távolságok: [PR. 11. § (1) bek.]  
1. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termék esetében legalább 1 m, 
2. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termék esetében legalább 8 m, 
3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tőzijáték termék esetében legalább 15 m. 
A termékek csomagolására és címkézésére vonatkozó elıírások: 
A pirotechnikai terméket vagy – ha azon nincs elegendı hely – a termék legkisebb egységcsomagját 
magyar nyelvő, közérthetı és jól olvasható címkével kell a terméktıl elválaszthatatlan módon ellátni. 
[PR. 14. § (3) bek.]  
A legkisebb kereskedelmi egységcsomag megbontása esetén az egyenként forgalmazott pirotechnikai 
termékekhez használati és kezelési útmutatót kell mellékelni. [PR. 14. § (2) bek.] 
Tilos a pirotechnikai termék postai vagy csomagküldı szolgálat útján történı 
értékesítése[PR.94.§(3)bek.]  
 
Magánszemély továbbra sem birtokolhat és használhat fel petárdát. 
 
Pirotechnikai termékeket csak az elıírásoknak megfelelıen,- a balesetek elkerülésének érdekében – 
fokozott óvatossággal használják! 
A rendırség az ellenırzések során a jogsértıkkel szemben szabálysértési eljárást indít, mely 
alapesetben 50 ezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. Az engedély nélküli pirotechnikai 
tevékenységet végzı személyek részére akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotechnikai 
termék az eljárás során lefoglalásra kerül.  

 
Jó tanácsok az év végi biztonságos szórakozáshoz  

• Tőzijáték terméket kizárólag engedéllyel rendelkezı forgalmazótól, magyar használati 
utasítással ellátva vásároljon! Ne vásároljon lejárt felhasználhatósági idejő terméket! 

• Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá! 

• Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat! 

• Ne szerelje szét, vagy alakítsa át! 

• A termékek jelentıs része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne 
mőködtesse azokat! 

• Kézben tartva ne mőködtessen tőzijáték terméket, és ne hajoljon fölé! 

• Gyızıdjön meg arról, hogy függıleges irányban semmilyen akadály nincs a termék 
útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban 
szereplı biztonsági távolságokat! 

• A tőzijáték rakéta vezetıpálcáját soha ne szúrja be a földbe, hanem stabilan álló csıbıl 
indítsa, mely lehet egy üres pezsgısüveg is! Eltört vezetıpálcás rakétát ne indítson.  

• A környezeti tőz oltásához legyen a közelben tőzoltó készülék - de minimum egy vödör 
víz -, hiszen az ördög sosem alszik! 

• A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a forgalmazóhoz! 

• A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tiltott! 



• Vigyázzon arra, hogy szórakozása ne veszélyeztessen másokat (személyeket, állatokat), 
tárgyakat, épületeket, a természeti környezetet! 

 
Védje háziállatát a szilveszteri petárdázástól  

• Tapasztalatok szerint a durrogtatást már karácsony után megkezdik, ezért a két ünnep között is 
a fokozott óvatosságot javasoljuk a gazdáknak. 

• Tartsák biztos, zárt helyen a háziállatokat szilveszterkor, mert elıfordulhat, hogy a petárdázás 
miatt elszalad, és soha többé nem kerül elı. 

• Az elsütött petárdák, és tőzijátékok miatt nagyon sok állat szalad el ijedtében elıfordul, hogy 
sohasem kerül elı. 

• Egy olyan éles hallással rendelkezı állatnak, mint a kutya, a durrogtatás olyan, mintha az 
ember füle mellett elsütnének egy puskát. Ezért az állatok ijedtükben elrohannak, és sokszor 
hiába keresik ıket, mert elbújnak. Mivel a petárdázás már reggeltıl elkezdıdik, és sokan nem 
maradnak otthon éjjel, legalább az elıszobáig engedjék be a kutyát, mert ilyenkor még a 
legjobb kerítés sem jelent számukra akadályt. 

• Az ebek védelme érdekében a szilveszteri idıszakban lehetıleg ne, vagy csak rövid ideig 
sétáltassák az állatokat és közterületen semmiképp ne hagyják póráz és felügyelet nélkül 
kedvencüket. 

  
Boldog új évet és balesetmentes szórakozást kíván a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendır-
fıkapitányság!  
   
 


