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1. pirotechnikai osztályba tartoznak: nagyon alacsony kockázattal és 
elhanyagolható zajszinttel járó termékek, amelyeket zárt térben is 
lehet használni (pl. tortagyertya, recsegő, lepke, robbanó-borsó). 
Ezeket a termékeket egész évben engedély nélkül megvehetik és a 
használati utasításnak megfelelően felhasználhatják azok, akik 
elmúltak 14 évesek.  

2. pirotechnikai osztályba tartoznak: szintén alacsony kockázattal és 
alacsony zajszinttel járó termékek, de ezek már a szabadban lévő 
behatárolt területen való használatra szántak, (pl. római gyertya, 
röppentyű, tűzfogó, vezetőpálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán). 
Ezek a termékek 16 éves kortól szintén egész évben 
megvásárolhatóak és a használati utasításnak megfelelően 
felhasználhatóak. 

3.  pirotechnikai osztályba tartoznak: közepes kockázattal járó, kizárólag a 
szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szánt 
termékek, zajszintjük nem ártalmas az emberi egészségre (pl. magas 
hatóanyag-tartalmú rakéták). Nem kell engedély a nagykorú 
személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék 
december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, 
birtoklásához, tárolásához és a használati és kezelési útmutatóban 
meghatározottak szerint december 31-én 18:00 órától a következő 
naptári év január 01-jén 06:00 óráig történő felhasználásához. 

4.  pirotechnikai osztályba tartoznak: nagy kockázattal járó, kizárólag 
pirotechnikus által használható és kezelhető termékek, és amelyek 
zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre. 

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt 
árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletből vásárolható 
meg. Az illegális árusoktól vásárolt termékek minősége nem 
ellenőrzött, a termékekről a magyar nyelvű használati útmutató 
általában hiányzik, ezért a működtetésük rendkívül 
balesetveszélyes. A fel nem használt, vagy hibás 3. pirotechnikai 
osztályba tartozó tűzijáték terméket a szilvesztert követő 5 napon 
belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki köteles azt 
térítésmentesen visszavenni. 

Magánszemély továbbra sem birtokolhat, és használhat fel 
petárdát! 
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Aki a pirotechnikai termékekre vonatkozó előírásokat megszegi szabálysértést 
követ el! 

Szilveszterkor fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is! Ne hagyjuk őket magukra 
tűzijáték idején vagy biztosítsunk számukra elkerített, zárt helyet, hogy minél 

nagyobb biztonságban vészeljék át ezt az időszakot. 

 

 

 
Boldog Új Évet Kívánunk! 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
 
 

 


