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AZ EGYES PIROTECHNIKAI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

(kivonat) 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

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.  

 

- 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.  

 

2005 óta Magyarországon petárdázni tilos! Még a birtoklása is szabálysértésnek minősül, a 

törvény szerint már a birtoklásért is akár 150 ezres bírság is kiszabható. Hiába tudod 

megrendelni valahol a neten, ahogy átvetted máris szabálysértést követtél el!  

 

A petárda: azoknak a pirotechnikai eszközöknek a gyűjtőfogalma, amelyek nem látványhatást 

keltenek, „csupán” iszonyatosan hangosak. A betiltását is azzal indokolták, hogy a nagy durranások, 

nagy mértékben zavarják a köznyugalmat, a petárda félelmet kelt az emberekben, állatokban. 

 

Összegezve: 

 

- Az 1. pirotechnikai osztályhoz nem kell semmilyen engedély, minden 14 éven felüli megveheti és 

tárolhatja őket, maximum egy kilogramm össztömegig. Felhasználás csak az útmutató követése 

alapján engedélyezett, 14 éven aluli csak nagykorú felügyelete mellett használhatja őket.  

 

- A 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek megvásárlásához sem kell 18 évesnek lenni: ezeket 16 

éven felüliek vehetik meg, és tárolhatják - itt is él a maximum egy kilós határ. 

 

- A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékokat csak nagykorú személyek vehetik meg és 

tárolhatják. A vásárlás csak és kizárólag december 28 és 31 között engedélyezett! Ezeket a termékeket 

csak 31-én este 6 óra és január elseje reggel 6 óra között lehet eldurrogtatni. Ezekből egy időben és 

helyen összesen 3 kiló összes nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatók. 


