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Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait,
hogy az év végi ünnepek zavartalanul teljenek!

A saját- és a környezete biztonsága érdekében,
mindig tartsa be a tűzijáték termékek vásárlására és felhasználására vonatkozó szabályokat!
Az év végi tűzijátékok használatát a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII.
24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. A termékek biztonságos felhasználása
és a termékek ellenőrzött és engedélyezett forgalmazása (árusítása) vonatkozásában az alábbiakra
kell figyelni.
Szabadon vásárolhatóak és felhasználhatóak az év bármely szakában:
-

-

-

A csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és
elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára
szolgáló épületek belsejében történő használatra szánt 1.
pirotechnikai osztályba (régen: játékos vagy I. osztály),
illetve
az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a
szabadban lévő behatárolt területen történő használatra
szánt 2. pirotechnikai osztályba (régen: kis vagy II. osztály)
sorolt eszközök.
Ezek a termékek olyan üzletekben is forgalmazhatók,
amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék
forgalmazására hoztak létre, pl.: „tortagyertyát”
cukrászdában is meg lehet vásárolni.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket
betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó
termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben
engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

Tűzijátékok felhasználása és forgalmazása az év végén
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket:
-

nagykorú személyek december 28-31. között megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják
a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig
felhasználhatják.
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.

Magánszemély a fenti időszakban sem birtokolhat és nem használhat fel
hangahatást keltő petárdát, vagy villanópetárdát!

Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket,
mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük!
Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó
raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a
rendőrhatóság ideiglenes tárolóhelyre - pl.: bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre - is
engedélyezi.
A fel nem használt, a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű tűzijáték és pirotechnikai
termékeket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó pedig köteles azt
térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon
vagy az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es segélyhívó számokon!

Sikerekben gazdag, békés, boldog új évet kíván
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya

