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ÁLTALÁNOS PIROTECHNIKAI ISMERETEK 

 

173/2011. (VIII. 24.) Kormány rendelet 

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről 

 

A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) 

bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

FOGALMAK, DEFINÍCIÓK 

 

biztonsági távolság: a gyártó által meghatározott távolság, amelyen belül pirotechnikai 

termék felhasználása, megsemmisítése során személyek nem tartózkodhatnak, 

 

EU-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben 

letelepedett meghatalmazott képviselőjének arra vonatkozó írásbeli nyilatkozata, hogy a 

pirotechnikai termék megfelel az e rendelet által megállapított alapvető biztonsági 

követelményeknek, és a forgalomba hozatali feltételeknek, 

 

felhasználhatósági idő: a gyártó vagy a megfelelőség értékelő szervezet által év és hónap 

pontossággal meghatározott határidő közül a rövidebb, amelyen belül a pirotechnikai termék 

rendeltetésszerű használatra alkalmas és megfelel az e rendelet által megállapított alapvető 

biztonsági követelményeknek, 

 

forgalmazás: egy pirotechnikai terméknek kereskedelmi tevékenység keretében történő 

rendelkezésre vagy használatra bocsátása az uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár 

ingyenesen, 

 

gyártó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely pirotechnikai 

terméket tervez vagy gyárt, illetve terveztet és gyártat annak saját név vagy védjegy alatt 

történő forgalmazása céljából, továbbá aki vagy amely az importált vagy már forgalomban 

lévő pirotechnikai terméket olyan módon módosítja, ami befolyásolja a pirotechnikai termék e 

rendelet követelményeinek való megfelelését, 

 

szaktudással rendelkező személy: a 4. és a T2. pirotechnikai osztályba sorolt termékek 

tekintetében a pirotechnikus szakképesítéssel vagy pirotechnikai terméküzemeltető 

szakképesítéssel rendelkező személy, a P2. pirotechnikai osztályba sorolt termékek 

tekintetében a gyártó által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy, 

 

BESOROLÁS 

 

A pirotechnikai terméket a rá vonatkozó alapvető biztonsági követelmények 

figyelembevételével az a vállalkozás, amely saját név vagy védjegy alatt történő forgalomba 

hozatal céljából pirotechnikai terméket tervez, gyárt, illetve terveztet és gyártat (a 

továbbiakban: gyártó) a pirotechnikai termék kockázati szintje, valamint felhasználási módja 
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(nettó hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján - a (2)-(5) bekezdésben 

foglaltak szerint - osztályokba sorolja. 

 

A (2) és (3) bekezdésben meghatározott pirotechnikai termékek körébe nem tartozó, gyártói 

termék-megfelelőségi műbizonylattal rendelkező azon pirotechnikai terméket (a 

továbbiakban: egyéb pirotechnikai termék), 

a) amely alacsony kockázattal jár, a P1. pirotechnikai osztályba, 

b) amely kizárólag a gyártó által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy által 

használható és kezelhető, a P2. pirotechnikai osztályba kell sorolni. 

 

TILALMAK 

 

Tilos a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, 

használatára, tárolására, kimérésére szolgáló helyiségben, szabad téren, ezeknek 50 m-es 

környezetében és repülőtéren az oda nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása. 

 

A T1, a P1, valamint a mezőgazdasági és az erdőgazdasági felhasználás céljára előállított P2. 

pirotechnikai osztályba tartozó termék kivételével tilos pirotechnikai terméket védett 

természeti területen felhasználni. Védett természeti területre nem érhet be a felhasznált 

pirotechnikai termékek védőterülete sem. 

 

PIROTECHNIKAI TERMÉKEK KÖVETELMÉNYEI 

 

Az egyéb pirotechnikai terméket oly módon kell megtervezni, hogy 

a) a rendeltetésszerű használat esetében a természetes személyek életére, testi épségére, 

egészségére, valamint a tulajdonra és a környezetre, továbbá 

b) nem szándékolt gyújtás esetében a visszamaradó anyag az egészségre, a tulajdonra és a 

környezetre a lehető legkisebb kockázatot jelentse. 

 

Az egyéb pirotechnikai terméknek a gyártó által feltüntetett felhasználhatósági időpontig 

rendeltetésszerűen működnie kell. 

 

PIROTECHNIKAI TERMÉK TÁROLÁSA 

 

a) robbanóanyag állandó raktározására alkalmas helyen (raktárépület, raktárhelyiség), ha ott 

ADR szerinti együvé rakási tilalom alá eső robbanóanyagot nem tárolnak, és a hely 

robbanóanyagtól mentesítése megfelelően megtörtént (a továbbiakban: robbanóanyag tároló 

hely), 

b) önálló, pirotechnikai termék tárolására szolgáló létesítményben (a továbbiakban: 

pirotechnikai raktárépület), valamint egy épületen belül elkülönített, pirotechnikai termékek 

tárolására szolgáló helyiségben (a továbbiakban: pirotechnikai raktárhelyiség), 

c) ideiglenes tároló helyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó 

hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 600 kg-ot, 

d) kézi tároló helyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó 

hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 200 kg-ot, vagy 
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e) átmeneti tároló helyen vagy fémlemez-szekrényben, ahol az egy időben tárolt 

pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 20 kg-ot. 

 

Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti tároló hely fűtése csak zárt rendszerű lehet, ahol az 

energiahordozó hőmérséklete legfeljebb 60 °C lehet. 

 

A pirotechnikai tároló hely őrzésére vonatkozó előírásokat a tárolási engedély tartalmazza. 

Pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyiség lakóépületben, illetve - a föld vagy felszín 

alatti pirotechnikai raktárépület kivételével - pincében, alagsorban nem alakítható ki. 

 

Védett természeti területen pirotechnikai tároló hely nem létesíthető. 

 

A T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termék - maximum 20 kg nettó 

hatóanyag-tartalomig - elkülönített vagy önálló helyiségben elhelyezett, rögzített, biztonsági 

zárral zárható, fém lemezszekrényben is tárolható, a termék naprakész nyilvántartása mellett. 

átmeneti tároló helyen vagy fémlemez-szekrényben, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai 

termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 20 kg-ot. 

 

A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak 

csomagolásán kívül egyéb, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes 

osztályba tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható. 

 

A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen, pirotechnikai termék tárolása idején tilos 

a) tüzet gyújtani, 

b) nyílt láng használatával járó munkát végezni, 

c) dohányozni és 

d) tűzfegyverrel lövést leadni, 

amely tilalmakat a bejáratnál fel kell tüntetni. 

 

Magánszemély pirotechnikai terméket az alábbi előírások figyelembevételével tárolhat: 

a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható, 

b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül, 

c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell 

tartani, 

d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható, 

e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és 

akaratlan gyújtástól védve tárolható, 

f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint 

olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi 

pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel, 

g) a pirotechnikai termékeredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai 

termék nem szerelhető szét, 

h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával 

mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható, 

i) egy lakóegységen belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható 

mennyiségű pirotechnikai termék tárolható. 
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PIROTECHNIKAI TERMÉK FORGALMAZÁSA 

 

Magyarországon pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, 

ha megfelel az e rendelet által megállapított alapvető biztonsági követelményeknek, 

megfelelőségét tanúsították, és ellátták CE-jelöléssel. 

Ha a pirotechnikai termékre több olyan jogszabály is vonatkozik, amely szintén előírja a CE-

jelölés feltüntetését, akkor a CE-jelölés egyben azt is jelenti, hogy az adott pirotechnikai 

termék Magyarország területén gyártott pirotechnikai termék, valamint az olyan államból 

behozott pirotechnikai termék esetében, amelyet - Törökország kivételével - az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes államban (a továbbiakban: harmadik 

ország) hoztak forgalomba vagy állítottak elő, a 73. § (1) bekezdésében előírt követelmények 

teljesítését a bejelentett szervezet vizsgálja és tanúsítja megfelel-e jogszabályok előírásainak. 

 

Nem kell engedély a nagykorú személy részére a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termék 

egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségben történő, valamint a szcenikai 

tevékenységet végző vállalkozás képviselője vagy felhasználási engedély benyújtására 

jogosult vállalkozás felelős pirotechnikusa részére a T1. pirotechnikai osztályba tartozó 

termék maximum 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú mennyiségben történő megvásárlásához, 

birtoklásához, tárolásához, valamint a használati és kezelési útmutatóban előírt célra és 

módon történő tárolásához és felhasználásához.. 

 

A T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék csak szaktudással rendelkező személy 

által kezelhető és használható fel. 

 

Nem kell engedély az e rendelet szerinti tárolási engedéllyel rendelkező vállalkozás részére a 

T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó, az egyszeri felhasználáshoz szükséges 

mennyiségnél nagyobb mennyiségű termék, illetve a T2. és a P2. pirotechnikai osztályba 

tartozó termék megvásárlásához, birtoklásához, ha azt tevékenysége során a használati és 

kezelési útmutatóban előírt módon használja fel. 

 

A színpadi, és az oda nem rendszeresített egyéb pirotechnikai termék tömegközlekedési 

eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható. 

 

A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű színpadi vagy egyéb pirotechnikai terméket a 

vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és 

költség felszámítása nélkül visszavenni. 
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FEGYVERTÖRVÉNY 

 

371/2016. (XI. 29.) Kormány rendelet 

a fegyverekről és lőszerekről 

szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormány rendelet, valamint a 

biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

szóló 86/1996. (VI. 14.) Kormány rendelet módosításáról 

 

elöltöltő fegyver: az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a 

lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, 

rendeltetésszerűen fekete lőporral vagy gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lőporral és 

hozzávaló csappantyúval működtethető; 

 

lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb 

csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki; 

 

muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, 

illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen 

fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer; 

 

tűzfegyver: olyan, a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába 

tartozó - vagy ilyenné átalakított - eszköz, amelyből gyúlékony hajtóanyag segítségével 

szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha 

a) a jogszabályban meghatározott módon hatástalanították, 

b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő halászatra, 

illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy rendeltetésszerűen csak e célokra 

használható, vagy 

c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minősül; 

 

színházi fegyver: kifejezetten vaktöltény működtetésére készült, lőfegyverből kialakított 

fegyver, amelynek csövét (forgódobját) úgy alakították át, hogy az a fegyverhez eredetileg 

használható lőszer befogadására nem alkalmas, illetve a csőben elhelyezett szűkítések 

megakadályozzák űrméretes lövedékek kilövését, továbbá az a lövedék kilövésére alkalmatlan 

gáz- és riasztófegyver, amelyet színházi fegyverként kívánnak használni; 

 

fegyver: a lőfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövő fegyver, a 

muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver; 

 

fegyverviselés: fegyvernek a természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán 

rejtett vagy nyílt módon történő elhelyezése; 

 

A rendőrség által kiadott engedély szükséges: 

a) a lőfegyver, a lőfegyverdarab (a továbbiakban együtt: lőfegyver), a muzeális lőszer 

kivételével a lőszer, a flóbert töltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lőfegyver 

hatástalanításához, a lőfegyver kiállításához és a házilagos lőszerszereléshez és újratöltéshez, 
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b) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, 

a légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, 

c) a tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a 

színházi fegyver, a lőszer, a lőszerelem és a hangtompító 

ca) tartásához, továbbá 

cb) az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, 

az ország területén történő átszállításához. 

 

 


