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A katonai hagyományőrzők által használt legtöbb pirotechnikai termék 2017. július 1.-ét 

követően P2. pirotechnikai osztályba került besorolásra, az ezt megelőző időszakban T1. 

pirotechnikai osztály volt engedélyeztetve ezekre a termékekre. A fent említett 

leggyakrabban használt pirotechnikai termékek új tanúsítási regisztrációs besorolása: 

- KD03 1 fontos ágyú lövés imitáció  1008-P2-69256210  

- KD04 3 fontos ágyú lövés imitáció  1008-P2-69256210  

- KD05 6 fontos ágyú lövés imitáció  1008-P2-69256210  

- PT03 Puska töltet 6 gr.  1008-P2-69256194 

- PT04 Puska töltet 9 gr.  1008-P2-69256194 

- PT08 Felporzó töltet   1008-P2-69256194 

- PB03 Paintball fehér füst  1008-P1-69256213 

Az alábbiakban a fenti pirotechnikai termékekre vonatkozó jogszabályi előírásokat 

ismertetjük: 

 

173/2011. (VIII. 24.) Korm. 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: 

 

2. A pirotechnikai termékek osztályba sorolása 

3. § (1) 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 

(nettó hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján – a (2)–(5) bekezdésben 

foglaltak szerint – osztályokba sorolja. 

(2) A filmek és televíziós műsorok gyártását, vagy ezekhez hasonló felhasználást is 

ideértve, a beltéri vagy kültéri színpadi használatra tervezett azon pirotechnikai terméket (a 

továbbiakban: színpadi pirotechnikai termék), 

a) amely alacsony kockázattal jár, a T1. pirotechnikai osztályba, 

b) amelyet kizárólag pirotechnikus szakképesítéssel rendelkező személy (a továbbiakban: 

pirotechnikus) által használható és kezelhető, a T2. pirotechnikai osztályba kell sorolni. 

(3) A színpadi pirotechnikai termék kivételével a szórakoztató célra szánt azon 

pirotechnikai terméket (a továbbiakban: tűzijáték termék), 

a) amely nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – 

beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való 

használatra szántak, az 1. pirotechnikai osztályba, 
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b) amely alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt 

területen való használatra szántak, a 2. pirotechnikai osztályba, 

c) amely közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra 

szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 3. pirotechnikai osztályba, 

d) amely nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és 

amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 4. pirotechnikai osztályba kell sorolni. 

(4) Az 1. pirotechnikai osztály nem foglalja magában az olyan lőpor vagy fémpor tartalmú 

durranótöltettel ellátott, gyújtószállal vagy dörzsfejjel, és késleltetővel szerelt, nem 

fémköpenyes pirotechnikai terméket, illetve annak telepet alkotó változatát, amely az 

esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást kelt (a továbbiakban: petárda), a villanós 

petárdát, illetve annak telepet alkotó változatát, valamint azokat a durranó borsókat, amelyek 

2,5 mg-nál több ezüstfulminátot tartalmaznak. 

(5) 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. 

 

5. A pirotechnikai termékek csomagolására és címkézésére vonatkozó előírások 

14. § (1) A pirotechnikai terméket a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályokban és az 

anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kell 

csomagolni és jelölni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti címke tartalmazza: 

a)a gyártó nevét és címét, ha a gyártó az Európai Unióban vagy valamely EGT-államban 

nem letelepedett, akkor a gyártó neve mellett az importőr nevét és címét, 

b) a pirotechnikai termék nevét, típusát, pirotechnikai osztályát és a tanúsítási regisztrációs 

számát, 

c) a nettó hatóanyag-tartalmát, 

d) a 3. és 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek esetében a gyártás évét, 

e) a pirotechnikai termék felhasználásához szükséges – e rendelet szerinti – alsó korhatárt, 

f) az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék és a T1. és a P1. pirotechnikai 

osztályba tartozó pirotechnikai termék esetében közérthető, magyar nyelvű használati és 
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kezelési útmutatót, baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést, valamint – szükség szerint – 

a minimális biztonsági távolságot, 

g) az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék és a T1. pirotechnikai osztályba 

tartozó pirotechnikai termék esetében – szükség szerint – a „Kizárólag szabadtéri 

használatra!” feliratot, 

h) a 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében a „Kizárólag 

szabadtéri használatra!” feliratot, 

i) a 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék, valamint a T2. és a P2. 

pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termék esetében a „Kizárólag szaktudással 

rendelkező személy általi használatra!” feliratot, és a minimális biztonsági távolságot, 

j) hogy tűzgyújtási tilalom esetében védett természeti területen felhasználása tilos, 

k) a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék esetében a termék magánszemély 

általi engedélyhez nem kötött felhasználhatóság időtartamát. 

(5) A (4) bekezdés h)–j) pontja szerinti feliratok esetében a kisbetűs jelek betűmagassága 

legalább 1,5 mm. 

(6) A nem belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméknek vagy – bontatlan 

gyűjtőcsomagolás esetében – a gyűjtőcsomagolásnak a (4) bekezdés a)–f) pontjában 

meghatározott adatokat, illetve a pirotechnikai termék fajtájától függően a kalibert (átmérőt) 

tartalmazó felirattal kell rendelkeznie. 

(7) A gyártó köteles a pirotechnikai terméket jól látható és olvasható kitörölhetetlen 

címkével ellátni az értékesítés helye szerinti ország hivatalos nyelvén, amelyben a terméket a 

fogyasztó számára értékesítik. 

 

28. A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékekre vonatkozó speciális szabályok 

109. § (1) A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékre e rendelet előírásait a (2)–(8) 

bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Színpadi, illetve egyéb pirotechnikai terméket kizárólag csak gyártói termék-

megfelelőségi műbizonylat megléte esetén, a használati és kezelési útmutatóban feltüntetett 

célra lehet felhasználni. 

(3) A T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazásának bejelentésekor 

a 104. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni. 

(4) Nagykorú személy részére nem kell engedély a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba 

tartozó termék egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségben történő megvásárlásához, 

birtoklásához, és a használati és kezelési útmutatóban előírt módon történő tárolásához és 

felhasználásához. A T1. pirotechnikai osztályba tartozó termék – alkalmas tárolóhely 

hiányában – a 26. § szerint kialakított tárolóhelyen is tárolható. 
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(5) A T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék csak szaktudással rendelkező 

személy által kezelhető és használható fel. 

(6) 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. 

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

eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható. 

(8) 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. 

 

104. § (1) 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék 

a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett 

természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve 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. 

(2) A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó 

tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt 

térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni. 

(3) Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék alkalmas tárolóhely 

hiányában a 26. §-ban foglaltak szerint is tárolható. 

 

Ez a jogszabály alapján minden nyilvános rendezvényen pirotechnikus felügyelet 

szükséges, akár egyetlen ágyú- vagy puskalövést sem lehet elműködtetni szabadon, ha az 

előírásokat szigorúan vesszük! 

 

 


