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akik kihasználják a polgárok adakozó szándékát, azonban nem a termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:
rászorultaknak adják át az összegyûjtött javakat, hanem õk ma- 1. lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektõl 
guk használják azokat fel. elzártan kell tartani; a termék más tûzveszélyes anyagokkal 

Annak érdekében, hogy adományaik lehetõség szerint elérje- együtt nem tárolható, egy lakáson belül csak az egy személyre 
nek a rászorultakhoz, mindig olyan szervezetnek adományoz- engedélyezett mennyiség tárolható
zanak, amelyet ismernek, illetve amit kis utánanézéssel le tudnak 2. el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni 
ellenõrizni, hogy valóban létezik, és valóban segít. tilos;

Nem árt utána nézni annak sem, hogy a megadott számlaszám 3. tetõtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket 
valóban a megadott szervezethez tartozik-e. Fontos tudni, hogy a tárolni nem szabad;
valódi adománygyûjtõ szervezetek soha nem kérnek készpénzt. 4. a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell 

Pirotechnika visszavinni;
A tavaly életbe lépett rendelet egész évben lehetõvé teszi a cse- 5. a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját meg-

kély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elha- bontani, a terméket szétszerelni nem szabad;
nyagolható zajszint), 1. pirotechnikai osztályba  illetve az ala- Fontos, hogy pirotechnikai termék csak olyan üzletbõl vásá-
csony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, 2. pirotechnikai rolható, amely a forgalmazásra engedéllyel rendelkezik, vagy 
osztályba tartozó termékek szabad forgalmazását és az üzlet ezirányú tevékenységét a hatóságnak bejelentette.  A 
felhasználását. forgalmazható tûzijáték termékek év végi árusítását a rend-

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. élet- õrség ideiglenes tárolóhelyre, konténerre is engedélyezheti. 
évüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú termé-
tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész ket, szilvesztert követõen 5 napon belül a forgalmazónak 
évben engedély nélkül megvásárolhatják és bizonyos jogszabályi vissza kell szállítani, melyet a forgalmazó köteles térítésmen-
korlátozások között felhasználhatják. tesen visszavenni.

A 3. pirotechnikai osztályba (régen: közepes vagy III. osz- A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata ma-
tály) tartozó tûzijáték termékeket nagykorú személyek gyar nyelvû, közérthetõ használati és kezelési útmutatót, vala-
december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, mint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. 
birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfe- Magyarországon magánszemélyeknek továbbra is tilos 
lelõen és a jogszabályban meghatározottak szerint december 31- petárdát birtokolni, felhasználni.
én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják. A szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély 

Az év végi idõszakban sem korlátlan az 1-3. osztály termé- nélkül pirotechnikai tevékenységet végez százezer forintig 
keinek felhasználási területe. A termékek csak pirotechnikus terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki pedig a pirotechnikai 
irányításával használhatóak fel például közintézményben, termékek tárolására, felhasználására, birtoklására 
középületben, sportlétesítményben, rendezvény helyszínéül vonatkozó elõírásokat szegi meg, ötvenezer forintig terjedõ 
szolgáló nyilvános helyen.      pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, 

1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékeket amelyre a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.
magánszemély egy idõben és helyen összesen 1 - 1 kg nettó 
tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható 3. A fentiekkel kapcsolatban további információ, 
pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékekbõl egy idõ- felvilágosítás kérhetõ:
ben és helyen összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalom tárolható. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság, 

A jogszabály részletesen szabályozza a tárolás feltételeit. A Bûnmegelõzési Osztály
magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai 06-56/501-654

Az ünnepi idõszak tûzeseteinek kiváltó oka leggyakrabban éghetetlen anyagú alátétet használni, ezzel ugyanis megaka-
az, hogy az égõ mécseseket, gyertyákat, csillagszórókat a száraz dályozható, hogy a mécses, vagy a gyertya átforrósítsa a 
fenyõfa vagy gyúlékony anyag közelében helyezik el. A kelet- környezetét. Célszerû az adventi koszorúk és fenyõfák köze-
kezõ lángok a különbözõ textíliákon, függönyön, éghetõ anya- lébõl minden gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett figyelni 
gokon keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Az kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát, csillagszórót stabil helyre 
adventkor használatos koszorún és a fenyõfákon (kará- rakjuk, hogy ne dõlhessen fel, és ne eshessen le. 
csonyfákon) elhelyezett gyertyák, csillagszórók szintén nagy 
odafigyelést igényelnek. 

A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerül-
hetõek a meggyújtott gyertyák, csillagszórók helyének körül-
tekintõ megválasztásával. Az adventi koszorúk esetében fontos 

Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívjuk a kataszt-
A díszítés során elhelyezett gyer- rófavédelem mûveletirányítási központját a 105-ös  hívó-

tyákat, csillagszórókat csak felügyelet mellett égessük, mielõtt számon, vagy a 112-es segélyhívó vonalon! 
a helyiségbõl kimegyünk, azokat oltsuk el!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

A karácsonyi ünnepek közeledtével tegyünk azért,
hogy az ünnep szép, békés és meghitt legyen!
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