
  

 
 

 

 

Zseblopások megelőzése 
 

 

A bűncselekmények megelőzése érdekében, fogadja meg tanácsainkat! 

 

 Gyakran ellenőrizze és tartsa zárva csomagját, 

táskáját!  

 Csak annyi pénzt tartson magánál, amennyi 

feltétlenül szükséges! 

 Pénztárcáját, okmányait, bankkártyáját ruházata 

vagy táskája belső zsebében helyezze el, lehetőleg 

több helyen elosztva! 

 A bankkártyát és a PIN kódot soha ne tegye egymás 

mellé! 

 Vásárláskor, az áru válogatásakor még rövid időre 

se tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba! 

 Ha gyanúsan viselkedő személyt lát környezetében, azonnal ellenőrizze 

értékeit!  

 Ha ellopták bankkártyáját, mobiltelefonját, azonnal tiltassa le. Ha 

a lakáskulcsot is elvitték, cseréltesse le a zárakat! 

 Tetten ért zsebtolvaj esetén kérje a közelben lévők segítségét, és 

értesítse a rendőrséget! 

 Ha zsebtolvaj áldozata lett, haladéktalanul tegyen feljelentést! Az elkövetőről 

adott pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendőrség munkáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/ev-vegi-unnepek/biztonsagban-az-unnepek-alatt- 

Képek: internet 

Bűnmegelőzési tanácsok a 

karácsonyi bevásárlás időszakára. 



  

 
 
 

 

 

 

Az év utolsó napján nem szabad megfeledkeznünk a 

pirotechnikai termékek biztonságos használatára 

vonatkozó előírásokról. 

A pirotechnikai termékek felhasználásáról, 

tárolásáról, az ezzel kapcsolatos tevékenységről a 

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

rendelkezik.  

 

Felhasználás, forgalmazás egész évben 

  

A rendelet lehetővé teszi 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) tartozó 

termékek szabad forgalmazását és felhasználását. 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. 

 

Felhasználás, forgalmazás év végén 

 

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-

a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a 

használati utasításnak megfelelően december 31-én, 18 órától január 1-én, 6 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. 

  

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. Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a 

rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. A forgalmazott termékeknek 

minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük.  

 

 

SZILVESZTER - TŰZIJÁTÉK, 

PETÁRDA? 



Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magunkat és környezetünket 

is veszélyeztetjük! 

  

A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt 

szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell 

szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül 

visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a 

visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével. 

  

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati 

és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. 

Ezen információk ismeretében - a rendeltetésszerű felhasználás során - biztosítható, hogy 

pirotechnikai tevékenysége ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok 

életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket. 

  

Tárolásra vonatkozó szabályok 

  

1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és 

helyen összesen 1 -1 kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható 

tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kg nettó tömeg tárolható. 

  

A tárolás feltételeit a rendelet részletesen szabályozza. A magánszemélyek által 

szabadon felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb 

szabályok: 

 

 más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók; 

 el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos; 

 lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani; 

 tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad; 

 elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú 

pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni; 

 a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni; 

 a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket 

szétszerelni nem szabad; 

 egy lakóegységen (pl.: lakás, családi ház) belül összesen csak az egy magánszemély 

által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható. 

  

Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/igazgatasrendeszet/tajekoztato-tuzijatek-termekekrol 


