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2020. évi ..... törvény 

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról

1. §

A lőfegyverekről  és  lőszerekről  szóló  2004.  évi  XXIV.  törvény  18/B.  §-a  a  következő  (3a)
bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Tűzijáték termék
a)  közintézményben,  középületben,  sportlétesítményben,  egyházi  jogi  személy  által  használt
helyiségben,  valamint  rendezvény  helyszínéül  szolgáló  nyilvános  helyen  pirotechnikus
jelenlétében és irányításával használható fel,
b) védett természeti területen nem használható fel,
c) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,
d) magánszemély által

da) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott 1.
pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék kivételével település belterületén,
db) közterületen, valamint
dc)  a közúti  és gyalogos közlekedésre (út,  járda,  híd stb.),  kikapcsolódásra,  szórakozásra,
sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló egyéb területen,

nem használható fel.””

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

1



Általános indokolás

A magánszemélyek 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijáték termékek – egyebek közt
tűzijátékok, petárdák, bombetták, rakéták – közterületi használatának tilalmát ma a polgári célú
pirotechnikai  tevékenységekről  szóló  173/2011.  (VIII.  24.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:
Korm. rendelet) szabályai oldják fel december 31. este 6 óra és január 1-je reggel 6 óra között,
miközben  ugyanebben  az  időszakban  a  magánszemélyek  számára  engedély  nélkül
felhasználhatóvá teszik a közterületeken a 3. osztályba sorolt – azaz szabadban lévő nagy nyílt
területen való felhasználásra szánt – termékeket is.

Figyelemmel  arra  is,  hogy  a  kérdés  –  társadalmi  jelentőségénél  és  az  ütköző  érdekek
körültekintő rendezésének igényénél fogva – eleve törvényi rendezést igényel, az LMP törvényi
szabályozással,  a  pirotechnikai  tevékenységeket  szabályozó  fegyvertörvény  módosításával
javasolja megszüntetni a szilveszteri petárdázás és tűzijátékozás jelenlegi gyakorlatát.

A  szigorítást  számos  tényező  indokolja:  a  jelenlegi  gyakorlat  ugyanis  a  minden  évben
bekövetkező  sajnálatos  balesetek  miatt  balesetvédelmi,  tűzvédelmi,  környezet-  és
természetvédelmi,  továbbá  csend-  és  állatvédelmi  szempontok  alapján  egyaránt  változtatásra
szorul. Nagy többségünk jelenleg nem használ ilyen eszközöket, viszont mindenkit megillet az
egészséges – többek között zajártalomtól mentes – környezethez való jog. Ugyanez mondható el
állatvédelmi szempontból is, hiszen minden, az utcán durrogtató honfitársunkra több olyan jut,
aki ezalatt háziállatait igyekszik sikertelenül megnyugtatni. Mindemellett a tűzijáték termékek
tömeges  használatából  fakadó,  nem elhanyagolható  lég-  és  talajszennyezés  kiküszöbölése  is
indokolttá teszi a korlátozásokat.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat jelentősen korlátozza magánszemélyek számára a tűzijáték termékek felhasználását.
Nem tiltja ugyan be, de a pirotechnikus által felügyelt rendezvényi használat kivételével minden
település teljes belterületéről kitiltja a 3.  osztályba sorolt  tűzijáték termékeket:  azaz aki ilyet
szeretne  használni,  az  lakott  területen  kívül,  magáningatlanon teheti  meg.  Az 1.  kategóriába
sorolt termékek esetén a magánterületi – a termék jellemzőitől függően bel- és kültéri, vagy csak
kültéri – használatot a módosítás nem érinti, a közterületi használatra vonatkozó tilalom alóli
szilveszteri mentesség azonban itt is megszűnik.

A  kormányrendeleti  osztályozásra  vonatkozó  merev  hivatkozás  ugyan  nem  szerencsés
kodifikációs  megoldás,  azonban  ennek  nincs  valós  alternatívája  a  szabályozás  zártságának
fenntartása mellett, amit az is jelez, hogy a módosítani javasolt törvény hatályos szövege szintén
ezt a megoldást alkalmazza több rendelkezésében is.
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A javaslat  egyebekben  törvényi  szintre  emeli  a  Korm.  rendelet  103-108.  §-ának  élet-  és
környezetvédelmi  szempontból  egyaránt  garanciális  rendelkezéseit  a  tűzijáték  termékek
nyilvános  rendezvényeken  való  felhasználására,  szállításának  módjára  és  védett  természeti
területen való felhasználásának tilalmára.

2. § 

Hatálybaléptető rendelkezés. Minthogy a szigorítások a Korm. rendelet szerinti engedélyeztetési
kivételtől függetlenül is jelentősen korlátozzák a pirotechnikai termékek kereskedelmét, így a
módosítás hatálybalépéséhez hosszabb felkészülési idő indokolt.
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