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/* 'oLOBUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

KEPVISEL6JE
Kdsztilt o Kdpvisel6testiilet 2020. mdrcius 18. napjdn tartandd iildsdre
Kdszitette : Mizsei Ldszli dnkormdnyzati kdpvisel6

Trirgy: Javaslatddntdskezdem6nyez6s6re

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A ,,Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l" sz6l6 201 1. dvi CLXXXX. tdrvdny (a
tovribbiakban: Mdtv.) 32.$ (2) bekezdds a) pontja, valamint az ,,az lnkorminyzat szervezeti 6s

mrikdddsi szabdlyzatdr6l" sz6l6 1212017.(Y.19.) dnkormdnyzati rendelet 7.$ (5) bekezdds d)
pontja alapj6n az al bbi el6terjesztdst 6s hatarozati javaslatot terjesztem a tisztelt K6pvisel6-
testiilet el6:

A ,,a polgriri c6lu pirotechnikai tevdkenys6gekrol" sz6l6 17312011. (VII. 24.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban: Korm6nyrendelet) 6letbel6pdsdvel lehet6vd vflt a lakossdg sz6mera egy sor
pirotechnikai eszk6z v6s6rl6sa 6s haszn6lata.

A Korm6nyrendelet 3.$ (3) bekezddse lartalmazza a h2ij6tdk term6kek oszt6lyba sorolds6t,
amely szerint:

,,(3) A szinpadi pirotechnikai termdk kivdtelivel a szdrakoztat6 cdlra szdnt azon pirotechnikai
t e rm 6 ke t (a tov ti b bia k b an : t iizij dtd k termd k),

a) amely nagyon alacsony kackdzattal ds elhanyagolhatd zajszinttel jdr, is amelyet -
beledrNe az emberi tartdzkodds cdljdra szolgdli dpiiletek belsejdt is - behqtdrolt ter leten

vald haszndlatra szdntak, az l. pirotechnikai oszttilyba,
b) amely alacsony kackazattal ds alacsony zajszinttel jdr, is a szabadban ldvd behatdrolt

ter leten vald haszndlatra szantak, a 2. pirotechnikai oszttilyba,
c) amely kizepes kockdzattal jdr, a szabadban livd nagt nyilt teriileten vqld haszndlatra

szdntak, ds amely zajszintje nem drtalmas az emberi egiszsdgre, o 3. pirotechnikai oszttilyba,
d) amely nagt kockdzattal jdr, kizdrdlag pirotechnikus dltal haszndlhat6 ds kezelhetd, ds

amely zajszintje nem drtalmas az emberi egdszsdgre, a 4, pirolechnikai oszltilyba kell
sorolnL"

A Korm6nyrendelet 103. $ (1)-(3) bekezd6se kimondja:

,, 103.5 0 Az t. ds 2. pirotechnikai osztdlyba tartozi tiiziidtdk termdkre e rendelet eldirdsait e

cimben meghatdrozott eltdrdsekkel kell alkalmazni.
(2) Nem ketl engeddly a I 4. iletdvit beti)ltt)tt szemdlynek az l. pirotechnikai osztdlyba tartoz6

pirotechnikai termdkek - a petdrda kiviteldvel - megvdsdrlasdhoz, birtokldsdhoz, ds ezeket egt
iddben dsszesen I kg nettd hat6dnyaglartdlomig tdrolhatja, ds a haszndlati ds kezeldsi

ritmutatfiban meghatdrozottak szerint felhaszndlhatja. A 14. dletdvdt be nem tbltdtt szemdly

csak nagtkor szemdly feliigtelete mellelt haszndlhat fel 1. pirotechnikai oszltilyba tartozb

tfrzijdtdk termdket.
(3) Nem kell engeddly a t6. dletdvdt betolfitt szemdlynek o 2. pirotechnikai osztdlyba tartozd

tfrzijdtdk termdi - o petdrdo kivdteldvel - megvdsdrldstihoz, birtokldsdhoz, ds ezeket egt

iddben dsszesen l kg nettd hat6onyagiartalomig tarolhatja, ds a haszndlati ds kezeldsi

utmutdtdban meghatdrozottak szerint .felhaszndlhatjo. A 16. dletdvdt be nem ttiltdtt szemily
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csok naglkor szemdly feliig)elete mellett haszndlhat fel 2. pirotechnikai osztdlyba tartozi
tfrzijdtdk termiket. "

A Korm6nyrendelet 107.$ (2) bekezddse 6rtelmdben

,,107. S (1) t...1
(2) Nem kell engedily a nagtkor szemdlynek a 3. pirotechnikai osztdlyba tartozd tfrz|dtdk
termdk december 28-a ds 3l-e kdzdtt tdrtdnd megvdsdrldsdhoz, ds a haszndlati ds kezeldsi
ittmutatiban meghatdrozottak szerint december 3 l -dn I I irdtdl a kbvetkezd noptdri dv janudr
I -jdn 6 6rdig tdrtdnd felhaszndldsdhoz. [...] "

Fentiekb6l lethat6 tehet, hogy a jogszabrlly pontosan leirja, hogy mely pirotechnikai term6ket
kik 6s milyen id6tartamban birtokolhatnak, tarolhatnak vagy haszniilhatnak fel, ugyanakkor a
gyakorlat ettol igen nagym6rt6kben eltdr.

Hi6ba azonban az ilyen term6kek felhaszn6l6srinak, trlroLisrinak id6beli korlitja, mdgis szinte
egdsz 6vben tapasztalhat6 a haszndlatuk, riiadAsul a rendeletben megszabott6l fiatalabbak is,
sokszor sziil6i feliigyelet n6lktil haszn6lj6k. Ez pedig nem csak 6ket vesz6lyezteti, hanem
kdzvetlen kdmyezettiket is. Nem ritkiin fordul el6 olyan is, amikor alkoholos befoly6solts6g
6tlapotriban hasznrilnak ilyen eszkdzdket, ami [jabb vesz6lyforrds 6s rendszeresen
balesetekkel is jiir.

A pirotechnikai eszkdz<ik haszndlatival jar6 f6ny 6s hanghatdsok igen sok kisdedet, id6s ds

beteg embert is zavar, megrdmit, v6lt ki bel6liik nehezen kezelhet6 reakci6kat. Trirs6llataink
jelent6s r6szdt, az embemdl fej lettebb 6rzdkszerveindl fogva igen erosen drintik a

hanghat6sok, de a vadon dl6 6ltawil6got is ugyanrigy zavarja.

A pirotechnikai eszkrizdk alapj6ban v6ve vegyi anyagok, amelyek haszn6lat kdzben a f6ny 6s

hanghat6sokon kiviil a legkiildnbdz6bb szennyez6anyagokat juttatjrik a kdmyezetiinkbe. Az
igen finom sz6ll6port6l (PM10.2,5, aPM az angol )particulate matter( kifejez6s rrividit6se,
amely a 10, ill. 2,5 mikronndl kisebb finom szemcs6s anyagokat jel6li, kdzismert nevtik6n
sz6ll6 pornak hivjuk ezeket, nagyon mdlyen le tudnak jutni a ldgutakba, sot a vdrbe is

bekeriilhetnek, igy a test minden szerv6be eljuthatnak, ahol srilyos glulladdsokat okozhatnak.
Rdad6sul ezeken az apr6 rdszecsk6ken a kdmiai szennyez6 anyagok is megtapadnak:

megkdtik a nitrog6n-oxidot, k6n-dioxidot 6s sz6nhidrog6neket, amelyek tovribbi, sokszor

nehezen gy6gyithat6 probl6makhoz vezethetnek.) kezdve irritativ, m6rgez6 ds akar rakkelt6
anyagokat is. (aluminiumot, amm6nium-perklorritot, antimon-szulfidot, barium-nitr{itot,
kdlium-nitr6tot, krilium-perklorrltot, valamint melldktermdkl6nt kdn-dioxidot, Litiumot,
Nitrogdn-monoxidot, Nitrog6n-dioxidot, rezet ds stronciumot)

Toxikus
adal6k

Mi6rt
hasznriljrik?

lRagtog6 fehdr
lszIn

Hajtdanyag,
oxidtil6szer

umtnlum

monrum-
erklorrit

E"tl*"*
lszulfid

Csill(tmhatds

g6sterm6k m6rgez6 hat6sa

B6rgyulladris, bioakkumul6ci6
(felhalmoz6d6s)

Szennyezi a termdszetes vizeket,
emberben 6s rillatban pajzsmirigy-
elviiltoz6st okoz.

Toxikus fiistje van, felt6telezett
rdkkelt6.

M6rsez6. Fiistje irrit6lja a l6gutakat.
Felt6telezett radioaktiv r6dium-
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Bririum-nitrrit dld szin



Krilium-
perklor6t

KAli .feketel6por

szeruryez6d6s

Szennyezi a term6szetes vizeket,
emberben 6s dllatban pajzsmirigy-
elv6ltozast okoz.

Meryezo fiist. A k6n 6s a sz6n

oxid6ci6j6t seg(ti el6, rrikkelto hatdsti

K6n 6g6se sordn keletkez6 gAz.

Ldgszennyez6 anyag. Csapaddkkal
6rintkezve savas es<it okoz.
Botcs6hal6l kockriaata.

Eg6se k6zben m &gezo €s irritAl6 ftist
keletkezik

Mdrgezl gdz

Mdrgezo gaz. Nitrogdn-monoxid 6s

oxig6n kapcsol6d6sakor jdn l6tre,
vizben oldva sal6tromossav 6s

sal6tromsav keletkezik. Ldgszennyez6
anyag. Bdlcs6hakil kock6zata.

K6pes bedpiilni a kalcium hely6re a

szervezetben. Kloridvegyillete er6sen

m€rgezo.

M6rgez6 dioxin 6s fir6n keletkezhet a

hasznrilata sordn. Felhalmo z6dik az

d16 szervezetben. R6'kkelt6.
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Nitrogdn-
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Hajt6anyag,
oxiddl6szer
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(saldtrom) A.\szele

Ken-dioxid Melldhermdk

Litiuni

vdj e

melldktermdk

1, . .

P'gest
lmelldhermdk

Stroncium Vdrds szin

R6z Kdk szin

Szerencs6re az eg€sz orsz6gban, egyre t6bb telepiil6sen l6tjrik be, hogy ez a tev6kenys6g a

,"tt"tt, togy a ielhaszn6l6lk drdmjt szolg6lja, a kdzdss6gek nagyobb rdszdre, valamint a

[Orny"r.tiii[.. ndzve zavarb 6s kiiros, "iei "gyr" 
t6bb helyen tekintenek el a telepiil6si

,*J.rueny"t"n val6 haszn6lat6t6l, de van, ahol mar tiltjak is a haszn6latukat. Itt az ideje,

hogl.az eddigi szabalyoz6st megvaltoztassak, ez6rt k6rj.iik fel a keriilet polgarmesterdt,hogy

azlilet6kes m]nisaern6l kezdemEnyezze az ezzel kapcsolatos l6p6sek megl6teldt.

AzAlaptdrvdny32.cikk(l)bekezd6sj)pontja6rtelmdben:,,ahetyidnkormdnyzatahelyi
turgrif intdzise k6rdben'rcrvdny lcereiii kaz&t a Teladat- ds hatdskirrel rendelkezd szervtdl

tajiiiztatrist kdrhet, ddntdst kezdemdnyezhet, vdlemdttyt nyilvdnithat " '

Az Mcitv. 7. $ (l) bekezddse alapjiin: ,,az Alaptdrvdny 3,2' cikk (l) bekezdds j) pontia szerint

^rgkertseu 
,z)r:, a helyi ankaimdiyzat migkeresidsdre harminc napon bel l drdemben

kbteles valaszolni".

K6rematisaeltK6pvisel6+estiiletet,hogyazel6terjeszt6sttargyaljameg6shozzameg
d<intds6t.

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-

testiilete (a tovdbbiakban: K6pvisel6+esttilet) felk6ri a

PolgArmestert, hogy a Beliigyminisztemel kezdemdtyezzen
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Hatrirozati javaslat:
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jogszabrily m6dositest, amely alapj6n a,,a polgdri cdlu
pirotechnikai tevdkenys6gekr6l" sz6l6 17312011. (VIII. 24.)
Korm. rendelet a j6v6ben teljes kdnien tiltsa meg a 3.
pirotechnikai oszt6lyba tartoz6 pirotechnikai eszkdzok lakossrigi
haszndlatiit 6s Magyarorsz6g teriiletdn val6 magdnszem6lyek
szitmfu a tdrt6n6 6rusitasAt.

A K6pvisel6-testiilet felkdri a Polg6rmestert, hogy a Kdpvisel6-
testtilet ddnt6sdr6l a Beltigyminisztert t6jdkoztassa.

Hatrirido: 2020. riprilis 21.
Felel6s: Kov6csP6terpolgiirmester
(elfogaddsa egyszeni sz6tdbbs6get ig6nyel)

Budapest, 2020. m6rcius 03.

Tcirvdnyessdgi szempontb6l megfelel6:

Akcc-p^ I
Dr. Csomor Ervin

jegyzo

Tirgyal6sra kijeltilt bizottsdg:

- Ugyrendi Bizottsdg
- Kdmyezet- ds Klimav6delmi Bizotts6g

Mizsei Lriszl6
dnkorm6nyzati kdpvisel6

-4-

lh,n;0)r,N
t


