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A szokásos augusztus 20-i tűzijáték jelentős szennyezéssel terheli 1  a főváros levegőjét. 
Magyarország egyébként is Európa egyik legszennyezettebb 2  térsége. A Levegő 
Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség szerint elfogadhatatlan, hogy komoly 
többlet légszennyezést jelentsen a nemzeti ünnep, miközben rendelkezésre áll környezetbarát 
alternatíva. A tűzijátékok színét gyakran nehézfém-vegyületek adják3, amelyek ártalmasak az 
egészségre (károsítják az idegrendszert, valamint rákkeltők), továbbá a levegőt, majd a vizet 
és a talajt szennyezik. A pirotechnikai eszközökben a pajzsmirigyet és a magzati fejlődést 
károsító perklorát4 is található, mely a levegőt és a vizet szennyezi. A tűzijátékok során 
emellett a klórtartalmú anyagok égésekor rendkívül káros, rákkeltő dioxinok és furánok 
keletkeznek.5 
 
A környezetvédelmi aggályok miatt az elmúlt években kifejlesztettek a környezetet nem 
szennyező, korszerű pirotechnikai eszközöket6 . Ezen anyagok alkalmazásával lényegesen 
kisebb a tűzijáték szennyező füstje és egyben a perklorátra sincs szükség. Légszennyező 
anyagok helyett főleg nitrogén gáz keletkezik (ami eleve a levegő 78 százalékát teszi ki). A 
színt adó káros fémek is gyakorlatilag mind kiválthatóak (leszámítva a zöld színt biztosító, a 
tüdőt és a szívet is károsító báriumot). Az eddigieknél csupán 10-20 százalékkal kerülne többe 
a környezetet sokkal kevésbé szennyező tűzijáték 7 . Ha azonban a társadalmi károkat is 
számítjuk, akkor ez utóbbi egyértelműen jóval olcsóbb. 
 
A tűzijátékot szervező cég először a Miniszterelnöki Hivatal tiltására hivatkozva utasította 
vissza a Levegő Munkacsoport kérését, hogy adjon tájékoztatást a tűzijátékokhoz használt 
anyagok összetételéről. Egy nappal később, amikor a civil szervezet a Miniszterelnöki Hivatal 
engedélyével a birtokában kereste meg a céget, annak illetékese a következő választ adta: 
„Nem vagyok vegyészmérnök, nem tudom a termékek összetevőit. Vannak erre 
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Magyarországon kijelölt szervezetek, amelyek a vizsgálatokat végzik. Minden engedélyem 
megvan. Ezen termékeket az EU minden országában használják. Rendelkezem 
környezetvédelmi engedéllyel is.” Továbbra sem kaptunk tehát választ arra kérdésre, milyen 
egészségkárosító anyagokat tartalmaznak a budapesti tűzijáték összetevői. A cég honlapján az 
olvasható, hogy termékeik nagy részét Kínából szerzik be. 
 
A Levegő Munkacsoport kéri a Miniszterelnöki Hivatalt, hogy a jövőben az uniós zöld 
közbeszerzési elvek szellemében8 kizárólag környezetbarát tűzijátékot szervezzen. 
 
Kérjük, tájékoztassanak minket a fejleményekről, továbbá kérjük, hogy haladéktalanul 
tájékoztassák az embereket, milyen egészségügyi kockázatnak teszik ki magukat a tűzijáték 
környezetében. Kérésünk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 20. §-án, valamint a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáféréshez, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről 
és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2001. évi LXXXI. törvény rendelkezésein alapul. 
 
Köszönettel: 
 
 
 
 Simon Gergely Lukács András 
 környezetkémikus, témavezető elnök 
 
 
 
 
                                                 
1 A tűzijátékok és petárdák környezetszennyezése: 
http://www.petardastop.hu/petardaSTOP/szakvelemenyek/levego/index.html 
2 A részecskeszennyezés miatti halálozásban elsők vagyunk Európában: 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/pm10_0907.pdf 
3 A stroncium vagy a litium adja a piros színt, a réz a kéket, a magnézium, a titán vagy az alumínium a fehéret, a 
konyhasó (NaCl) a sárgát, a bórsav vagy a radioaktív bárium a zöldet, a kálium vagy a rubidium a lilát. Emellett 
mérgező kadmiumot, krómot és ólmot is rendszeresen tartalmaz a tűzijáték. Stockholmban 1996-ban egy 
tűzijáték alkalmával az arzén, a higany, a kadmium, az ólom és több más fém levegőbeli koncentrációja a 
többszörösére emelkedett. Az ezredfordulós tűzijátékok alkalmával az EU akkori 15 tagországában a levegőbe 
kibocsátott ólmot 124 tonnára becsülték. 
http://www.angelfire.com/co3/NCFS/science/prettyskies.html  
4 Fireworks delivering a toxic charge: http://www.jsonline.com/news/29412309.html 
5 Sci/Tech Fireworks shower toxic chemicals: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/384905.stm 
6 Environmentally Friendly Fireworks And Other Pyrotechnics: 
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080317102449.htm, 
7 Making Green Fireworks 'Greener': 
http://www.aip.org/isns/reports/2009/070209firecracker.html 
8 A zöld közbeszerzés hivatalos kézikönyve: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_hu.pdf  


