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A magyar Greenpeace 2016-ban azért dolgo-
zott, hogy

• környezetünkből eltűnjenek a veszélyes 
vegyi anyagok;

• Magyarországon is elterjedjenek a  tiszta 
és biztonságos megújuló energiaforrások;

• megmaradjanak városainkban a  klíma-
védelmi és egészségvédelmi szempont-
ból egyaránt értékes zöldterületek; és

• itthon is elérhetőek legyenek a  fenntart-
ható, egészséges, vegyszermentes öko-
lógiai gazdálkodásból származó élelmi-
szerek.

Egyik szakértő munkatársunk tagja volt 
idén az Országos Környezetvédelmi Tanács 
civil delegációjának. A havonta tartott ülé-
seken, illetve a  jogszabályok megvitatása 
során számos esetben ismertettük állás-
pontunkat, és fogalmaztunk meg szakpoli-
tikai javas latokat többek között természet-
védelmi, hulladékpolitikai kérdésekben, 
valamint vízgazdálkodással és nukleáris 
hulladékok kezelésével, tárolásával kap-
csolatos témákban.

A 2016-os év legfontosabb tevékenységeit 
és sikereit rövidfilmben is összefoglaltuk.

http://youtube.com/watch?v=9BKZniALw5o
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KAMPÁNYUNK A MÉREGMENTES MAGYARORSZÁGÉRT

Fellépésünk hatására elszállították a 
buda pesti Illatos útról az utolsó hordókat is
Fellépésünknek és vizsgálatainknak is köszön-
hetően 2016. januárra az  utolsó hordókat is 
elvitték a  volt Budapesti Vegyiművek Illatos 
úti telepéről. A Greenpeace Magyarország azt 
kérte a  kormánytól, hogy biztosítsa a  súlyo-
san szennyezett terület megtisztításának és 
kármentesítésének mielőbbi megkezdését. 

Nyomásgyakorlásunknak hála meg-
kezdődött a Hortobágyi Nemzeti Park 
közelében lévő veszélyes hulladék
telep felszámolása
A Hortobágyi Nemzeti Park tőszomszédsá-
gában megbújó, romos méregtelepről szintén 
2016 elején szállították el a  veszélyes hulladé-
kot. Még 2014 elején a Terepszemle Stúdió 
helyi környezetvédelmi szervezet hívta fel 

Fotó:  © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

A MAGYAR GREENPEACE CÉLJA AZ VOLT, 

HOGY MAGYARORSZÁGON IS MINÉL 

HAMA RABB MEGSZABADULHASSUNK 

A  MINKET KÖRÜLVEVŐ MÉRGEKTŐL – 

HOGY NE LEGYE NEK VESZÉLYES VEGY-

SZEREK A  RUHÁINKBAN, ELEKTRONI-

KAI TERMÉKEINKBEN, VALAMINT HOGY 

MINÉL HAMARABB FELSZÁMOLJÁK 

A  MAGYAR HATÓSÁGOK A  FOLYAMATOS 

MÉRGEZÉSEKET OKOZÓ ELHAGYATOTT 

VESZÉLYES HULLADÉK-TÁROLÓKAT, 

VALAMINT ÉRVÉNYESÍTSÉK A  SZENY-

NYEZŐ FIZET ELVÉT, ÉS ÍGY A  SZENNYE-

ZŐK FIZESSENEK AZ  ÁLTALUK OKOZOTT 

KÁROKÉRT AZ ADÓFIZETŐK HELYETT.

https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157663175723896
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157663175723896
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157663175723896
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157663175723896
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Illatos-ut-fontos-lepes-hogy-eltntek-a-hordok-de-a-nagy-feladat-meg-hatra-van/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Illatos-ut-fontos-lepes-hogy-eltntek-a-hordok-de-a-nagy-feladat-meg-hatra-van/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/hortobagy/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/hortobagy/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/hortobagy/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/hortobagy/
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a figyelmet arra, hogy a területen 2300 tonnányi 
veszélyes hulladék, vegyszer állt lyukas, dara-
bokra szakadt hordókban, hatalmas halmok-
ban. A romos, nyitott tárolóban többek között 
cián vegyületek, galvániszap, rákkockázatú tri-
klór-etilén, klórozott oldószerek, festék, olajsár, 
ipari sók voltak. A vegyi anyagok egy része ki-
ömlött, így a szennyeződések feltételezhetően 
a talaj mélyebb rétegeibe is lejutottak. A tároló-
edényekből kijutott mérgek a  telep területén 
szennyezték a talajt és esetlegesen a talajvizet.

A Greenpeace Magyarország munkatársai 
2014 elején, majd 2015-ben is vettek mintákat 
a területen, ezzel bizonyítva, hogy a szennye-
zés kijutott a területről. Arról, hogy ez miként 
érintette a nemzeti park élővilágát, nincs infor-
máció. A területre bejutó rovarok, madarak és 
kisemlősök ki lehettek téve a szennyezésnek. 

Szakértőinkkel feltártuk Magyar
ország mérgezett örökségét, időzí-
tett vegyi bombáit
A kolontári vörösiszap-katasztrófa, majd 
a buda pesti Illatos úti hordók körüli botrány óta 
rengeteg aggódó állampolgári megkeresést 
kaptunk arról, hogy hány hasonlóan elszeny-
nyezett terület, időzített vegyi bomba lehet még 
Magyarországon. Mivel erre a  kérdésre egyér-
telmű választ sosem találtunk, úgy döntöttünk 
2016-ban, hogy magunk tárjuk föl hazánk leg-
szennyezettebb területeit. A  munka egész 
évben folyt, és a tevékenységünk által számos 
kiemelt ügyre felhívtuk a helyi és az országos 
média, valamint a döntéshozók figyelmét.

A „Mérgezett örökségünk” című szakértői 
jelentésünket 2016 decemberében hoztuk 
nyilvánosságra online verzióban és nyomta-
tásban is. 

A kiadványban 15 hazai, vegyi anyagokkal 
szennyezett területet, időzített vegyi bombát 
mutatunk be, és arra hívjuk fel a döntéshozók 
figyelmét: minél hamarabb kármentesítsék 
a  területeket, és érvényesítsék „a szennye-
ző fizet” elvét a hazai jogszabályi környezet 
átala kításával.

A jelentést a Parlament előtt látványos sajtó-
tájékoztatóval mutattuk be.

Megmutattuk, hogy a 2010es vörös
iszapkatasztrófát emberi mulasztás 
okozta, és követeltük a  szennyező 
mihamarabbi felelősségre vonását
A 2016. január végén meghozott első vörös-
iszap-ítéletben továbbra sem azonosították 
be a 2010-ben történt katasztrófa felelőseit, 
pedig a  bizonyítékokból egyértelmű, hogy 
emberi mulasztások vezettek a  számos 
halálos áldozattal járó katasztrófához. Mind 
a tározót üzemeltető MAL Zrt., mind a válla-
lat tevékenységét engedélyező és ellenőrző 
hatóságok számos esetben nyilvánvalóan 
hibáztak, vagy nem engedélyeztek és ellen-
őriztek megfelelően.

Felhívtuk a  figyelmet az  almásfüzi-
tői veszélyes hulladék szabálytalan 
keze lésére, és követeltük a  törvé-
nyek betartatását
2016 májusában látványos sajtótájékoz-
tatót tartottunk a  Legfőbb Ügyészség előtt, 
hogy az  ügyészséget rábírjuk: akadályozza 
meg a  további veszélyeshulladék-szállítást 
Almás füzitőre. A cég engedélyének ugyan-
is egy éve le kellett volna járnia, és a  cég 
csak egy jogi kiskapura hivatkozva folytathat-
ja még mindig a tevékenységét. Az  itt folyó 

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Mergek-szivarognak-a-Hortobagyi-Nemzeti-Parkba/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Mergek-szivarognak-a-Hortobagyi-Nemzeti-Parkba/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Mergek-szivarognak-a-Hortobagyi-Nemzeti-Parkba/
http://www.greenpeace.org/hungary/mergezett-oroksegunk/
http://www.greenpeace.org/hungary/mergezett-oroksegunk/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Mergezett-oroksegunk--Szennyezett-teruletek-idzitett-vegyi-bombak-Magyarorszagon/
http://www.greenpeace.org/hungary/PageFiles/744059/Mergezett_oroksegunk_rovid.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/PageFiles/744059/Mergezett_oroksegunk_rovid.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Mergezett-oroksegunk--Szennyezett-teruletek-idzitett-vegyi-bombak-Magyarorszagon/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Mergezett-oroksegunk--Szennyezett-teruletek-idzitett-vegyi-bombak-Magyarorszagon/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Miert-nincsenek-tovabbra-sem-felelsei-a-kolontari-katasztrofanak/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Azonnal-zarjak-be-az-almasfuziti-veszelyeshulladek-lerakot--koveteli-a-Greenpeace/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Azonnal-zarjak-be-az-almasfuziti-veszelyeshulladek-lerakot--koveteli-a-Greenpeace/


7

Greenpeace Magyarország Egyesület      
1143 Budapest, Zászlós utca 54.
t: +36 1 392 7663 f: +36 1 200 8484      
www.greenpeace.hu

szabálytalan hulladékkezelés miatt az  Euró-
pai Bizott ság kötelezettségszegési eljárást is 
indított a magyar állam ellen.

Egy újabb méregtelepet találtunk, 
ezúttal Kiskunhalason. A  helyi 
civilek kel együtt dolgozunk a terület 
mihamarabbi megtisztításáért
2016 augusztusában a  magyar Green-
peace a  kiskunhalasi Vasvarjú Termé-
szetvédelmi Alapítvánnyal és a Csemete 

Egyesülettel közösen hívta fel a figyelmet 
Kiskunhalas külső részén található elha-
nyagolt, szabálytalanul tárolt nagy meny-
nyiségű veszélyes hulladékra. A hatósá-
goktól azt kértük, a veszélyes hulladékot 
haladéktalanul szállítsák biztonságos 
helyre, hogy a  sérült hordókból és táro-
lókból ne szennyeződhessenek tovább 
az  érintett területek. Mintát is vettünk 
a területről, amelyek sajnos azt mutatták 
ki, hogy a  szennyezés kijutott a  környe-
zetbe.

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

2016 ősz elején egy helyi civil csoport megke-
resésére a Gyömrőn található volt PEVDI-vel 
(Pest Megyei Vegyi- és Divatcikkipari Válla-
lat) kapcsolatos szennyezésekre hívtuk fel 

a  figyelmet. A  területen mintát vettünk, és 
számtalan beadványt adtunk a  hatóságok-
nak, kérve az azonnali intézkedést.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_hu.htm
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157672335646930
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/kiskunhalas/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/kiskunhalas/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/kiskunhalas/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Elhagyatott-veszelyes-hulladekok-Kiskunhalas-tersegeben-katasztrofalis-allapotban/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Elhagyatott-veszelyes-hulladekok-Kiskunhalas-tersegeben-katasztrofalis-allapotban/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Elhagyatott-veszelyes-hulladekok-Kiskunhalas-tersegeben-katasztrofalis-allapotban/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Elhagyatott-veszelyes-hulladekok-Kiskunhalas-tersegeben-katasztrofalis-allapotban/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/pevdi/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/pevdi/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/pevdi/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/pevdi/
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Folyamatosan nyomást gyakorol-
tunk a ruhaipari cégekre, hogy minél 
hamarabb hagyjanak fel a veszélyes 
vegyszerek használatával
Szervezetünk 2016-ban is részt vett 
a  nemzetközi Greenpeace munkájában 
a  teljes globális ruhaipar méregteleníté-
séért.

Kimutattuk, hogy veszélyes vegysze-
rek vannak a túramárkákban
2016 januárjában bemutattuk, hogy a Green-
peace új kutatása veszélyes vegyszereket 
talált olyan vezető túramárkák, mint például 
a Mammut, vagy a Magyarországon is forgal-
mazott The  North  Face termékeiben. Azt 
kértük az  outdoor (túrafelszerelés-gyártó) 
cégektől, hogy bizonyítsák be, valóban tisz-
telik a természetet, és haladéktalanul méreg-
telenítsék termékeiket. A kampányunk hatá-
sára több vezető outdoor gyártó jelentette 
be, hogy teljesen vagy fokozatosan kivonja 
a veszélyes anyagokat a termeléséből.

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Veszelyes-vegyszereket-talalt-markas-turaruhakban-a-Greenpeace/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Veszelyes-vegyszereket-talalt-markas-turaruhakban-a-Greenpeace/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Veszelyes-vegyszereket-talalt-markas-turaruhakban-a-Greenpeace/
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2016 nyarán ismertettük annak a levegőteszt-
nek az  eredményét, amelyet a  Greenpeace 
az  outdoor ruhamárkák üzleteiben végzett. 
A  vizsgálat kimutatta, hogy a  boltokban 
az  illé kony PFC koncentrációja hatvan-
szorosa a zárt szobában mért átlagértéknek, 
és ezerszer magasabb, mint a  szabadban, 
ezzel bizonyítva, hogy ezen cégek a  mai 
napig kockázatos anyagokat használnak.

A Greenpeace a  divatmárkák korábban 
vállalt méregtelenítését is nyomon követi. 
Erről nemrég látott napvilágot egy értéke-
lés, amelyből kiderül, hogy a Nike sereghajtó, 
míg például a  H&M, valamint a  Zarát tulaj-
donló Inditex már sokat tett a gyártási lánca 
méregtelenítéséért.

Szakmai fórumokon képviseltük a 
természeti környezet és a lakosság 
egészségének védelmét a veszélyes 
vegyi anyagokkal szemben 
Vegyianyag-szakértőnk részt vett a  Kémiai 
Biztonsági Tárcaközi Bizottságban a zöld civil 
oldalt képviselve. A  Bizottság többek között 
az uniós vegyianyag-politika végrehajtását és 
nehézségeit tárgyalta. Szakértőnk több szak-
mai javaslatot is megfogalmazott többek között 
a lakosság veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
információhoz jutásával kapcsolatban.

Javaslatainkat több fórumon összegeztük 
a  szennyező fizet elvének érvényesítése és 
a szennyezők tényleges pénzügyi felelősségre 
vonásának érdekében. Mindezek alapján konk-
rét törvényi javaslat előterjesztésén dolgozunk.

 © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Tovabbra-is-rengeteg-vegyszer-van-a-ruhakban---meg-a-boltok-levegje-is-szennyezett/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Tovabbra-is-rengeteg-vegyszer-van-a-ruhakban---meg-a-boltok-levegje-is-szennyezett/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Tovabbra-is-rengeteg-vegyszer-van-a-ruhakban---meg-a-boltok-levegje-is-szennyezett/
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KAMPÁNYUNK A TISZTA, FENNTARTHATÓ ENERGIÁK 
ELTERJEDÉSÉÉRT ÉS A KLÍMABARÁT MAGYARORSZÁGÉRT

Felhívtuk a  figyelmet az  atomenergia 
veszé lyeire, a  fukusimai és csernobili 
nukleáris katasztrófák által okozott, még 
ma is veszélyes sugárszennyezésre
Az év során megemlékeztünk a  történelem 
két legsúlyosabb atomerőmű-balesetéről, 
melyek máig éreztetik hatásukat: a fukusimai 
baleset ötödik és a csernobili kataszt rófa har-
mincadik évfordulójáról. A katasztrófa követ-
keztében az erőművek környezete több évti-
zedre-évszázadra vált lakhatatlanná.

Annak érdekében, hogy az atomerőmű-
vekbe belekódolt katasztrófák veszélyeiről 
sose feled kezzünk el, a magyar Greenpeace 
megemlékezést tartott 2016. március 9-én a 
Hősök terén, a fukusimai és a csernobili atom-
erőmű-katasztrófák áldozatai előtt tisztelegve.

ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MAGYAR-

ORSZÁGON OLYAN BIZTONSÁGOS ÉS TISZTA 

ENERGIAFORRÁSOKKAL TERMELHESSÜK 

A JÖVŐBEN AZ ENERGIÁT, AMELYEK FENN-

TARTHATÓAK, ÉS VALÓDI ENERGIAFÜG-

GETLENSÉGET BIZTOSÍTANAK HAZÁNKNAK, 

2016-BAN IS AZON DOLGOZTUNK, HOGY 

ITTHON IS TERJEDHESSENEK A MEGÚJULÓ 

ENERGIAFORRÁSOK. EMELLETT FELHÍVTUK 

A  FIGYELMET A  PAKS II BERUHÁZÁSBAN 

REJLŐ HATALMAS GAZDASÁGI, TÁRSADAL-

MI ÉS BIZTONSÁGI VESZÉLYEKRE ANNAK 

ÉRDEKÉBEN, HOGY MAGYARORSZÁG FELE-

LŐS DÖNTÉST TUDJON HOZNI JÖVŐBELI 

ENERGIAPOLITIKÁJÁRÓL.

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace
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Válaszút előtt van Magyarország: vagy 
a  veszé lyes atomerőmű-bővítésbe vagy 
a biztonságos megújulókba fektetünk – ezért 
nap elemes lámpákból raktunk ki egy „atom-
jelet”, amely fokozatosan alakult át egy jel-
képes szélkerékké. A  fotóeseménnyel azt 
üzentük: a veszélyes atomenergia használa-
ta helyett át kell térnünk a megújuló energia-
források használatára, amely az  egye düli, 
környe zeti, egészségügyi és gazdasági 
szempontból egyaránt megfelelő megoldás 
a jövő energiaellátására.

A katasztrófák tragédiája a  túlélők szemé-
lyes élettörténeteiben mutatkozik meg leg-
inkább. Épp ezért kötelességünknek éreztük, 
hogy a  magyarokhoz is eljussanak azok-
nak a  történetei, akik megélték a csernobili 
atomerőmű-balesetet. Az  Európa Könyv-
kiadóval együttműködésben részt vettünk 
a  Nobel-díjas író, Szvetlana Alekszijevics 
Csernobili ima című könyvének bemutatóján. 
Annak érdekében, hogy a  riportkötet új 
közönséghez is el tudjon jutni, Jordán Tamás 
Kossuth-díjas színművész előadásában 
készí tettünk Facebookon terjeszthető rövid 
ajánlóvideókat a könyvhöz.

A csernobili katasztrófával blogunkon is 
foglalkoztunk: egy olyan interaktív térképet 
mutattunk be, amelynek segítségével a Föld 
bármely pontjára ráhelyezhető a  csernobili 

„tiltott zóna”, hogy mindenki számára érzé-
kelhetővé váljon a katasztrófa valódi mérete.

Információkkal láttuk el a  magyar 
közvéleményt a  történelmi jelentő-
ségű párizsi klímamegállapodásról
A nemzetközi Greenpeace jelen volt a  pári-
zsi klímacsúcson, így a  helyszínen folyama-
tosan nyomon tudtuk követni az első globá-
lis és kötelező érvényű klímamegállapodás 
létrejöttét, ratifikációs folyamatát. Itthon 
nyilatkoztunk a  létrejött klímamegállapodás-
ról és arról, hogy a különböző klímaforgató-

könyvek esetében a  klímaválságnak milyen 
várható hatásai lehetnek hazánkban. A  glo-
bális éghajlatvédelmi megállapodás mérföld-
kő az emberiség klímaválság ellen folytatott 
küzdelmében: amennyiben azonnal cselek-
szünk, az  éghajlatváltozás katasztrofális 
követ kezményei még elkerülhetőek.

Rendszeresen tájékoztattuk a magyar 
állampolgárokat a  legfrissebb ener-
giatrendekről, a  megújuló és a  nuk-
leárisenergiatermelés alakulásá-
ról, valamint a klímaváltozás aktuális 
hatá sairól
Facebook-oldalunkon folyamatos tájékoz-
tatást adtunk a  megújuló energiaforrások 
terje déséről, a nukleáris reaktorokban, illetve 
a megújulókkal előállított energia árának ala-
kulásáról, és az atomerőművekkel kapcsola-
tos meghibásodásokról, balesetekről. 

A  trendekből jól látszik: a  megújulókkal ter-
melt áram már most olcsóbb, ezért nem vélet-
len, hogy a befektetők is inkább efelé fordul-
nak. Az Európai Unióban az elmúlt években 
újonnan épített erőművek szinte kizárólag 
megújuló alapúak, miközben új atomerőművi 
kapacitás 2007 óta egyáltalán nem került be-
építésre. Emellett világszerte egyre szapo-
rodik azoknak a városoknak és országoknak 
a  száma, amelyek hosszabb-rövidebb idő-
szakokra már 100%-ban megújuló energi-
ából tudják előállítani áramszükségletüket, 
és egyre több város és ország vállalja, hogy 
pár évtized alatt átáll a 100%-ban megújuló 
alapú energiatermelésre.

A klímaválság aktuális mértékéből jól látszik, 
hogy az emberiségnek sürgősen cselekednie 
kell, és mielőbb fel kell hagynunk a fosszilis 
energiatermeléssel. A  klímaváltozás megfé-
kezésére az  atomerőművek sem jelentenek 
megoldást: nemcsak azért, mert veszélye-
sek, és máig nincs megoldás az  atomhul-
ladék biztonságos kezelésére, hanem mert 

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Fukusima-5-Csernobil-30-atom-helyett-forduljunk-a-megujulok-fele/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Fukusima-5-Csernobil-30-atom-helyett-forduljunk-a-megujulok-fele/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Fukusima-5-Csernobil-30-atom-helyett-forduljunk-a-megujulok-fele/
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157665618235076
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157665618235076
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157665618235076
https://www.youtube.com/watch?v=iQ7vt3w8vlc
https://www.youtube.com/watch?v=sZYicqw1zks
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Csernobil-30-eve-tortent-es-meg-tobb-tizezer-evig-tart/
http://greenpeace.blog.hu/2016/04/25/15_dolog_amit_eddig_talan_nem_tudtal_csernobilrol
http://greenpeace.blog.hu/2016/04/25/15_dolog_amit_eddig_talan_nem_tudtal_csernobilrol
https://www.facebook.com/greenpeace.hu/posts/10154661953408349
http://greenpeace.blog.hu/2016/11/04/az_atalakulas_elkerulhetetlen_avagy_miert_kell_azonnal_cselekedni_a_klimavaltozas_merseklesehez
http://greenpeace.blog.hu/2016/11/04/az_atalakulas_elkerulhetetlen_avagy_miert_kell_azonnal_cselekedni_a_klimavaltozas_merseklesehez
http://greenpeace.blog.hu/2016/11/04/az_atalakulas_elkerulhetetlen_avagy_miert_kell_azonnal_cselekedni_a_klimavaltozas_merseklesehez
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drágák is, így piaci finanszírozásuk szinte 
lehetetlen. Az atomerőművek arra sem alkal-
masak, hogy kiváltsuk velük a  szennyező 
fosszilis energiahordozókat, mert megépíté-
sük hosszú időbe telik.

Mindez azt támasztja alá, ami egyébként 
a világtrendekből is jól látszik: a klímaválto-
zás megfékezésére és energiafüggetlensé-
günk biztosítására az egyetlen megoldás az, 
ha mihamarabb átállunk a megújuló energia-
termelésre.

A nyár során számos fesztiválon (Samsara, 
Művészetek Völgye, Ördögkatlan, Sziget) 
vettünk részt, ahol a  megújuló energia-
forrásokat népszerűsítettük. Az  érdeklődőket 
napenergiával működő akkumulátortöltővel 
vártuk, illetve egy virtuális szemüveggel, 
amely a  résztvevőket a  klímaváltozás által 
sújtott Északi-sarkvidékre „röpítette”, hogy ott 

láthassák az éghajlatváltozás súlyos következ-
ményeit. A  résztvevők ezen felül saját készí-
tésű bolygóvédő krétarajzos üzenetekkel 
örökít hették meg magukat egy fotófal előtt.

Megkérdeztük a  magyarokat, hogy 
az atomenergiát vagy a megújulókat 
támogatjáke; egyértelműen a  meg-
újulókra esett a választásuk
2016 decemberében reprezentatív közvé-
lemény-kutatást készíttettünk, amelyben – 
többek közt – a lakosság energiaforrásokhoz 
való viszonyát térképeztük fel. A  közvéle-
mény-kutatás eredményei alapján a  magya-
rok 75%-a a megújuló energiákat választaná, 
és több mint 50%-uk egyértelműen elutasít-
ja az orosz hitelből, orosz állami vállalat által 
felépíteni kívánt Paks II-t. 

© Greenpeace

https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668678226423
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668678226423
https://www.facebook.com/greenpeace.hu/photos/a.377502068348.159753.35634348348/10154938697603349/?type=3
https://www.facebook.com/greenpeace.hu/photos/a.377502068348.159753.35634348348/10154938697603349/?type=3
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157678788112222
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157678788112222
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157678788112222
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157678788112222
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157678788112222
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Tudományos jelentésben mutattuk 
meg: Európa és benne hazánk is 
miként tudna átállni a  megújulókra 
2050re
2016 szeptemberében tudományos jelentés-
ben mutattuk meg, hogyan tudna 2050-re 
Európa átállni a  fenntartható, környezetkí-
mélő, megbízható megújuló energiaforrá-
sokra, és ebben az  állampolgárok miként 
vehetnek részt. A  kutatást a  CE Delft 
környezetvédelmi kutatóintézet készítette, 
hogy felmérje a  közös ségi energiatermelés-
ben rejlő lehetőségeket. A kutatás számításba 
veszi az aktuális gazdasági helyzetet, valamint 
a megújuló energiaforrásokkal és a klímavéde-
lemmel kapcsolatos hozzáállást is.

Szakértői jelentésben bizonyítottuk 
be: Paks II óriási gazdasági veszte-
séget jelentene Magyarországnak
Paks II gazdaságosságáról szakértői jelen-
tést készíttettünk a  cseh Candole Partners 
energetikai közgazdasággal foglalkozó 
elemző céggel. A májusban bemutatott tanul-
mány szerint Paks II súlyos gazdasági vesz-
teségeket jelentene Magyarországnak: az új 
atomerőmű akár évi 285 milliárd forintjába 
is kerülhet a magyar államnak. A tanulmány 
rámutatott, hogy az  atomerőmű-bővítés el-
lehetetlenítené Magyarországon a  jövő fő 
energiaforrásának számító megújulók terje-
dését is.

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

Kimutattuk: Paks II súlyosan veszé
lyeztetheti hazánk természeti, 
környe zeti értékeit
A Baranya Megyei Kormányhivatal 2016 
szeptemberében adta ki a Paks II projekt 
környezetvédelmi engedélyét. Az engedély 
alapját képező környezeti hatástanulmányt 
korábban már alaposan véleményeztük, és 
sajnos hiányosnak és homályosnak találtuk. 
A hatástanulmány ugyanis olyan alapvető 
kérdésekre nem adott választ, mint hogy pél-
dául mi történne az erőműben súlyos baleset 
esetén; hol tárolnák véglegesen a kiégett 
fűtőelemeket; vagy hogy miként hatna az 
erőmű hőterhelése a Duna élővilágára. Mivel 
álláspontunk szerint felelőtlenség egy ennyi-
re megalapozatlan környezeti hatásvizsgálat 
alapján kiadni a környezetvédelmi engedélyt 
az atomerőműre, fellebbezést nyújtottunk 
be a másodfokú hatósághoz az Energia-
klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani 
Központtal közösen.

Felhívtuk a  figyelmet arra, hogy 
Paks II sem gazdaságilag, sem 
energia politikailag nem lenne ked-
vező beruházás hazánk számára, 
továbbá a projekt uniós jogszabályo-
kat is sért
Februárban véleményt nyújtottunk be 
az Európai Bizottság Versenypolitikai 
Főigazga tóságának Paks II-t vizsgáló eljá-
rásához. Ebben megállapítottuk, hogy 
a magyar állam Paks II-t állami támogatás-
ból való sítaná meg, és hogy a projekt több 
ponton is uniós jogot sért. Paks II meg-
valósulása korlá tozná a  szabad versenyt 
mind a magyar, mind az uniós villamosener-
gia-piacon, ezzel akadályozná az  energia-
hatékonysági beruházásokat és a megújuló 
energiaforrások terjedését. 

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Allampolgarok-termelhetnek-meg-az-EU-aramszuksegletenek-45-at-2050-re/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Allampolgarok-termelhetnek-meg-az-EU-aramszuksegletenek-45-at-2050-re/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-Candole/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-Candole/
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157666566886303
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157666566886303
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Az-Energiaklub-es-a-Greenpeace-megfellebbezi-Paks-II-kornyezetvedelmi-engedelyet/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Az-Energiaklub-es-a-Greenpeace-megfellebbezi-Paks-II-kornyezetvedelmi-engedelyet/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2016/State%20aid%20SA.38454%20%282015C%29%20Greenpeace.pdf
http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2016/State%20aid%20SA.38454%20%282015C%29%20Greenpeace.pdf
http://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2016/State%20aid%20SA.38454%20%282015C%29%20Greenpeace.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-allami-tamogatas/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-allami-tamogatas/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-allami-tamogatas/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-allami-tamogatas/
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Szakértői javaslatcsomagot dolgoz
tunk ki, amely biztosítaná, hogy minél 
olcsóbban és minél szélesebb körben 
juthassanak a  magyarok megújuló 
energiaforrásból származó áramhoz 
Az év során elkészült Magyarországon 
a  megújuló alapú villamosenergia-termelés 
új támogatási rendszere (METÁR), amely 
2017 januárjától lépett életbe. A Greenpeace 
Magyarország elemezte az  ehhez kapcso-

lódó jogszabálytervezeteket és szabályozá-
sokat. Decemberben egy szakértői elemzést 
és egy 10 pontos javaslatcsomagot publikál-
tunk. Ezt eljuttattuk a nyilvánossághoz és a 
döntéshozókhoz is annak érdekében, hogy 
hazánk – az  uniós kötelezettségeknek ele-
get téve, valamint a költséghatékonyság és 
a  környezetvédelem szempontjait is figye-
lembe véve – minél jobban ki tudja használni 
a megújuló energiákban rejlő lehetőségeket.

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace
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KAMPÁNYUNK A VÁROSI ZÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉBEN

VÁROSAINK ZÖLDTERÜLETEI EGYRE 

CSÖKKENNEK, PEDIG EZEK EGÉSZSÉG-

VÉDELMI ÉS KLIMATIKUS SZEMPONTBÓL 

EGYARÁNT RENDKÍVÜL ÉRTÉKESEK. EZT 

FELISMERVE A  MAGYAR GREENPEACE 

2016-BAN KAMPÁNYT INDÍTOTT A VÁROSI 

ZÖLDTERÜLETEK MEGVÉDÉSÉÉRT.

Óvtuk a Városligetet, a világ egyik leg-
régebbi közparkját, hogy beépítési 
terület helyett továbbra is közpark 
maradhasson
2016. március 17-én megkezdődtek a 
Liget Projekt beruházás előkészítő mun-
kálatai. A  projekt Európa egyik első köz-
parkját alapvetően alakítaná át azzal, hogy 
múzeumokat építene a  parkba. Így jelen-
tősen csökkenne a  Budapest szívében 
lévő értékes zöldfelület ökológiai és rekre-
ációs értéke.

Annak érdekében, hogy a  közvélemény 
erről minél szélesebb körben értesüljön, 
közleményben álltunk ki a nemzeti öröksé-
günk és az  UNESCO-világörökség részét 

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Allasfoglalas-a-vilag-els-nyilvanos-parkjaban-a-Varosligetben-megkezdett-fakivagasokrol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Allasfoglalas-a-vilag-els-nyilvanos-parkjaban-a-Varosligetben-megkezdett-fakivagasokrol/
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képző Városliget védelme mellett, folya-
matosan figyelemmel követtük a  Város-
liget sorsát, és kiálltunk a fák védelmében.

Több szervezettel közösen nyílt levél-
ben fordultunk a magyar kormányhoz, 
felhívva a  döntéshozók figyelmét: 
egy történelmi jelentőségű közpark 
védelme közös, nemzeti ügyünk
A Miniszterelnökségnek címzett levelet 
írtunk a Levegő Munkacsoporttal, a Liget-
védőkkel, a  Magyar Tájépítészek Szövet-
ségével, a  „Mindent a  maga helyén!” fel-
hívás kibocsátóival, az  Óvás! Közhasznú 
Egyesülettel, a  Városliget Barátaival és 
számos elismert hazai közéleti személyi-
ség támogatásával. Azt kértük a döntésho-
zóktól, hogy a Városliget maradjon valódi 
közpark, melyet új épületek megjelenése 
nélkül újítanak meg.

Látványos sajtóeseményekkel hív-
tuk fel a figyelmet arra, hogy értékes 
zöldterületeinket meg kell óvnunk 
gyermekeink, unokáink számára
Több száz ember részvételével látványos 
fotó eseményt tartottunk a  Városligetben 
2016. április 24-én. Az  esemény megrende-
zésében együttműködtünk a Mindent a maga 
helyén! petíció kezdeményezőivel és a Liget-
védőkkel. Ennek során a  Király-dombon 
élőkép formájában jelenítettük meg a  Liget-
védők szimbólumát, egy kézfejből kinövő fát, 
azt jelképezendő, hogy együtt, összefogás-
sal meg tudjuk óvni a mindannyiunk számára 
fontos természeti értékeinket.

Ugyancsak több száz résztvevővel szervez-
tünk látványos flashmobot 2016. június 6-án 
a Keleti pályaudvar elé. A szimbolikus jelentő-
ségű eseményen felhangzó láncfűrész hang-
jára a fákat jelképező, zöld ruhában megjelenő 
több száz résztvevő pár percre a földre feküdt.

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace
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http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-Greenpeace-nyilatkozata-a-2016-julius-6-i-varosligeti-esemenyek-kapcsan/
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http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Az-elkeszites-nelkuli-faatultetes-valojaban-egy-nagyon-draga-fakivagas/
http://www.greenpeace.org/hungary/PageFiles/729532/20160519_Varosliget_level.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/PageFiles/729532/20160519_Varosliget_level.pdf
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http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-tajepitesz-palyazok-7-es-sorszamu-tervlapjai-bizonyitjak-fel-lehet-ujitani-a-Ligetet-uj-epuletek-nelkul-is/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-tajepitesz-palyazok-7-es-sorszamu-tervlapjai-bizonyitjak-fel-lehet-ujitani-a-Ligetet-uj-epuletek-nelkul-is/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-tajepitesz-palyazok-7-es-sorszamu-tervlapjai-bizonyitjak-fel-lehet-ujitani-a-Ligetet-uj-epuletek-nelkul-is/
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157665189873184
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157665189873184
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Maradjon-igazi-park-a-Varosliget-a-vilag-els-kozparkja/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Maradjon-igazi-park-a-Varosliget-a-vilag-els-kozparkja/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Maradjon-igazi-park-a-Varosliget-a-vilag-els-kozparkja/
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mény-kutatást készítettünk a  Város-
liget beépítéséről. Ebből kiderült, hogy 
a  fővárosiak 81 százaléka támogatná 
a  Liget megújítását, de új épületeket, 
múzeumokat nem építene a parkba, azaz 
megőrizné a  terület eredeti közpark 
jellegét.

Még ennél is többen, a  budapestiek 
86 százaléka ért egyet abban, hogy a ter-
vezett múzeumok ne a  Városligetben, 
hanem a  zöldterületeket nem veszélyez-
tető helyszíneken kapjanak helyet.

A  rendezvénnyel arra hívtuk föl a  figyelmet, 
hogy a Városliget, a Római-part, az Orczy-kert 
nem beépítendő területek, hanem főváro-
sunk értékes, megóvandó zöldterületei. 

Megkérdeztük a  budapestieket, 
hol szeretnének múzeumnegyedet: 
86%uk egy már meglévő zöldterü
letet nem veszélyeztető helyszínt 
válasz tana
A budapesti lakosságra reprezenta-
tív, 500 fős mintán elvégzett közvéle-

© Greenpeace
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Számos érintett szakma összefo-
gásával szakértői javaslatcsoma-
got készí tettünk, amely biztosítaná 
a városi zöldterületek intézményi és 
jogi védel mét
Egy környezetvédőkkel, urbanistákkal, táj-
építészekkel és városfejlesztőkkel közösen 
megfogalmazott kiáltványban összefoglal-
tuk a  városi zöldterületek és zöldfelületek 
védelméhez szükséges intézményi és jog-
szabályi feltételeket, amelyek biztosítanák, 
hogy a városi parkokat, fasorokat és egyéb 
zöldfelületeket ne építési területekként 

© RÓNAI Gergely/Greenpeace

kezeljék a  döntéshozók, hanem tegyenek 
meg mindent valódi és sürgős védelmük 
érdekében.

A szakértői javaslatcsomagot sajtóbeszél-
getés keretében hoztuk nyilvános ságra, 
mert meggyőződésünk, hogy a városi zöld-
területek védelme minden magyar állam-
polgár érdekét szolgálná: mind egész-
ségvédelmi, mind ökológiai, levegő- és 
klímavédelmi szempontból fontos az értékes 
zöldfelületeink megóvása. 

A kiáltványhoz hosszabb szakpolitikai anyagot 
és szakértői háttértanulmányt is készítettünk.

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Surgos-vedelmet-a-varosi-faknak/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Surgos-vedelmet-a-varosi-faknak/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Surgos-vedelmet-a-varosi-faknak/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Surgos-vedelmet-a-varosi-faknak/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Surgos-vedelmet-a-varosi-faknak/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Surgos-vedelmet-a-varosi-faknak/
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157676955102285
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157676955102285
http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/greencities/20161123_Varosi_zoldfeluletek_Hatteranyag.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/greencities/20161123_Varosi_zoldfeluletek_Hatteranyag.pdf
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KAMPÁNYUNK AZ ÖKOLÓGIAI MEZŐGAZDÁLKODÁS   
MAGYARORSZÁGI ELTERJEDÉSÉÉRT
A MAGYAR GREENPEACE MÁR NEGYE-

DIK ÉVE DOLGOZIK AZ  ÖKOLÓGIAI 

MEZŐGAZDASÁG MINÉL SZÉLESEBB 

KÖRŰ ELTERJESZTÉSÉN HAZÁNKBAN. 

TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÉKOK TÁMASZT-

JÁK ALÁ UGYANIS, HOGY CSAK A TERMŐ-

FÖLD ÉS A  TERMÉSZET TISZTELETÉN 

ALAPULÓ GAZDÁLKODÁS VEZETHET EL 

AZ  EMBERISÉG FENNTARTHATÓ, EGÉSZ-

SÉGES ÉLELMISZER-ELLÁTÁSÁHOZ – ÚGY, 

HOGY EGYÚTTAL MEGOLDÁST NYÚJT 

A  KÖRNYEZETVÉDELMI, TÁRSADALMI ÉS 

GAZDASÁGI GONDOK NAGY RÉSZÉRE IS.

Ennek érdekében az első években körbejár-
tuk Magyarországot és felmértük: vajon miért 
nem terjed nálunk is gyorsabban a fogyasz-
tók által egyre keresettebb, emiatt egyre 
jöve delmezőbb, és egészségügyi szempont-
ból is egyértelműen kedvezőbb ökológiai 
gazdálkodás módszere.

Országjárásunk során azt a  visszajelzést 
kaptuk a  gazdáktól, hogy nem áll rendelke-
zésükre megfelelő tudás arról, hogyan lehet 
elkezdeni az ökológiai gazdálkodásra való 
átállást, és azt sem igazán tudják, kihez for-
dulhatnának ez ügyben tanácsért.

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace
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2016-ban ezért főként azon dolgoztunk, hogy 
kistelepülési önkormányzatokkal, felsőokta-
tási intézményekkel együttműködve, családi 
gazdálkodókkal közvetlenül kapcsolatba 
lépve átadjuk az egészséges, vegyszermen-
tes, ökológiai gazdálkodással kapcsolatos 
tudást, hogy hazánkban is hatékonyabban 
terjedhessenek az egészséges élelmiszerek.

Emellett idén is felléptünk azért, hogy az egész-
ségünkre ártalmas vegyszerek használatát 
korlátozzák a  mezőgazdaságban. Folytattuk 
a  méhek és a  beporzók védelmét itthon és 
Európában, valamint bekapcsolódtunk abba 
a nemzetközi kampányba, melynek célja a rák-
keltéssel gyanúsított, itthon is nagyon széles 
körben elterjedt glifozát gyomirtó betiltása volt. 

Képzéseket tartottunk az  ökológiai 
gazdálkodásról
2016-ban több ökogazdálkodásról szóló 
képzést szerveztünk, ahol szakértők közre-
működésével tanítottuk a  gazdálkodókat és 
az  egészséges élelmiszerek iránt érdeklő-
dő lakos ságot az  ökológiai gazdálkodásra. 
A  képzések egy részét Kishantoson szer-
veztük, de elmentünk kis falvakba is (pél-
dául Nagyhódosra, Hernádszentandrásra), 
ahol közvetlenül az  ott dolgozó emberek 
számára szerveztünk meg  konferenciákat 
ökogazdálkodási szakemberek részvételével.

Megmutattuk: az ökológiai gazdálko-
dás kiutat jelenthet a kistelepülések 
számára
Egy kis szatmári faluban, Nagyhódoson közel 
100 résztvevőnek tartottunk rendkívül fontos és 
sikeres képzést. A  rendezvényen számos kör-
nyező településről érkezett gazda, településve-
zető, valamint a régió agrároktatási intézményei 
vettek részt. A képzés során példaként mutat-
tuk be a  Bioszentandrássá lett Hernádszent-
andrás település sikertörténetét, és körbejártuk 
az  ökológiai gazdálkodás előnyeit gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi szempontból. 

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace
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Az ökogazdálkodási képzésünk 
hatására önkormányzatok és okta
tási intézmények álltak át ökoter-
melésre
A nagyhódosi képzésünk hatására a Nyíregy-
házi Egyetem mellett, amely máris átállította 
a  tangazdaságát ökotermelésre, két önkor-
mányzat is úgy döntött, átáll a saját területein 
a vegyszermentes termelésre, és több fiatal 
gazda is elköteleződött az  egészségesebb 
termelési mód iránt. Őket 2017-ben tovább 
segítjük, mentoráljuk, hogy minél gyorsab-
ban és sikeresebben tudjanak átállni a vegy-
szermentes gazdálkodásra.

Mindenki számára elérhetővé tettük 
az  egészséges, vegyszermentes 
gazdál kodásról való tudást
Két filmet készítettünk, melyekben gyakorlott 
szakemberek mondják el az ökogazdálkodás 
elindításhoz szükséges lépéseket. Az  egyik 
film egy kifejezetten tanórai keretek kö-
zött használható anyag, mellyel a  vegy-
szermentes gazdálkodás oktatását segítjük 
az egyetemeken. A film a Nyíregyházi Egye-
tem közreműködésével készült, az egyetem 
tangazdaságában forgattuk.

A másik oktatási anyag kistelepülési önkor-
mányzatok számára készült, és azt mutat-
ja be, hogyan tud átállni egy kistelepülés 
az ökológiai gazdálkodásra, és miként tud 
ebből a település gazdaságilag és társadal-
milag is hasznot hajtani. A filmben Hernád-
szentandrás példáján keresztül mutatjuk 
be, hogyan jelenthet felemelkedést az öko-
lógiai gazdálkodás egy település számára.

A két filmet elküldtük minden mezőgazdál-
kodással foglalkozó oktatási intézménynek 
és a  kistelepülési önkormányzatoknak is, 
hogy ezzel is bátorítsuk és segítsük őket 
a  vegyszermentes gazdálkodásra való 
átállásban.

Elkészült filmjeink:

Segítjük a  tangazdaságok átállását öko-
gazdálkodásra

Ökogazdálkodás mint a kistelepülések ki-
törési lehetősége, bioszentandrási tapasz-
talatok

Kép a videóból

Védtük a  méheket és a  beporzókat 
a  mezőgazdálkodásban használt 
vegyszerektől
A méhek védelmében 2013 óta tevékenyke-
dünk. Az évek során többször felszólaltunk 
a beporzó rovarokra veszélyes szúnyogirtási 
technológiák ellen, de 2016-ban főleg a neo-
nikotinoid rovarölő szerek uniós korlátozásá-
ért kampányoltunk. Az EU 2013-ban vezette 
be ezen szerek ideiglenes korlátozását, mivel 
túl nagynak ítélte a méhekre jelentett kocká-
zatukat. Az  elmúlt három évben elkészült 
tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy 
a  korlátozás alatt álló három neonikotinoid 
rovarölő (az imidakloprid, a  tiametoxám és 
a klotianidin) jelentős és nem kontrollálható 
veszélyt jelent a mézelő és vadon élő méhek-
re nézve.

Mivel a kormány mindezek ellenére derogá-
ciót kért e szerek további használatára, ezért 
számos neves hazai szakértő, tudós, méhész 
csatlakozásával állásfoglalást adtunk ki, 
melyben a  méhek és az  emberi egészség 

https://www.youtube.com/watch?v=XYOV7g-_XW0
https://www.youtube.com/watch?v=XYOV7g-_XW0
https://www.youtube.com/watch?v=LjY0wtJ4Nyg
https://www.youtube.com/watch?v=LjY0wtJ4Nyg
https://www.youtube.com/watch?v=LjY0wtJ4Nyg
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/derogacio/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/derogacio/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/derogacio/
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védelmében szólítottuk fel a magyar döntés-
hozókat: ne kérjenek eseti engedélyt a méh-
gyilkos vegyszerek használatára. 

Szakértőinkkel a  Parlament Fenntartható 
Fejlődési Bizottságában, valamint a  tárca-
közi, szakmai Növényvédelmi Bizottságban 
is képviseltük a méhek védelmét. Megmutat-
tuk, hogy méhgyilkos vegyszerek használata 
nélkül rekordtermések születtek hazánkban – 
szemben az ipari oldal rémhíreivel, melyek ra-
dikális terméskieséssel riogattak a neonikoti-
noidok korlátozása miatt. Szakértőink mellett 
továbbá számos tudós is azt állítja: a méhgyil-
kos vegyszerek felhasználása az  élővilágon 
túl a mezőgazdaságot is veszélyezteti.

Küzdöttünk a  rákkockázatú glifozát 
gyomirtó betiltásáért
Miután a  glifozát „valószínűleg rákkeltő 
az  emberek esetében” besorolást kapott 
az IARC-től (az Egészségügyi Világszervezet 
rákkutatási ügynöksége), tudósokkal, zöld 
és egészségügyi szervezetekkel közösen 
a gyomirtó betiltását szorgalmaztuk, és nem-
zetközi civil koalícióban dolgoztunk a  vegy-
szer uniós szintű korlátozásáért. A kampány 
eredményeképpen az  uniós tagállamok – 
annak ellenére, hogy az uniós hatóság nem 
sorolta be rákkeltőként a  glifozátot – nem 
támogatták a hatóanyag további használatát.

Bár az Európai Bizottság saját hatáskörben egy 
évre mégis újra engedélyezte az  anyagot, és 
a  végső döntést 2017-re halasztotta, sikerült 
elérnünk, hogy számos kiemelt kockázatú glifo-
záttartalmú készítményt 2016 végén kivonjanak 
a forgalomból Európa-szerte, így hazánkban is.

Kiadványokkal segítettük a vegy-
szermentes, egészséges élelmisze-
rek terjedését
Annak érdekében, hogy az  egészséges, 
vegyszermentes élelmiszerekkel kapcsolat-
ban minél több tudás álljon a magyar állam-

polgárok rendelkezésére, számos kiadványt 
jelentettünk meg 2016-ban, melyeket folya-
matosan terjesztettünk szakmai fórumokon, 
biopiacokon és különböző rendezvényeken.

Kiadványainkkal arra hívtuk fel a  figyelmet, 
hogy a  jelenlegi monokultúrákban termelő, 
rengeteg növényvédő szert használó ipari 
mezőgazdaság tönkreteszi a  természetet 
és az  élővilágot, beszűkíti változatos étren-
dünket, és az egészségünkre ártalmas vegy-
szereket használ. Az ökológiai gazdálkodás 
azonban megoldást jelent erre: össz hangban 
van a  természettel, és biztosítja az  embe-
rek számára szükséges egészséges élelmi-
szert, sőt minden eddigi ellenkező állítással 
szemben ma már bizonyított, hogy ökológiai 
terme léssel előállítható a növekvő létszámú 
emberiség számára szükséges táplálék.

Tudományos igényességgel megírt kiadvá-
nyaink tudományos szaklapokban megjelent 
cikkek összegyűjtött adataival dolgoz nak, 
és szerzőik között olyan neves szakembe-
rek szerepelnek, mint dr. Bardócz Zsuzsa 
alternatív Nobel-díjas professzor vagy dr. 
Varga Adrienne, a  Szent  István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Karának egyetemi adjunktusa.

2016-ban publikált kiadványaink:

Európa növényvédőszer-függősége: 
Hogyan teszi tönkre környezetünket 
az iparszerű mezőgazdálkodás

Ökomódszerek szántóföldön

Fűszeres, virágos biokert

A bio nem csak etet – táplál is

Rendszeresen tájékoztattuk a lakos
ságot a bioélelmiszerek kedvező 
egészségügyi hatásairól, és a növény
védő szerekkel megtermelt élelmi-
szerek egészségügyi kockázatairól
Facebook-oldalunkon folyamatos tájékoztatást 
adtunk a növényvédő szerekkel kapcsolatban 

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/derogacio/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/derogacio/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Termesatlagrekordok-mehgyilkos-vegyszerek-hasznalata-nelkul/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Termesatlagrekordok-mehgyilkos-vegyszerek-hasznalata-nelkul/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Termesatlagrekordok-mehgyilkos-vegyszerek-hasznalata-nelkul/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Megszabadulhatunk-a-rakkeltessel-gyanusitott-gyomirtotol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Megszabadulhatunk-a-rakkeltessel-gyanusitott-gyomirtotol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Megszabadulhatunk-a-rakkeltessel-gyanusitott-gyomirtotol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Megszabadulhatunk-a-rakkeltessel-gyanusitott-gyomirtotol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Megszabadulhatunk-a-rakkeltessel-gyanusitott-gyomirtotol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/hirek/publikaciok/Europa-novenyvedoszer-fuggsege/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/hirek/publikaciok/Europa-novenyvedoszer-fuggsege/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/hirek/publikaciok/Europa-novenyvedoszer-fuggsege/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/hirek/publikaciok/Okomodszerek-szantofoldon/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/hirek/publikaciok/Fuszeres-viragos-biokert/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/hirek/publikaciok/Bio--Nemcsak-etet-taplal-is/
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kimutatott káros hatásokról, amelyek mind 
az élővilág, mind az emberi egészség számára 
veszélyessé teszik a szintetikus vegyszereket 
használó gazdálkodást. Emellett tájékoztatást 
adtunk a  jelenlegi élelmezési rendszerünkkel 
kapcsolatos legfrissebb tudományos jelenté-
sekről és az ökológiai gazdálkodás trendjeiről.

Mindezeket könnyen áttekinthető formában 
honlapunkon is összefoglaltuk.

Szakmai fórumokon és rendezvénye-
ken hívtuk fel a figyelmet a mezőgaz-
dálkodásban használt vegyszerek 
veszélyeire, a  jelenlegi élelmezési 
rendszer fenntarthatatlanságára, és 
a  vegyszermentes ökológiai gazdál-
kodásra való átállás fontosságára 
Vegyianyag-szakértőnk, Simon Gergely 
2016-ban a  Növényvédelmi Bizottság tagja-
ként képviselte a környezetvédő civil oldalt. 
A  rendszeresen ülésező tárcaközi és szak-
mai bizottság idén többek között a  méhve-
szélyes neonikotinoid rovarirtók, a  glifozát 
gyomirtó és a  hormonhatású növényvédő 
szerek sorsáról vitázott.

Részt vettünk a Parlament Fenntartható Fejlő-
dés Bizottságának 2016. május 30-i ülésén, 
ahol a  neonikotinoidok és glifozáttal kap-
csolatos magyar álláspont volt napirenden. 
Az ülésen szakértő munkatársunk tájékoztatta 
a képviselőket a beporzókat védő és a magyar 
állampolgárok egészségét óvó álláspontról.

Agrárkampányosunk, dr. Rodics Katalin cím-
zetes egyetemi docens több egyetemen 
tanít természetvédelmet; az  ELTE PhD-hall-
gatóit és a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
természetvédelmi szakmérnök és vadász 
hallgatóit is oktatja. Emellett számos elő-
adást tartott a  Nyírségben, Zala megyé-
ben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
gazdák nak és az ökotermesztés iránt érdek-
lődőknek.

Az ökológiai gazdálkodás kedvező egészség-
ügyi hatásairól emellett különböző szakterüle-
tek (orvosok, gazdasági ágazatokban dolgo-
zók) képviselőinek is tartottunk tájékoztatást. 
Dr. Rodics Katalin részt vett többek között 
az  Orvosok Primer Prevenciós Fórumán, 
valamint az  Allianz Hungária több száz fős 
rendezvényén. Itt bemutattuk, hogy egyedül 
az ökológiai gazdálkodás nyújt kivezető utat 
a  jelenlegi, környezeti, szociális és részben 
gazdasági és egészségvédelmi szempont-
ból is veszélyes élelmezési válságból.

Kép a videóból (forrás: Allianz Hungária)

Védtük a  magyar állampolgárok 
és az  élővilág, a  bolygó érdekeit 
a  szabad kereskedelmi egyezmé-
nyekkel (TTIP, CETA) kapcsolatban
Aktívan dolgoztunk az USA és az Európai Unió 
között tervezett TTIP szabadkereskedelmi 
megállapodás ellen, mert az  veszélyeztetné 
Európa élelmiszer-biztonságát, hazánk Alap-
törvényben rögzített GMO-mentes ségét, és 
alááshatja hazánk szuverenitását. Ugyanilyen 
okokból dolgoztunk a Kanada és az EU között 
tervezett másik szabadkereskedelmi egyez-
mény, a CETA ellen is: a TTIP-hez hason lóan ez 
az egyezmény is szembemegy Magyarország 
Alaptörvénybe foglalt génmódosítás-mentes-
ségével, veszélyezteti a lakos ság egészségét, 
és nem garantálja kellőképpen a  természeti 
környezet és a klíma védelmét.

http://www.greenpeace.org/hungary/okogazdalkodas/
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=3f794843-eb1d-e369-3b3e-00001ca57959
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=3f794843-eb1d-e369-3b3e-00001ca57959
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=3f794843-eb1d-e369-3b3e-00001ca57959
http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/FFB/1605301.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/FFB/1605301.pdf
http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/FFB/1605301.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vRFjSu7EYYc
https://www.youtube.com/watch?v=vRFjSu7EYYc
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A TTIP-vel és a CETA-val foglalkozó kampá-
nyaink során egész évben együttműködtünk 
a Magyar Természetvédők Szövetségével és 
a Védegylettel.

Nyilvánosságra hoztuk, hogy a  TTIP-meg-
állapodás valóban veszélyeztetné a  párizsi 
klíma egyezményt, a környezetet és fogyasztókat.

Több mint ötven civil szervezet által aláírt 
nyílt levélben kértük, hogy Magyarország ne 
támo gassa a TTIP-t, mert az alááshatja mind-
azokat a  környezet- és egészségvédelem, 
az  élelmiszer-biztonság, valamint a  munka-
jogok terén elért vívmányokat, amelyeket 
az elmúlt évtizedekben elértünk. Emellett fel-
hívtuk a figyelmet arra, hogy az egyezmény 
lehetővé tenné azt is, hogy multinacioná-
lis cégek bepereljék azokat az  országokat, 
amelyek állampolgáraik egészségének vagy 
a környezet védelmének érdekében meghoz-
nak bizonyos jogszabályokat, intézkedéseket.

Levélküldő kampányokat indítottunk, hogy 
a  magyar állampolgárok is beleszólhassanak 

az  őket érintő TTIP-egyezménytervezet sorsá-
nak alakulásába, és az ő véleményük is eljusson 
a hazai és uniós magyar döntéshozókhoz.

Nyilvánosságra hoztuk az  EU és Kanada 
közötti szabadkereskedelmi egyezmény 
(CETA) magyarázó nyilatkozatát, melyből 
egyértelműen kiderül: a  CETA a  nagyválla-
latok profitérdekeinek rendelné alá az emberi 
egészség és a környezet védelmét.

107 civil szervezettel közösen nyílt levelet 
írtunk a  magyar döntéshozóknak, mely-
hez 6000 magánszemély csatlakozott 
a  CETA-petíciónk aláírásával. Ebben azt 
kértük, hogy hazánk érdekében a  kor-
mány ne támogassa a  CETA-egyezmény 
aláírását.

A CETA veszélyeire látványos sajtótájékoz-
tatón hívtuk fel a  figyelmet, mikor Cecilia 
Malmström, az  Európai Unió kereske delmi 
biztosa Magyarországra látogatott, hogy 
a CETA-val kapcsolatos magyar álláspont kiala-
kításáról tárgyaljon a hazai döntéshozókkal.

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Kiszivarogtak-a-TTIP-dokumentumok-valoban-veszelyben-a-klima-a-kornyezet-es-a-fogyasztok-vedelme-st-unios-alapelvek-is/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Kiszivarogtak-a-TTIP-dokumentumok-valoban-veszelyben-a-klima-a-kornyezet-es-a-fogyasztok-vedelme-st-unios-alapelvek-is/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Kiszivarogtak-a-TTIP-dokumentumok-valoban-veszelyben-a-klima-a-kornyezet-es-a-fogyasztok-vedelme-st-unios-alapelvek-is/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Civilek-a-TTIP-targyalasi-mandatum-visszavonasat-kerik-Orban-Viktortol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Civilek-a-TTIP-targyalasi-mandatum-visszavonasat-kerik-Orban-Viktortol/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Ne-tamogassa-a-magyar-kormany-hogy-a-TTIP-vel-a-nagyvallalatok-erdekei-felulkerekedjenek-a-magyar-emberek-erdekein/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Ne-tamogassa-a-magyar-kormany-hogy-a-TTIP-vel-a-nagyvallalatok-erdekei-felulkerekedjenek-a-magyar-emberek-erdekein/
http://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1850&ea.campaign.id=50590
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/Mivel-foglalkozunk/TTIP/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Kiszivarogtatasi-botrany-a-CETA-korul-is/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Kiszivarogtatasi-botrany-a-CETA-korul-is/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Kiszivarogtatasi-botrany-a-CETA-korul-is/
http://www.mtvsz.hu/dynamic/ceta_nyilt_level.pdf
http://www.mtvsz.hu/dynamic/ceta_nyilt_level.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/StopCETA/
http://www.greenpeace.org/hungary/StopCETA/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Oriaskalapaccsal-tuntettek-a-CETA-ellen/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Oriaskalapaccsal-tuntettek-a-CETA-ellen/
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ÖNKÉNTESSÉG

Több száz elkötelezett önkéntes 
segíti munkánkat
A magyar Greenpeace egyik legnagyobb 
ereje az  önkéntesek odaadó segítsége, 
szüntelen energiája, szaktudása és tettvágya. 
Nélkülük nem tudnánk olyan hatékonyan 
tevékenykedni a  magyar emberek egész-
sége, biztonsága, valamint hazánk környe-
zeti, természeti szépségeinek és élővilágá-
nak védel mében.

Az önkéntesek 2016-ban együttesen össze-
sen 11 322 munkaórával járultak hozzá tevé-
kenységeinkhez. Több mint 1600 önkéntesünk 
közül 300-an csatlakoztak hozzánk újonnan 
2016-ban. Az év során összesen szintén közel 
300-an vállaltak aktív szerepet a munkákban, 

amelyekhez ráadásul még hozzájönnek a fizi-
kai jelenlét nélküli, online nyújtott segítségek is.

Az önkéntesek között vannak, akik rendsze-
resen csatlakoznak kampányainkhoz (például 
aláírják és terjesztik petícióinkat), részt vesznek 
eseményeinken, biztosítják rendezvényeink 
békés és erőszakmentes jellegét. Jelenlétükkel 
és munkájukkal felhangosítják a  Greenpeace 
Magyarország és sok tízezer követőnk hangját.

Ők segítenek a mérgező vegyi anyagok eltávo-
lítását célzó mintavételezésekben és az erdélyi 
Fogarasi-havasokban 2016 nyarán zajlott erdő-
mentés során kivitelezett fakataszterezésben, 
környezetvédelmi témájú előadásokat tartanak 
középiskolákban és egyetemeken, méh-
menedékeket barkácsolnak, adminisztratív 

© DÖRGŐ Zsuzsi/Greenpeace
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jellegű feladatokat végeznek el az irodánkban, 
az  iskolai közösségi szolgálathoz kötődően 
foglalkozásokat szerveznek középiskolás diá-
koknak, vagy szakszövegek fordításával segí-
tik szervezetünk munkáját. 

Nemcsak Budapesten, hanem vidé-
ken is jelen vagyunk
Helyi önkéntes csoportjaink Magyarorszá-
gon négy városban, Budapesten, Pécsett, 
Szegeden és Kecskeméten szerveznek prog-
ramokat. Többek között ennek köszönhető, 
hogy Szekszárdon, Pécsett, Kecskeméten, 
Velencén, Gödöllőn és Székesfehérváron is 
helyez tünk el méhmenedéket. Az állandó cso-
portok tagjai oroszlánrészt vállalnak abban, 
hogy a magyar Greenpeace hatékonyan tudjon 
segíteni a vidéken élőknek is. Az állandó vidé-
ki csoportok mellett sok más város számtalan 
környezetvédője segítette munkánkat az  év 
során, és önkénteseink sokszor az  irodától 
függetlenül is szerveztek önálló programokat, 
például Pécsett a Föld napja alkalmából. 

Önkénteseink 2016ban is számos tevé-
kenységgel járultak hozzá sikereinkhez 
Pár példa önkénteseink idei tevékenységére:

●	 Önkénteseink segítségével több száz nap-
elemes lámpából kiraktunk egy atomjelet, 
mely fokozatosan alakult át egy szélkerék 
formává. Ezzel a  csernobili és fukusimai 
atomkatasztrófákra emlékez tünk, és arra 
hívtuk fel a figyelmet, hogy Magyarország 
számára a  veszélyes atomenergia 
he lyett a  tiszta és biztonságos megújuló 
energiaforrások jelentik a fenntartható jövőt.

●	 Vegyi szakértőnk és 25 önkéntesünk 
a Parlament előtt tartott látványos sajtó-
tájékoztatót, hogy felhívjuk a  figyelmet 
a  méregmentes Magyarországért folyó 
kampányunkra, és az  annak részeként 
kiadott Mérgezett örökségünk című 
szakmai anyagunkra.

●	 Az év során önkénteseink 50 méhmene-
déket készítettek, melyeket eljuttattak 
iskolákba, közintézményekbe és csa-
ládi házakhoz, hogy ezzel is segítsük 
a  beporzók áttelelési esélyeit. (A méh-
menedék egy nádból, szalmából és 
egyéb természetes anyagokból készült 
építmény, amely a  magányosan élő 
méhek és más hasznos rovarok számára 
biztosít szállást a  téli hidegben. Ezek 
az állatok riasztó tempóban pusztulnak 
az egész világon, de egy kertbe, tetőre 
kirakott méhmenedékkel magunk is 
sokat tehetünk a megmentésükért.) 

●	 Aktivistáink Magyarországon is kiálltak 
az  Amazonas védelméért és az  ős-
lakosokért egy tervezett gátépítés 
kapcsán, melyben a Siemens 
szerepet vállalt volna. Nemzetközi 
nyomásgyakorlásunkat követően a 
brazíliai környezetvédelmi ügynökség 
visszavonta a gátrendszerprojekt 
engedélyét.

                                                              © SOROK Péter/Greenpeace 

●	 Önkénteseink számos alkalommal részt 
vettek középiskolás diákok környezeti 
nevelésében, ennek keretében tavaszi 

„zöld falat” építettünk, de számos 
iskolában tartottunk előadást is, például 
az ELTE Társadalomtudományi Karán és 
a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban.

https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157665618235076
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157665618235076
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157665618235076
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157665618235076
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157677759182565
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157677759182565
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157677759182565
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/sets/72157677759182565
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157673035876774
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157673035876774
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157673035876774
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157673035876774
http://media.greenpeace.org/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=27MZV87RWA8ZR&SMLS=1&RW=1366&RH=662
http://media.greenpeace.org/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=27MZV87RWA8ZR&SMLS=1&RW=1366&RH=662
http://media.greenpeace.org/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=27MZV87RWA8ZR&SMLS=1&RW=1366&RH=662
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●	 Önkénteseink külföldön is képviselték 
a  szervezetet: hat magyar résztvevője 
volt egy szlovákiai Greenpeace ese-
ményünknek, mely a  CETA európai 
uniós elfogadása ellen emelt szót.

●	 A Legfőbb Ügyészség épületénél 
tartottunk májusban sajtótájékoztatót 
Almásfüzitő kapcsán. 

●	 Júniusban több száz fős flashmobbal 
tiltakoztunk a budapesti városligeti fák 
tervezett kivágása ellen.

●	 Négy nyári fesztiválra vittük el környezet-
védelmi üzeneteinket: 22 aktivistával 
több száz érdeklődő kérdéseire 
válaszoltunk.

●	 A Magyar Természetvédők Szövetsé-
gével közösen demonstrál tunk egy 
látványos sajtótájékoztató keretében 
a  Parlamentnél a  CETA kereskedelmi 
egyezmény ellen.

●	 Magyar aktivista is részt vett az erdélyi 
Hargita-megyében folyt erdőkampány-
ban, ahová szerte Európából érkeztek 
önkéntesek. A  kampány részeként 
felmértük a  romániai erdőségeket 
annak érdekében, hogy megvédjük őket 
az illegális fakivágásoktól.

●	 Több mint 700 fő részvételével formál-
tunk egy óriási fát szimbolizáló élő képet 
a  Városligetben azért, hogy felhívjuk 
a  figyelmet a  városi zöldterületek, és 
különösképpen a  budapesti Városliget 
közparkként való megóvására.

© DÖRGŐ Zsuzsi/Greenpeace

© JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668200458106
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668200458106
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668551771480
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668551771480
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668551771480
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668678226423
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157668678226423
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157673207402950
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157673207402950
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157673207402950
http://media.greenpeace.org/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=27MZV87RWARGB&SMLS=1&RW=1366&RH=662
http://media.greenpeace.org/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=27MZV87RWARGB&SMLS=1&RW=1366&RH=662
http://media.greenpeace.org/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=27MZV87RWARGB&SMLS=1&RW=1366&RH=662
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157665189873184
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157665189873184
https://secure.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157665189873184
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ADOMÁNYSZERVEZÉS
A Greenpeace politikailag és anyagilag 
független környezetvédelmi szervezet
Politikailag és anyagilag független környezet-
védelmi szervezet vagyunk, egyike a több mint 
55  országban jelenlévő Greenpeace-irodák-
nak. A  Greenpeace Magyarország a  közép- 
és kelet-európai régió (Central and Eastern 
Europe, CEE) részeként működik, hét másik 
országgal (Ausztria, Bulgária, Horvátország, 
Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlo-
vénia) együtt. Bevételeink magyar magánsze-
mélyektől és magánszemélyek által alapított 
alapítványoktól, valamint a  közép- és kelet- 

európai Greenpeace-től származnak, mely 
ugyancsak kizárólag magánszemélyek és 
magánszemélyek által alapított alapítványok 
adományait fogadja el. Sem államoktól, kor-
mányoktól, pártoktól, sem vállalatoktól nem 
fogadunk el semmilyen anyagi támogatást 
sem itthon, sem a világ más pontjain.

Amennyiben valamely támogatótól szárma-
zó adomány veszélyeztetné ezt a  függet-
lenséget, akkor visszautaljuk a  támogatást. 
Magyarországon jelenleg 8000 támogatónk 
van, akik átlagosan havi egy-kétezer forinttal 
járulnak hozzá munkánkhoz.
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A magyar Greenpeace etikus 
adomány gyűjtő szervezet
A Greenpeace Magyarország Egyesület tagja 
az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek mostan-
ra több mint húsztagú csoportjának, és minden-
ben megfelel az etikai kódexben foglalt szigorú 
előírásoknak (amelyek egyebek mellett a törvé-
nyességre és az átláthatóságra is vonatkoznak).

2016os adományszervezői munkánk
Támogatóinkkal közvetlen és folyamatos 
kommunikációt tartottunk fent egész évben. 
Megkerestük őket telefonon, e-mailben, pos-
tai levélben, e-hírlevélben, közösségi online 
csatornáinkon keresztül, és hiteles tájékoz-
tatást adtunk az éppen aktuális munkánkról, 
sikereinkről. Aktív szerepet vállaltunk a civil 
szervezetek adományszervezési munkájá-
nak fejlesztésében, és minden adomány-
szervezési munkát (donorok felkeresése, 
adományozás és adományok felhasználása) 
maximálisan átláthatóan végeztünk.  

Az adományszervezői munkánkból 
származó 2016os bevételeink
2016-ban rendszeresen adományozó 
támo gatóink 70  562  103  Ft-tal segítették 
környezet védelmi munkánkat.

Az 1%-os kampányunk kapcsán megkeres-
tük támogatóinkat, és arra kértük őket, hogy 
támogassák egyesületünket adójuk 1%-ával. 
A 2015-ös évi szja 1%-ának felajánlásából ösz-
szesen 4 888 150 Ft bevételt értünk el.

2016-ban két adománykérő postai levelet küld-
tünk ki támogatóinknak, DM-leveleink (direct 
mail) összbevétele az évben 4 598 664 Ft volt.

A 2016-os évben két, úgynevezett reaktiváló 
kampányt indítottunk, azaz a  már nem ado-
mányozó, régi rendszeres támogatóinkat tele-
fonon kerestük meg, és megkértük őket, hogy 
lehetőségeikhez mérten indítsák újra támoga-
tásukat. A rendszeres támogatás újraindítása 
interneten keresztül (greenpeace.hu/tamo-
gass) volt lehetséges, online, bankkártyás fize-
téssel. A  reaktiváló kampányok 2016-os köz-
vetlen (egyszeri) bevétele 717 962 Ft volt.

Az év végén indítottuk a  „Csípem a  méheket” 
online adománygyűjtő kampányunkat. Az ol da-
lon méheket és méhek csoportját lehetett jelké-
pesen örökbe fogadni, ezzel támogatva a mé-
hek megmentéséért indított kampányunkat. 
Programunk 2016-os bevétele 2 930 704 Ft volt.

Ezen felül spontán banki utalással és „sárga 
csekkel” 212 676 Ft adomány érkezett hozzánk.

2016 év végére magyarországi adományo zóink 
száma 64  244-re növekedett. Ez azt jelenti, 
hogy több mint 64 000 támogató adományo-
zott már legalább egy alkalommal egyesüle-
tünknek az elmúlt 14 évben.

Hazai támogatóink összesen 83 910 259 Ft-tal 
járultak hozzá tevékenységünkhöz a 2016-os évben.

http://www.greenpeace.hu/rolunk/etikai-kodex/
http://www.greenpeace.hu/rolunk/etikai-kodex/
http://www.greenpeace.hu/rolunk/etikai-kodex/
http://greenpeace.hu/tamogass
http://greenpeace.hu/tamogass
https://csipemameheket.hu/
http://csipemameheket.hu/


A Greenpeace Magyarország Egyesület 
munkatársai és önkéntesei nevében ezúton 
is köszönjük támogatóinknak a  felajánlott 
adományokat.

Köszönjük továbbá sok tízezer követőnk-
nek is, hogy tettre készen figyelemmel 
kísérik és segítik tevékenységeinket!


