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Előszó

Előszó
Mező János Bálint, 
a Greenpeace Magyarország ügyvezető igazgatója

A Greenpeace Magyarország azért dolgozik, hogy tisztábbá, élhetőbbé tegye hazánkat 
és az egész bolygót; biztosítsa gyermekeink, unokáink számára a biztonságos jövőt.

Függetlenek vagyunk és kitartóak. A természeti kincseink megőrzéséért küzdünk.  
A világon mindenütt nyomást gyakorlunk azokra a kormányokra és vállalatokra, ame-
lyek nem teljesítik kötelességüket az emberekért és a Földért. 

2018-ban azért dolgoztunk Magyarországon, hogy 
• a lehető legtöbb magyar gye rek számára legyenek elérhetőek az egészséges, 

ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek;
• megszabaduljunk az egészségünkre veszélyes szennyezésektől a levegő ben, 

a talajban és a vizeinkben;
• hazánkban is tegyünk azért, hogy felszámoljuk az egész Földünket tönkre tévő 

mű anyagszennyezést;
• itthon is fellépjünk a klímaváltozás ellen, és rávegyük a kormányt: támogassa 

a tiszta és biztonságos megújuló energiaforrások elterjedését;
• élhetővé tegyük városainkat.

A rendszerszintű változások érdekében részt veszünk az Országos Környezetvédelmi 
Tanács munkájában is. Itt előterjesztett szakpolitikai javaslataink hatására a törvény-
tervezetekben erőteljesebben jelen tudnak lenni a környezetvédelmi szempontok. 
2018-ban a levegő minőség, azon belül is a magyarok tízezreinek halálát okozó 
részecskeszennyezés csökkentésére, és a műanyagszennyezést mérséklő, egyutas 
csomagolóanyagok korlátozására fogalmaztunk meg ilyen javaslatokat. Emellett szá-
mos esetben követeltük a környezetvédelmi hatóságok hatékony fellépését a hazai 
környezetpusztítások megakadályozása érdekében, és tovább dolgoztunk azon, hogy 
végre törvény írja elő a “szennyező fizet” elv alkalmazását.  

 

“

„

Köszönjük annak a több százezer 
magyar embernek a támogatását, 
akik nélkül 2018-ban sem 
érhettük volna el sikereinket, és 
akiknek elkötelezett kitartása 
kellett ahhoz, hogy ebben az év-
ben is hatékonyan tudjunk tenni 
bolygónkért, és benne Magyar-
országért. 

Mező János Bálint, a Greenpeace Magyarország 
ügyvezető igazgatója
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Kampányunk a műanyagszennye zéstől 
mentes Magyarországért

Nagykép: © Járdány Bence/Greenpeace

Megálljt mondtunk a műanyagszennyezésre 
Magyar  országon: követeltük, hogy Magyarország 
is tegyen lépéseket a katasztrofális méretű globá-
lis műanyagszennyezés felszámolása érdekében. Az 
egyszer használatos műanyag csomagolások, ter-
mékek kevesebb mint 40%-át hasznosítjuk újra 
hazánkban, és nincsenek megfelelő előírások vagy 
ösztönzők az eldobható műanyag termékek és cso-
magolások használatának korlátozására. A műanyag 
szatyrok visszaszorításáért indított petíciónk az ed-
digi legnépszerűbb hazai környezetvédelmi kezde-
ményezéssé vált: 120 nap alatt 120 000 aláírás gyűlt 
össze. Év végére már 150 000-en követelték velünk 
együtt, hogy cselekedjen a kormány. 
A küzdelmet folytatjuk!

Megtisztítottuk a Tisza folyó 
egy szakaszát

A műanyag hulladékok gyártóinak felelősségére hívtuk fel a figyel-
met 2018 nyarán. A 42 országban zajló, úgynevezett márkavizsgálat-
tal (brand audit) kombinált szemétszedő akció magyar eseményét 
Greenpeace-aktivisták szervezték meg a PET-kupa keretében a 
Tiszán. A nemzetközi vizsgálat rávilágított: a beazonosítható vízpar-
ti műanyag hulladékok között a Coca-Cola, a PepsiCo, a Nestlé és a 
Danone termékei találhatók meg leggyakrabban. 

© Katkó Blanka/Greenpeace

https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/1843/bokaig-pet-palackokban-a-tisza-parton/
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A Hősök teréről üzentük: STOP 
PLASTIC

© Járdány Bence/Greenpeace

© Járdány Bence/Greenpeace

© Pethe Attila/Greenpeace

Kimutattuk: az emberek 
a betétdíjas palackokat 
választanák

2018 decemberében fővárosi reprezentatív közvélemény-kutatást 
készítettünk, melyből kiderült: a fővárosi lakosság kétharmada a 
visszaváltható, többször használható italcsomagolásokat válasz-
taná, amivel csökkenthető lenne a keletkező egyszer használatos 
műanyagok mennyisége.

A műanyagszennyezés felszámolásáért folytatott több hónapi munkánk 
eredményeképpen az Innovációs és Technológiai Minisztérium ter-
mékdíjtörvény-módosító tervezetet készített az ősz során. Álláspon-
tunk szerint a módosítással számottevően csökkenhetett volna a 
műanyagszennyezés hazánkban. Annak érdekében, hogy támogas-
suk a szabályozás mihamarabbi életbelépését, a minisztérium és 
több ipari szereplő kérésére összegyűjtöttük az egyszer használatos 
műanyag szatyor alternatíváit is, bizonyítva, hogy már most megold-
ható a kiváltásuk. 

Több száz résztvevővel együtt STOP PLASTIC feliratú élőképet alkot-
tunk a Hősök terén, hogy megmutassuk: a lakosság is támogatja az 
egyszer használatos műanyag szatyrok kivezetését, és a kormánytól 
mihamarabbi cselekvést vár. A képek nemcsak a hazai, de a világ-
sajtót is bejárták. 

Az egyszer használatos műanyag szatyrok kivezetéséért indított 
petíciónkat mintegy 120 000-en írták alá 120 nap alatt. A rekord-
számú aláírást átadtuk az illetékes minisztériumnak is. Mindezek el-
lenére a kormány mégis úgy döntött: nem terjeszti az Országgyűlés 
elé a minisztérium által készített jogszabálytervezetet – azaz nem 
lép fel a műanyagszennyezés ellen. Tovább dolgozunk azon, hogy a 
kormány végre cselekedjen.
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Kampányunk az ökológiai gazdálkodásból 
származó élelmiszerek hazai elterjesztéséért

Climate and Energy

Hetedik éve dolgozunk az ökológiai mezőgazdaság minél 
szélesebb körű hazai elterjesztésén. Célunk, hogy a káros 
vegyszerektől mentes élelmiszerek a magyar lakosság 
számára is elérhetőek legyenek. A termő föld és a termé-
szet tiszteletén alapuló gazdálkodás ugyan is nemcsak 
egészséges élelmiszert biztosít számunkra, hanem szá-
mos, Magyarországon is fennálló környezetvédelmi, tár-
sadalmi és gazdasági problémára is megoldást jelent. 

Kampányt indítottunk az 
egészséges iskolai menzákért 

Ökomenza kampányunkban azon dolgoztunk, hogy az óvodai és iskolai étkez-
tetésben minél több ökológiai gazdálkodásból származó alapanyag legyen, és 
így a gyerekek – társadalmi és szociális helyzettől függetlenül – egészséges 
élelemhez juthassanak. A gyermekeink a legérzékenyebbek az élelmiszereink-
ben található növényvédő szerek maradványaira. Fontos, hogy a nekik készült 
étel jó minőségű, egészséges alapanyagokból készüljön. 

Ez összhangban van a magyar kormány által elfogadott cselekvési tervvel, 
amely szerint 2020 decemberéig 30%-ra kell növelni a bioalapanyagok ará-
nyát a közétkeztetésben. Ennek gyakorlati megvalósítása azonban egyelőre 
késik. 

Az Európai Parlament 2017-ben megjelent tanulmánya azonban sürgős lépése-
ket követel, hiszen ebben kimutatták, hogy a rovarölő szerek ételeinkben 
megtalálható szermaradványai csökkentik gyermekeink IQ-ját. Az ökomenza 
kampányunk ban indított petíciónk célja, hogy az önkormányzatokat és az is-
kolákat segít sük, a kormányt pedig ösztönözzük: minél gyorsabban és minél 
nagyobb arányban legyenek elérhetőek az egészséges, ökológiai gazdálkodás-
ból származó élelmiszerek az iskolákban, óvodákban. Kampányunkhoz 2018 
év végéig több mint 14 000-en csatlakoztak. A munkát folytatjuk.

Nagykép: © Járdány Bence/Greenpeace

https://act.greenpeace.org/page/32607/petition/1
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Oktatóanyagokkal 
segítettük az ökomenzák 
létrehozását

Az egészséges ökomenzák külföldi és hazai jó példáit be-
mutató kiadványt készítettünk, melyet eljuttattunk mint egy 
3200 hazai önkormányzatnak, felajánlva segítségünket a 
közétkeztetés ilyen irányú fejlesztéséhez. 

Az iskolák és óvodák élelmezéséről gondoskodó szakem-
berek kezében óriási lehetőség van: minden étkezés jó al-
kalom arra, hogy megismertessék és megszerettessék 
a gyerekekkel a természet, az élővilág pusztítása nélkül 
megtermelt élelmiszereket, az egészséges táplálkozást, 
amely aztán a családok étkezési szokásaira is jó hatással 
lesz. A helyi ökoalapanyagokra épülő menzáknak további 
komoly társadalmi és gazdasági haszna, hogy a helyi ter-
melőknek, helyi közösségeknek adnak értékteremtő mun-
kát és stabil bevételt. 

Biogyümölcsöt juttattunk el 
a gyerekekhez

Annak érdekében, hogy népszerűsítsük a bioélemiszere-
ket a gyerekek körében, Mikulás ünnepén, december 
6-án hazai ökogazdaságokból származó biogyümölcsöket 
osztottunk ki óvodás és iskolás gyerekeknek. Az öko-
gazdálkodás az élelem előállításának egyetlen olyan mód-
ja, amivel megőrizhetjük Földünk élővilágát, hatékonyan 
segíthetünk a klímaválságon, és elegendő, jó minőségű 
élelmet állíthatunk elő az emberiségnek, gyermekeinknek. 

Felhívtuk a figyelmet: a 
klímaváltozás ellen megoldás a 
kevesebb hús fogyasztása

Magyarul is elérhetővé tettük a Greenpeace nemzetközi Less is More (A ke-
vesebb több) weboldalát, hogy ezzel is segítsük a klímaváltozás elleni 
hatékony egyéni küzdelmet. Kampányunkban számos friss, tudomá nyos ku-
tatás eredményét ismertetve hívjuk fel a figyelmet az iparszerű állattenyésztés 
környezetpusztító és klímaválságot fokozó hatásaira.

© Járdány Bence/Greenpeace

Climate and Energy

© Járdány Bence/Greenpeace

Kampányunk az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek hazai elterjesztéséért

Célunk, hogy segítsünk a magyar lakosságnak fellépni a klímaválság ellen már 
csupán azzal is, hogy odafigyelünk arra, mi kerül a tányérunkra. Az emberiség 
által elfogyasztott hús előállítása jelenleg annyi üvegházhatású gáz kibocsátását 
eredményezi, mint a teljes közlekedési ágazat: a világ összes repülőgépe, autó-
ja, hajója, vonata és kamionja együttvéve. Ezért hús- és tejtermékfogyasztásunk 
csökkentésével sokat tudunk tenni az éghajlati válság ellen.

https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2019/01/add3df93-greenpeace_a5_kiadvany_v4-fin2-web.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2019/01/add3df93-greenpeace_a5_kiadvany_v4-fin2-web.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2019/01/add3df93-greenpeace_a5_kiadvany_v4-fin2-web.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2019/01/add3df93-greenpeace_a5_kiadvany_v4-fin2-web.pdf
https://lessismore.greenpeace.org/hu/
https://lessismore.greenpeace.org/hu/
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Siker: az EU betiltotta 
három méhgyilkos 
vegyszer uniós 
használatát!

2018 áprilisában az Európai Unió tagországainak több-
sége megszavazta három méhgyilkos rovarölő szer hasz-
ná latának gyakorlatilag teljes körű tilalmát. Ehhez az ered-
ményhez több éves kitartó munkánkkal mi is hozzájárultunk: 
petíciókat indítottunk, látványos akciókat szerveztünk, és 
ismertettük a témában megjelent legfrissebb tudományos 
vizsgálatokat (Méhpusztulás, A méhek terhe, Mérgek vagy 
méhek?). 

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi kampányunk hozzá-
járult a méhek védelméhez. Munkánknak azonban nincs vége, 
ugyanis a magyar kormány az uniós vegyszertilalom ellen 
szavazott. Azon leszünk, hogy a kormány ne próbáljon kibúvót 
keresni a tilalom alól, és ne kérjen eseti engedélye ket a méh-
gyilkos neonikotinoidok felhasználására.

Kiálltunk a magyar 
mezőgazdaságot és az 
egészségünket veszélyeztető 
nemzetközi szerződések ellen

A Magyar Természetvédők Szövetségével és a Védegylettel közösen 2018-ban 
is folytattuk a küzdelmet az olyan európai uniós szabadkereske delmi egyez-
mények tervezetei ellen, amelyek veszélyeztetnék a már érvényben lévő uniós 
környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szabályozásokat. Ezek a szerződések 
ugyanis a nagyvállalati érdekeket helyeznék előtérbe a tagállamok állampol-
gárainak egészséges élelemhez és környezethez való jogával szemben.

Évekig tartó kitartó kampánymunkánknak is köszönhetően 2018 februárjá ban 
Magyarország nem támogatta a dél-amerikai országokkal (Brazília, Argen tína, 
Uruguay, Paraguay) kötendő szabadkereskedelmi megállapodást. Az érvelés-
ben a kormány pontosan azon aggodalmakra hivatkozott, melyekre mi ma-
gunk is felhívtuk a figyelmet az Európai Unió és az Egyesült Államok, valamint 
az Európai Unió és Kanada között tervezett szabad kereskedelmi szerződések 
kapcsán. 

© Axel Kirchhof/Greenpeace

Kampányunk az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek hazai elterjesztéséért

https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/1336/vedelmet-kaptak-a-mehek-az-eu-betiltotta-harom-mehgyilkos-vegyszer-unios-hasznalatat/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/1336/vedelmet-kaptak-a-mehek-az-eu-betiltotta-harom-mehgyilkos-vegyszer-unios-hasznalatat/
https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2018/10/ceea9a93-ceea9a93-mehpusztulas_greenpeace_osszefoglalo_20130408.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2018/10/877ba94d-877ba94d-a_mehek_terhe.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2018/10/2714fbcf-2714fbcf-mergek_vagy_mehek_dvd_melleklet.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-hungary-stateless/2018/10/2714fbcf-2714fbcf-mergek_vagy_mehek_dvd_melleklet.pdf
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Kampányunk a tiszta, fenntartható  
energiák hazai elterjedéséért

© Járdány Bence/Greenpeace

2018-ban tovább dolgoztunk azon, hogy minél több ma-
gyar ember számára váljanak elérhetővé a megújuló ener-
giaforrások, és végre komolyan elkezdjük itthon is kiépíte-
ni a XXI. század megújulókon alapuló energia rendszerét. 
Ez azonban lehetetlen a tervezett Paks II. beruházás-
sal, amely ráadásul hatalmas biztonsági és gazda sági 
kockázatokat is hordoz. Ezért több tízezer magyar ember-
rel együtt azt követeltük a kormánytól: állítsa le a Paks II. 
projektet, és kezdje el egy megújuló kon alapuló, tiszta és 
biztonságos energiarendszer kiépítését. 

A közösségi médiában naprakész tájékoztatást adtunk 
a megújuló energiaforrások terjedéséről, a nemzetközi 
energiaárak alakulásáról, valamint az atomerőművekkel 
kapcsolatos meghibásodásokról, balesetekről. Publicisz-
tikákat írtunk Magyarország vezető lapjaiba és híroldalai-
ra, a Paksaméta című blogon pedig szakmai elemzések-
ben értelmeztük a paksi beruházással kapcsolatos friss 
információkat.

Fukusima évfordulóján 
emlékeztettünk rá: nincs 
biztonságos atomenergia

Nyilvánosságra hoztuk a Fukusima körüli kitelepítési zónában végzett friss 
Greenpeace-mérések eredményeit. Kiderült: a sugárzás szintje a területen 
továbbra is többszörösen meghaladja a lakosságra vonatkozó nemzetközi 
határértéket, így oda még évtizedekig nem lehet visszaköltözni.

A fukusimai katasztrófa évfordulóján ezért a Paksi Atomerőműnél üzen tük: 
„Az atomenergia veszélyes.” Nem létezik biztonságos atomenergia, az atom-
erőművekben alkalmazott technológia óriási kockázatot jelent a kör nye ze tünk-
re és az  egészségünkre. A nukleáris balesetek hatásai minimum évtizedekig 
eltartanak és élhetetlenné teszik környezetünket.

Nagykép: © Dörgő Zsuzsi/Greenpeace

http://paksameta.blog.hu
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Felhívtuk a figyelmet 
Paks II. atomhulladékára

Egy hatalmas, felfújható „nukleáris hulladékos 
hordót” úsztattunk végig a Duna budapesti sza-
kaszán több tucatnyi kenus aktivistával, hogy fel-
hívjuk a figyelmet az atomenergia használatával 
kelet kező, több százezer évig sugárzó kiégett 
fűtő elemek problémájára. Végleges elhelye zé sük-
re ugyan is máig nincs megoldás. Paks II. ezért 
nemcsak a projekt baleseti kockázatai miatt 
elfogadhatatlan, de egy rendkívül felelőtlen be-
ruházás is. 

Kampányunk a tiszta, fenntartható energiák hazai elterjedéséért

Megkongattuk a vészharangot: 
veszélyben Magyarország nukleáris 
biztonsága

Kimutattuk: Magyarország jóval Finnország alatt teljesít a nukleáris biztonság tekin-
tetében. A bécsi Természettudományi és Élettudományi Egyetem (BOKU) Biz ton sági 
és Kockázati Tudományok Intézete a Greenpeace felkérésére elemzést készített, 
mely ben Magyarország és Finnország nukleáris hatósági szervezeteit, vala mint a 
két ország kapcsolódó jogszabályrendszerét hasonlította össze. 

Tízezrekkel együtt 
kértük: legyen a magyar 
háztartások számára is 
elérhető a napenergia

34 000 ember üzenetét közvetítve átadtuk petí ciónkat 
a klíma- és energiaügyekért felelős Inno vációs és Tech-
nológiai Minisztériumnak. Követeléseink: a kormány 
enyhítse a napelemek és napelemes rendszerek áfá-
ját 27%-ról 5%-ra, csökkent se a napelemeket terhelő 
magas környezetvédelmi termékdíjat, valamint vonja 
vissza a háztartási erőműveket sújtó elosztói teljesít-
ménydíjat. Mi vel csak a megújuló energiák elter-
jedésével van esé lyünk megfékezni a klímaválságot, 
hisszük, hogy a mindenkori kormányzatnak köte-
lessége mindent megtenni azért, hogy a magyar la-
kosság számára is könnyen elérhetőek legyenek a 
megújuló energia források.

© Dörgő Zsuzsi/Greenpeace

© Járdány Bence/Greenpeace

A tanulmányból kiderült: a magyar nukleáris szabályozás 15 ponton sérti meg a 
Nemzet közi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) követelményeit – Finnországban csupán 
4 szempontból merült fel probléma. A döntéshozóktól azt várjuk, adjanak meg nyugtató 
választ arra a jogosan felmerülő kérdésre: garantálható-e a legmagasabb szintű nuk-
leáris biztonság Magyarországon. Enélkül fel sem merülhetne egy atomerőmű-építési 
projektterv.  
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Klímamenettel üzentük: 
0% CO2 a válasz a 
klímaválságra

A decemberi ENSZ klímakonferencia (COP 24) előtt 
néhány nappal klímamenetet tartottunk a Clark Ádám 
téri 0 kilométerkőtől. A szimbolikus helyszínnel a me-
net résztvevői azt üzenték a döntéshozóknak: a szén- 
dioxid-kibocsátások mihamarabbi nullára csökken-
té sével és a megújuló energiákra való átállással van 
egyedül esélyünk arra, hogy még elkerülhetőek legye-
nek a klímaváltozás katasztrofális hatásai. A menet 
részt vevőivel sürgős cselekvést követeltünk a magyar 
kormánytól: a döntések halogatása helyett azonnali, ér-
demi lépésekre van szükség hazánkban is.

Éghajlatvédelmi javaslatcsomagot 
készítettünk

Annak érdekében, hogy segítsük hazánk hatékony szerepvállalását a globális 
éghajlatvédelmi összefogásban, részletes éghajlatvédelmi javaslatcsomagot jut-
tattunk el a magyar kormánynak. Ebben azt javasoltuk, hogy
• töröljék el a szélenergia hasznosítását korlátozó intézkedéseket;
• támogassák a lakosság passzív energiafogyasztóból aktív energiatermelővé 

(prosumerré) válását;
• a végső energiafogyasztás legalább 35%-a származzon megújuló energiákból;
• minimum 30%-kal csökkentsük energiafelhasználásunkat;
• 2030 után ne működhessenek Magyarországon lignit- és szénerőművek;
• 2030-ig legalább 55%-kal csökkentsük károsanyag-kibocsátásunkat.

Meggyőződésünk, hogy Európának – így benne hazánknak is – vezető szerepe kell 
legyen a klímakatasztrófa megakadályozásában. 

© Greenpeace

© Dörgő Zsuzsi/Greenpeace

Kampányunk a tiszta, fenntartható energiák hazai elterjedéséért

https://youtu.be/TFhCZYrLbxg
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Kampányunk az élhető városokért 

2018-ban azért dolgoztunk, hogy csökkentsük városa-
ink légszennyezettségét, és a döntéshozókat rávegyük új, 
értékes zöldfelületek kialakítására, valamint a már létező 
zöldterületeink védelmére. A fák, parkok, ligetek ugyanis 
nem csak szépészeti szempontból fontosak egy városban. 
Miattuk tudunk tisztább levegőt belélegezni, és ők fog-
ják elviselhetőbbé tenni a klímaváltozással járó szélsősé-
ges időjárási körülményeket is (nyári hő hullámok, hirte-
len lezúduló, nagy mennyiségű csapadék). Magyarország 
lakosságának nagyobbik fele, több mint ötmillió ember 
él városokban: meggyőződésünk, hogy nekik is joguk 
van a tiszta, egészséges és élhető környezethez, amely-
nek nélkülözhetetlen részei a közparkok, fasorok, zöld 
szigetek.

Kitartóan küzdöttünk a Városliget 
megóvásáért

Az UNESCO Műemlékvédelmi Tanácsának meghívására több városvédő és 
környezetvédő civil szervezettel együtt véleményeztük a Budapestet illető 
fejl esztési terveket, köztük kiemelten a Liget Budapest Projektet. A bizottsági 
meghallgatáson ismertettük tájépítészekkel, városvédőkkel és más szakem-
berekkel közös álláspontunkat, mely szerint a Liget Budapest Projekt vissza-
fordíthatatlan károkat okozna az Andrássy úti világörökségi helyszínen és an-
nak pufferzónájában. 
 

Nagykép: © Járdány Bence/Greenpeace

Közvélemény-kutatást készítettünk arról, hogy a lakosság támogatja-e a 
Város ligetet múzeumokkal beépítő Liget Budapest Projektet. A fővárosra 
reprezentatív vizsgálat eredményei kimutatták: a projekt elutasítottsága há-
rom éve változatlan – a lakosság elsöprő többsége ellenzi, hogy a közparkba 
új épületek kerüljenek. 
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Helyi civilekkel elértük, hogy 
felülvizsgálják a Római-partra 
tervezett mobilgát ötletét

Több éves, a lakossággal, szakértőkkel és helyi civil szer ve-
ze tekkel közös kitartó munkánk eredménye, hogy 2018-ban a 
Fővárosi Közgyűlés megszavazta: a partéli nyomvonaltól eltérő 
árvízvédelmi lehetőséget is megvizsgál. A Római-part meg-
óvásáért folyó küzdelem azonban ezzel nem ért véget. Egy 
kerítésvonali nyomvonal lehetőségének vizsgálatáról született 
ugyanis döntés, amely azonban jelentős természet pusztítással, 
valamint elhúzódó és nagyon költséges kisajátí tási perekkel 
járna.
 

Hadat üzentünk a 
légszennyezésnek

Az év elején felhívtuk a figyelmet: az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
jelentése szerint légszennyezettségben az Unió legrosszabbjai között 
vagyunk. Csak részecskeszennyezés miatt Magyarországon közel 12 ez-
ren halnak meg idő előtt évente.

Tavasszal hírt adtunk arról, hogy súlyos szállópor-légszennyezettség miatt 
per indult az Európai Bíróságon hat ország, köztük Magyarország ellen 
is. Ehhez kapcsolódva követeltük, hogy a kormány tiltsa be a súlyosan 
egészségkárosító lignit lakossági használatát, a hatóságok pedig végre 
lépjenek fel hatékonyan az illegális hulladékégetés ellen.

Átfogó tanulmányban értékeltük 13 európai város teljesítményét a köz-
lekedés, a mobilitás és a légszennyezettség alapján. Vizsgálatunk kimu-
tatta: azokban az országokban, ahol az autósok nagy számban váltottak 
kerékpárra vagy gyalogos közlekedésre, nemcsak biztonságosabbá váltak 
az utak, de a levegő is tisztább lett. Budapest a 13 város közül a 9. helyen 
végzett. Leginkább a légszennyezettséget kell csökkentenünk, valamint 
biztonságosabbá kell tennünk az utakat, illetve a kerékpáros és gyalogos 
infrastruktúra is igen sok fejlesztést igényel még.

© Járdány Bence/Greenpeace

A megoldást a helyi civil szerveződések által javasolt gát 
jelentené: a Nánási út–Királyok útja nyomvonalon futó gát 
megerősítésével meg lehet óvni a Római-part értékes, ter-
mészetes állapotát. Ezért idén is aktívan támogattuk a helyiek 
kampányát: logisztikai és kommunikációs segítséget nyúj-
tottunk a júniusban megrendezett „Partra, magyar! Közösen 
a Rómaiért!” hagyományteremtő eseményhez, valamint 
szakértőink részt vettek a Római jövöjéről szóló panelbeszél-
getésben.

Év végén közvélemény-kutatással mértük fel, mi a budapestiek véle-
ménye a légszennyezésről. A Závecz Research Piac- és Társadalom-
kutató Intézet által lekérdezett reprezentatív kutatásból kiderült: a fővárosiak 
egyértelműen a légszennyezettséget tartják a legnagyobb környezetvédel-
mi problémának. A budapestiek 72 százaléka sorolta a légszennyezettséget 
a három legfontosabb környezetvédelmi probléma közé Budapesten, a 
válaszadók 40 százaléka pedig kifejezetten első helyen említette a levegő 
rossz minőségét. A megkérdezettek kétharmada a tisztább levegő érdeké-
ben kitiltaná a régi dízeljárműveket Budapestről. 

https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/1535/legszennyezettsegben-az-unio-legrosszabbjai-kozott-vagyunk/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/2330/10-ev-alatt-nem-sikerult-erdemben-javulast-elernunk-evente-meg-mindig-tobb-mint-tizezer-magyar-hal-meg-a-rossz-levegominoseg-miatt/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/1806/bunosok-es-szentek-a-greenpeace-13-europai-varos-legszennyezettseget-pontozta/
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157707132387024
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Kampányunk a méregmentes 
Magyarországért

2018-ban tovább dolgoztunk azért, hogy a magyar em-
berek mérgező anyagoktól mentes környezetben élhes-
senek. „Mérgezett örökségünk” programunk keretében 
30, régóta súlyosan szennyezett terület, illegális hul ladék-
lerakó megtisztítását követeltük. Egy sor lakossági be-
jelentés kapcsán országhatáron belül és kívül is mértük 
a környezetre és egészségre káros szennyezéseket, és 
követeltük a hatóságok intézkedését. Továbbra is dol-
gozunk azon, hogy kiderüljön: kik voltak a felelősek a 
kolontári vörösiszap-katasztrófáért.

Törvényjavaslatot követeltünk a 
“szennyező fizet” elv alkalmazására

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosánál kezdeményeztük és szak-
mailag támogattuk egy törvényjavaslat megalkotását, mely „a szennye ző fizet” 
elvének alkalmazását tenné hatékonyabbá. Áprilisban a hazai és Kárpát-me-
dencei környezet- és természetvédő civil szervezetek országos találkozóján 
(Zöld OT) az ombudsmannal közösen tartottunk egy szakmai fórumot, ahol be-
mutattuk a Greenpeace „Mérgezett örökségünk” programját és ismertettük a 
törvényjavaslatot. Az Országos Találkozó állásfoglalást fogadott el a témában, 
melyet eljuttatott az újonnan felálló környezetvédelemért felelős miniszternek.  

© Járdány Bence/Greenpeace

Nagykép: © Dörgő Zsuzsi/Greenpeace
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Kipereltük a Budapesti 
Vegyiművek eltitkolt adatait

2018 márciusában jogerősen pert nyertünk a törvény-
sértő Baranya Megyei Kormányhivatallal szemben. 
A Pécsi Törvény szék jogerős bírósági döntése is kimond-
ta: a Kormányhivatalnak ki kell adnia a közérdekű adatokat, 
jelen esetben a volt Buda pesti Vegyiművek garéi és hidasi 
szennye zéseivel kapcsolatos információkat. Jelentős siker, 
hogy mostantól jogerős bírósági ítélet van arról, hogy nem 
lehet közérdekű környezeti adatokat visszatartani magyar 
állampolgároktól, újságíróktól, civil szervezetektől.

© Járdány Bence/Greenpeace

© Dörgő Zsuzsi/Greenpeace

Elfeledett méregraktárakat 
derítettünk fel

Októberben a Duna vizéből vettünk mintákat az egykori Óbudai Gázgyár mel-
lett. Mérési eredményeink kimutatták: egyes, rákkeltőnek minősített szeny-
nyezők több százszorosan, más súlyos mérgek pedig több ezerszeresen ha-
ladták meg a talajvízre megengedett határértéket. Követeltük a hatóságoktól 
és a városvezetéstől, hogy sürgősen kezdődjön meg a sok éve elmaradó teljes 
kármentesítés, és a hatóságok lépjenek fel a Dunába ömlő illegális szennye-
zés ellen. A mérés hatása nagy port vert fel a médiában. 

Szintén független mérésünk mutatta ki, hogy a buda pesti Cséry-telep  környéki 
lakossági kutakban a határértékeket meghaladó mennyiségben van bór és 
rákkeltő kockázatú nikkel. A szennyeződésről évek óta tudnak a hatóságok, 
hiszen 2014-2016-ban éppen az ő vizsgálataik mutattak ki 4000-szeres 
ammó niumhatárérték-túllépést. A lakosság védelme érdekében követeltük: 
a fővárosi vezetés gondoskod jon a terület megtisztításáról – főként, hogy a 
szennyezésért nagymértékben a Fővárosi Önkormányzat településtisztasági 
cége a felelős. 

2018-ban elértük, hogy végre történjen előrelépés a kiskunhalasi elhagyott 
méregraktár ügyében: bejelentésünk nyomán Pintér Sándor belügyminiszter 
szeptemberben vizsgálatot indított. 

https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/1518/gyozott-a-greenpeace-magyarorszag-a-baranyai-adatkeresi-perben/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/2753/mergek-csorognak-a-dunaba-az-obudai-gazgyarnal/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/2753/mergek-csorognak-a-dunaba-az-obudai-gazgyarnal/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/495/a-greenpeace-a-belugyminisztertol-var-surgos-intezkedest-kiskunhalason/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/495/a-greenpeace-a-belugyminisztertol-var-surgos-intezkedest-kiskunhalason/
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Önkéntesség

Legnagyobb erőnk önkénteseink lelkesedésében, tudá-
sában, odaadó segítségében, energiájában és tett vágyá-
ban rejlik. Nélkülük nem tudnánk hatékonyan küzdeni a 
magyar emberek egészségéért, biztonságáért és orszá-
gunk természeti értékeiért. 

Elkötelezett önkénteseink 
száma egyre nő az egész 
országban 

2018 év végére 2000 főre nőtt regisztrált önkénteseink szá-
ma, akik közül a 400 legaktívabb összesen több mint 
10 000 órát töl tött önkéntes munkával. Önkénteseink az 
egész országból jelentkeznek hozzánk. Legnagyobb önkéntes 
csoportunk Buda pesten működik, de további aktív tagjaink 
vannak Székes fehérváron, Sopronban, Egerben, Veszprém-
ben, Gödöllőn, Szombathelyen, Kecskeméten, Debrecenben, 
Pécsett és további kisebb-nagyobb városokban, községekben, 
településeken.

A Dunától a Tiszáig védtük hazánkat 
a hulladékoktól

Az évet egy hatalmas evezéssel kezdtük a Dunán. Több mint hatvanan száll-
tunk kenukba a Római-parton, és meg se álltunk Budafokig, hogy így hívjuk 
fel a figyelmet az atomhulladékok kezelésének megoldatlanságára. 

Nyáron részt vettünk a Tiszai PET Kupán, melynek célja a folyó megtisztítá-
sa, de nem akárhogy: a versenyen kizárólag a tiszai ártérből és a környékbeli 
településekről összegyűjtött hulladékból épített, úgynevezett PET-hajókkal le-
het részt venni. Ezúttal 21 PET-hajó állt rajthoz és teljesítette a kitűzött távot. 
A futam alatt a hajók összesen több mint 10 tonna további hulladékot gyűj töttek 
össze, melyet minden nap végén szétválogattak a megfelelő módon. Csapatunk 
az utolsó gyűjtésnél egy úgynevezett brand auditot is elkészített, amely kimu-
tatta, mely gyártóktól származott a legtöbb hulladék a területen. 

Jelen voltunk a Sziget-fesztiválon is, ahol az önkéntesség és a környezet vé de lem 
fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A szigetlakók lelkesen csatlakoztak sátrunk-
hoz: kitűzőket készítettek, kreatívan újrahasznosítottak, egyedi pólókat festettek, 
sőt, igazi Greenpeace-aktivista felszereléseket is kipróbáltak, például egy teljes 
mászófelszerelést és egy vegyiminta-vételező ruházatot.

© Greenpeace © Dörgő Zsuzsi/Greenpeace

Nagykép: © Járdány Bence/Greenpeace

© Járdány Bence/Greenpeace
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Részt vettünk a 
nemzetközi Greenpeace 
tevékenységeiben

Önkénteseink számos nemzetközi eseményen vettek 
részt Ausztriától Bulgárián és Lengyelországon át 
Belgium ig. Szeptemberben Horvátországban segédkez-
tek egy erdő visszatelepítésében, ahol a nyári száraz-
ságok által okozott erdőtüzek felbecsülhetet len károkat 
okoztak a természetvédelmi területeken. A horvát Green-
peace-munkatársakkal, valamint más helyi környezetvédő 
szervezetekkel és civilekkel együtt elültetett fák azó-
ta szépen cseperednek, egyre több oxigént szolgáltatva 
Földünknek.

Sok más Greenpeace irodával és a Civil Right Defenders 
jogvédő szervezettel közösen életre hívtuk a European 
Changemakers nevű nemzetközi projektet, melynek cél-
ja aktívan segítséget nyújtani azoknak a fiataloknak, akik 
tenni szeretnének a környezet védelméért. 

A projekt keretében több száz európai fiatal – köztük két 
tucat magyar – vett részt egy nyári táborban, hogy el-
sajátítsák: hogyan kell nyilvános beszédet tartani, milyen 
egy jól felépített kampánystratégia, miként lehet ötvözni 
az aktivizmust a művészetekkel.

A fiatalok számára létrehoztunk egy online elérhető 
tudástárat is, amelyben összeszedtük, miként tudnak 
hatékonyabban fellépni a számukra fontos ügyekben: ho-
gyan tudnak petíciós oldalt készíteni, miként indít sanak 
adományszervező kampányt, mitől lesz figyelemfelkeltő 
egy transzparens. 

Mivel a klímaváltozás nem ismer határokat, önkénteseink-
kel itthon is felhívtuk a figyelmet a cselekvés fontosságára. 
Decemberben a budapesti Clark Ádám téri 0 kilométer-
kőtől indulva szerveztünk klímamenetet a lengyelországi 
ENSZ klímakonferencia előtt pár nappal, és arra hívtuk fel 
a figyelmet, hogy csak a CO2 kibocsátásunk 0%-ra való 
csökkentésével van esélyünk megfékezni a klímaválságot.

© Greenpeace© Nevio Smajic/Greenpeace © Greenpeace

http://europeanchangemakers.org
http://europeanchangemakers.org
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Adományszervezés

Milyen forrásokból működünk?
A magyar Greenpeace része a nyolc országot (Ausztria, Bulgária, 
Horvát ország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és 
Szlo vénia) magába foglaló közép- és kelet-európai Greenpeace-nek. 
Működésünkhöz így a magyarországi támogatók mellett a Greenpeace 
közép- és kelet-európai irodáját támogató több mint 160 ezer magán-
adományozó is hozzájárul, adományaikból a Greenpeace Magyarország 
is részesül.

A Greenpeace Magyarország 2018-ban 207 056 000 forint támogatást 
kapott a közép- és kelet-európai Greenpeace irodától, ez főként a 
régióban élő magánszemélyektől, valamint magánszemélyek által alapí-
tott alapítványoktól származott. 

Magyarországon jelenleg több mint 7000 aktív támogatónk van, akik át-
lagosan havi 1000-2000 forinttal járulnak hozzá munkánkhoz. A magyar-
országi támogatások összege 2018-ban mintegy 82 760 367 forint volt.

Politikailag és anyagilag 
független környezetvédelmi 
szervezet vagyunk
Bevételeink kizárólag magánszemélyektől és magánszemé-
lyek által alapított alapítványoktól származnak, főként Magyar -
országról illetve a közép- és kelet-európai Greenpeace irodától. 
Államoktól, kormányoktól, pártoktól, vállalatoktól nem foga-
dunk el semmilyen anyagi támogatást sem itthon, sem a világ 
más pontjain. Ez garantálja teljes politikai és anyagi függet-
lenségünket. 

Nagykép: © Balázs Károly/Greenpeace
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2018-as hazai adományszervezői 
munkánk és bevételeink

2018-ban rendszeresen adományozó támogatóink 60 564 273 forint-
tal segítették környezetvédelmi mun kán kat. A 2017-es évi szja 1%-ok 
felajánlásából összesen 6 895 319 forintot gyűjtöttünk.

© Balázs Károly/Greenpeace

Adományszervezés

Az előző évben indított https://jovovarosa.hu/ kam pá nyunkat 2018-
ban 1 339 500 forinttal támogatták adományozóink.

A támogatóinknak 2018-ban kiküldött adománykérő postai leveleink-
re 4 344 710 forint támogatás érkezett szervezetünkhöz.

A 2018-as évben egy úgynevezett reaktiváló kampányt is elindí-
tottunk. Ennek keretében a már nem adomá nyozó, régi rendszeres 
támogatóinkat telefonon keres tük meg azzal a kéréssel, hogy le-
hetőségeikhez mérten indítsák újra támogatásukat. A reaktiváló 
kampányok közvetlen (egyszeri) bevétele 249 440 forint volt.
 
Az év közepén indítottuk a https://okosmenza.hu online adomány-
gyűjtő kampányunkat. A kezdeményezés célja, hogy egészségeseb-
bé tegyük az óvodai és az iskolai közétkeztetést. Ennek részeként 
2018-ban Mikulás napján 1000 darab biogyümölcsöt is kiosztottunk a 
gyerekeknek. Programunkat 2018-ban 1 301 500 forint adománnyal 
támogatta a magyar lakosság.

A munkánk iránt érdeklődőket különböző csatornákon keresztül (Face-
book, hírlevél, Instagram, weblap) keresztül tájékoztattuk rendszere-
sen munkánkról, és arra kértük őket, támogassák adományukkal 
tevékenységünket. Ilyen formában, valamint spontán banki utalás-
sal, illetve spontán bankkártyás támogatással 2018-ban összesen 
3 353 482 forint összegű adomány érkezett szervezetünkhöz.

A 2018-as évben két jótékonysági futóeseményen is részt vet-
tünk. A versenyeket megelőző hetekben futást vállaló követőink 
ismerőseik körében gyűjtöttek adományokat. Követeink összesen 
1 636 833 forint összegű felajánlást gyűjtöttek tevékenységünk 
támogatására.

Az egyszer használatos műanyagok visszaszorításáért folyó munkánk 
támogatására ősz folyamán indítottunk online adománygyűjtő 
kampányt. Ezt év végéig 3 075 310 forinttal támogatták adomá-
nyozóink.

Hazai támogatóink összesen 82 760 367 forinttal járultak hozzá 
tevékenységünkhöz 2018-ban.

https://jovovarosa.hu/
https://okosmenza.hu
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Etikus adománygyűjtő 
szervezet vagyunk

A Greenpeace Magyarország Egyesület tagja az Etikus 
Adománygyűjtő Szervezetek több mint húsztagú csoport-
jának, és mindenben megfelel az etikai kódexben foglalt 
szigorú előírásoknak. Mindez garantálja, hogy adomány-
szervezési munkánkat az előírt törvényi kereteket is 
túlteljesítve, átláthatóan végezzük. 

Adományszervezés

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/rolunk/etikai-kodex/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/rolunk/etikai-kodex/
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/rolunk/etikai-kodex/

