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Klímavédelmi és energia kampány 
 
2014-ben a Greenpeace klíma- és energia-kampánya két területre fókuszált. 
Egyfelől az atomenergia-mentes jövőért küzdöttünk, másfelől a tiszta 

energiára használatára igyekeztünk felhívni a figyelmet, környezetvédelmi- és 
társadalmi szempontból pozitív megoldást kínálva az energiaigény 

kielégítésére. 

 
Az atommentes jövőért folytatott tevékenységünkben egyaránt foglalkoztunk 
a Paks II beruházással és végeztünk kampány- és lobbimunkát a beruházás 
megakadályozásának érdekében, valamint tájékoztattuk az állampolgárokat 

az atomenergia használatának általános kockázatairól. Ennek érdekében 
készítettük el a Roszatomról szóló kiadványunkat, mely a cég belföldi és 

nemzetközi nukleáris projektjeit biztonsági és korrupciós kockázatait mutatja 
be. 

 
Tekintve, hogy a Paksi atomerőmű bővítése kapcsán tervezett Paks II 

beruházás részleteiről meglehetősen kevés információt hozott nyilvánosságra 
a magyar kormány, az ebben rejlő kockázatokról tájékoztattuk a 

közvéleményt. A nyilvánosságot a következő látványos akciókkal értük el: 

 
 január 30. atomjeles demonstráció a Clark Ádám téren egy 600 m2-es 

transzparens kifeszítésével. Az akció minden idők egyik legsikeresebb 

atomellenes megmozdulása volt. 
 február 1. paksi paktum elleni demonstráció a József Nádor téren 

 február 3. akció a Szabadságszobornál, melynek során a szoborra 
kitettük a Greenpeace atomenergiát ellenző transzparensét. 

 február: A Greenpeace, Energiaklub és több magyar zöld civil szervezet 
felhívására több mint 10 000 magánszemély írt a képviselőknek, hogy 

ne szavazzák meg a paksi bővítést. 
 február 6. Parlament előtti akció a szavazás napján, ahol aktivisták 

hívták fel a figyelmet arra, hogy mindenki szeme a képviselőkön függ, 

az ő kezükben van a jövőnk, valamint, hogy van alternatívája Paks II-
nek. 
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 március 11-én egy sikolyt ábrázoló atomjelet vetítettünk ki a 

Fehérházra Stop Paks II felirattal, a fukusimai atomerőmű-baleset 
évfordulóján. 

 április 3. energiafüggőséget bemutató fotóesemény a Batthyányi-téren, 
mely arra hívta föl a figyelmet, hogy az orosz nukleáris 

energiahordozó, olaj- és gázimport Magyarország teljes 
energiaigényének a 80%-át adja, melyet tovább erősítene egy 

esetleges Paks II projekt megvalósulása. 
 április 26. a csernobili atomerőmű-balesetre emlékeztünk a 28. 

évfordulója alkalmából megszervezett „die in” akció a Parlament előtt, 
50 aktivista részvételével. 

 június 23. „bólogató kutyákkal” hívtuk fel a magyar közvélemény 

figyelmét a Parlament előtt abból az alkalomból, hogy az országgyűlés 
megszavazta a Paks2-szerződés 30 évre szóló titkosítását. 

 
Mindezek mellett Paks II kapcsán a következő lobbimunkát is folytattuk: 

 
 Nyílt levél és online petíciós oldal elektronikus levélküldő funkcióval a 

képviselőknek címezve. Mintegy 9000 ember küldött levelet 14 nap 
alatt az országházi képviselőknek, azt követelve, hogy ne szavazzák 

meg a miniszterelnök által aláírt szerződést a Paks II megépítéséről. 
 Elektronikus levélküldő online petícióval lobbiztunk az ellen, hogy Áder 

János köztársasági elnök ne írja alá a Paks II-ról szóló, a Parlament 
által elfogadott szerződést. A petíciót 7000-en írták alá 4 nap alatt. 

 Az Energia Klubbal közösen bepereltük a magyar államot az Európai 
Bizottságban és az Aarhus Bizottságban. 

 Kiléptünk az Aarhus kerekasztalból: 
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Az-Energiaklub-

az-EMLA-es-a-Greenpeace-felfuggesztik-reszveteluket-az-atomenergia-
kerdeseivel-foglalkozo-nemzeti-kerekasztalban/  

 
Fontos eseménye volt továbbá a 2014-es atomenergia-ellenes 
tevékenységünknek a majaki erőműbe szervezett tanulmányút, melyen több 

újságíró részvételét is biztosítottuk. Az út során a Greenpeace 2 db, 15 
perces filmet készített magyar hanggal és angol felirattal egy nol.hu-nak 

dolgozó videós újságíró segítségével. A tanulmányút következtében,  az 
általunk forgatott film mellett is számos cikk foglalkozott a majaki katasztrófa 

utóhatásaival, a tapasztalatokat sajtótájékoztatón osztottuk meg. A film a 
nol.hu-n máig elérhető, továbbá folyamatosan vetítjük a filmet különböző 

nyilvános rendezvényeken, eseményeken. 

 
Klíma- és energiakampányunk másik fő területe a megoldásokra fókuszált. 
Többféleképpen igyekeztünk felhívni a figyelmet az energiahatékonyságra és 

a pozitív alternatívákra. 
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Egyrészt erőteljes online kommunikációval rántottuk le a leplet a megújuló 

energiákat övező tévhitekről (ld.:  
http://www.greenpeace.org/hungary/7 mitosz a megujulokrol/), másrészt 

elkészítettünk egy közvélemény kutatást a megújuló energiák és a Paks II 
beruházás magyarországi népszerűségéről. 

 
Mindemellett tíz polgármesterrel felvettük a kapcsolatot, annak érdekében, 

hogy növeljük Magyarországon a települések energiahatékonysági 
intézkedéseit és a megújuló energiák használatát. A megújuló energiákra 

fókuszáló programunknak egyaránt volt hazai és nemzetközi dimenziója. 

 
Annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjuk népszerűsíteni a klímabarát 
energetikai intézkedéseket a hazai településvezetők körében, a megújuló 

energiákban rejlő külföldi példákat bemutató németországi tanulmányutat 
szerveztünk. Az AEE (Renewable Energies Agency) szakmai támogatásával 
létrejött tanulmányúton négy magyar polgármester vett részt. Az út során a 

hazai döntéshozók olyan németországi községvezetőkkel találkozhattak, akik 
a településükön decentralizált energiarendszereket működtetnek, megújuló 

energiákat használva villamos-energia- és hőtermelésre. A tanulmányút 
során nem csak az alkalmazott technológiák megismerésére volt lehetőség, 

de a szervezett programokon keresztül a magyarországi politikusok 
megtudhatták azt is, hogy egy-egy beruházás mennyiben járul hozzá a 

klímavédelemhez, az energiabiztonsághoz és a helyi fejlődéshez, valamint 
tapasztalatot cserélhettek arra vonatkozólag is, hogy hogyan vonható be a 

helyi lakosság a döntéshozatalba. A különböző projekteket meglátogatva 
továbbá arról is volt szó, hogy a városok és megyék miként tudnak 

egymással együttműködni, valamint hogy milyen jellegzetességei vannak az 
energiaszövetkezeteknek.  

 
A tanulmányút során a következő településeken jártunk: 

 
 Bidingenben egy szélerőművet látogattunk meg. A településen a 

megújuló energiába történő beruházásnak – a klímavédelmi 
szempontok mellett – komoly gazdasági mozgatórugói is voltak, 

ugyanis az erőmű megépítése gazdasági perspektívát jelentett az 
eladósodott városnak. A beruházásnak köszönhetően itt épült meg 
végül Bajorország első városi tulajdonú szélenergia-rendszere 2014-

ben. Az erőmű a kamatfizetések és a működési költségek ellenére is 
már most évi 150 000 EUR bevételt jelent a városnak. 

 
 Wildpoldsriedben a kombinált megújuló energia-megoldásokat 

tekintettük meg, melyek a város energiaigényét 250%-kal meghaladják 
és segítségükkel a város az egy főre jutó németországi átlag CO2-

kibocsátás több mint a felét takarítja meg. A polgármesterek számára 
megdöbbentő volt, hogy a település számos háztetőjén található 

napkollektor és fotovoltaikus rendszer, továbbá sokan helyi forrásokkal 
működő biogáz erőművet használnak. Emellett három kis vízerőmű 
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biztosít állandó villamos-energiát. A község vezetője hangsúlyozta, 

hogy a projekt csak a lakosok aktív részvételével tudott megvalósulni. 
A magyar döntéshozók megtudhatták, hogy a beruházások egy részét a 

település polgárai finanszírozták és ezt egészítették ki a bankok és a 
régió központi költségvetése. A megújuló energiát a magánembereken 

kívül természetesen a község is használja és a közintézményeken lévő 
napelemek plusz bevételt hoznak a városnak. A községben társulások 

is működtetnek továbbá megújuló erőműveket, melyek a bevételt 
társadalmi célokra fordítják. A megújuló energia-hálózat 

működtetésére a város mindemellett bevezette az okoshálózatot és az 
a célja, hogy 2020-ra minden energiaigényét kizárólag megújuló 
energiával fedezze. 

 
 Leutkirch im Allgäuban a városi háztetőkön hét napenergia erőmű 

található, melyet egy majdnem 400 tagú, 750 000 EUR tőkével 
rendelkező energiaszövetkezet működtet, melybe bárki beszállhat 200 

EUR minimális befektetéssel. A tetőket a város adja bérbe a 
szövetkezetnek. A településen találhatók továbbá nap-parkok is; mi 

ezek közül egyet tekintettünk meg az út során. A település belekezdett 
továbbá egy részvételi  “fenntartható város” projektbe, melynek 

keretében a község lakosai tervezik meg a város jövőbeli fejlesztését, 
annak energiamodelljét is ideértve. A nagy társadalmi elfogadottságnak 

örvendő megújuló energia-használat egyébként hírnevet is hozott a 
településnek: Leutkirch im Allgäu a közepes méretű városok között 

sorozatos győztese a napenergia Bundesligának, mely a fotovoltaikus 
és naphő rendszerek fejlődését méri össze.  

 
 Aschheim, Feldkirchen és Kirchheim közös geotermikus erőművét 

látogattuk meg, e három szomszédos település ugyanis közösen 

alapított egy céget, hogy a müncheni kerület termálvízét az 
energiaellátásban hasznosítsák. Az volt a cél, hogy a 26 000 lakos 

körülbelül 80 százalékát geotermikus energiával lássák el, hogy stabil 
áron tudjanak biztosítani klímabarát energiát. Az erőmű az első, 

települések együttműködésével született geotermikus projekt lett 
Németországban. A települések polgárait itt is bevonták a tervezésbe 

és folyamatos tájékoztatásban részesítették őket. Az egyik város 
környezetvédelmi biztosának tájékoztatása szerint ennek  köszönhető, 

hogy a polgárok kifejezetten nagy bizalommal viseltetnek ma a 
településük iránt. 

 
A Greenpeace Magyarország folytatja munkáját, hogy országos és helyi 

szinten is teret nyerjenek a megújuló energiaforrások, csökkentsük a 
klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátását és növeljük az 
energiahatékonyságot hazánkban. 
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Mezőgazdasági kampány 
 
2014-ben arra összpontosítottunk, hogy alternatívákat kínáljunk a kőolaj- és 

vegyszer-intenzív ipari mezőgazdasággal szemben mind az európai és 
magyar döntéshozói szinten, mind pedig a helyi gazdákkal, méhészekkel, 

fogyasztókkal és politikusokkal történt találkozók során. Azzal a céllal, hogy 
elmagyarázzuk miért szükséges a mezőgazdasági paradigmaváltás, és 

emellett erősítsük és támogassuk a jó ügyért tett erőfeszítéseiket. Megoldási 
javaslatainkat a „Úton a fenntartható mezőgazdaságért” országjáró túránk 

állomásain, új publikációkon és videófilmeken, illetve az Európai Parlament 
brüsszeli épületében tartott szimpóziumon, kormányzati tanácsadó testületek 

tagjaiként és a Földművelésügyi Minisztérium szakértői testületénél végzett 
tevékenységen keresztül jutattuk el. 
 

A Greenpeace Magyarország Egyesület 2013 utolsó negyedévétől kezdve 
folyamatosan küzd a kishantosi biogazdaságot és Vidékfejlesztési Központot 

fenyegető bezárás ellen. Meggyőződésünk, hogy nem hagyhatjuk szó nélkül, 
hogy a „kishantosi modell” elhaljon, hiszen az ökológiai gazdálkodást minden 

kampányunkban működőképes alternatívaként tüntetjük föl, valamint a 
kormány által elfogadott új Darányi Ignác Nemzeti Vidékfejlesztési 

stratégiában is szerepel, mint minden megyére kiterjesztendő jó példa, 
átveendő modell. 2014 szeptemberében az új bérlők műtrágyát szórtak a 21 

éve bio-minősítésű kishantosi földekre. Gyomirtóval permetezték le, 
tönkretéve ezzel a biogazdaságot, de úgy tűnik az ügy még hosszasan fog 

folytatódni a különböző bíróságokon. Erős médiaérdeklődés kísérte az esetet, 
az év első (különösen aktív és nyilvános munkával zajló) hét hónapjában 

153,6 millió emberhez jutott el a biogazdaság kálváriájáról szóló információ 
(összesített közönségelérés). 

 
Széles közönséget értünk el látványos akcióinkkal, párhuzamosan dolgozva a 
méhek védelmében indított kampányon, a génmódosított haszonnövények 

elleni kampányon, a Kishantosi-ügyön, illetve általában a fenntartható 
mezőgazdasági témákon. Mindezeken keresztül sikerült a fenntartható 

mezőgazdaságot, biogazdálkodást a közbeszédben tartani, mozgósítottuk az 
embereket, hogy támogassák az ökológiai gazdálkodást és ennek megfelelő 

tudatos döntést hozzanak az élelmiszervásárlásaik során. 
 

Annak érdekében, hogy megismerjük, mit gondolnak az emberek az ökológiai 
gazdálkodás magyar mezőgazdaságban betöltött szerepéről, valamint, hogy a 

témában folytatott kampányunk szükségességét minden szereplő számára 
bemutatható dokumentációval is alátámasszuk, elkészíttettünk egy felmérést, 

melynek eredményei igen hasznosnak bizonyultak az ökológiai 
gazdálkodásról kialakult kép formálásában.  

 
Felmérésünk eredménye alapján összességében a megkérdezettek 94%-a 
egyetért azzal, hogy a magyarországi ökológiai gazdálkodás területeit növelni 

kellene. Emellett 43%-uk igyekszik növényvédőszer-mentes termékeket 
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vásárolni, ha hozzájut, és ha megengedheti magának, 45%-uk pedig 

vegyszermentes élelmiszert vásárolna, ha könnyebben és olcsóbban elérhető 
lenne. Ezek az eredmények igazolják az eddigi követeléseinket és segítik a 

jövőbeni munkánkat. A kép, amit az „Úton a fenntartható mezőgazdaság felé” 
országjáró körúton kaptunk – ahol helyi gazdákkal, méhészekkel, 

fogyasztókkal és döntéshozókkal a mezőgazdasági jövőképünkről, a 
méhpusztulásról, és annak okairól beszéltünk, hogy az ökológiai gazdálkodás 

miért nem terjed helyi szinten – megerősítette az eddigi meggyőződésünket, 
hogy a munkánk összhatása az ökológiai gazdálkodás növekedését 

eredményezi, valamint hogy a kulcsprojekt és a kapcsolódó projektek 
egymást erősítik. Ezen a körúton mutattuk be a „Méhek vagy mérgek” és a 
„Ökológiai állattenyésztés a világban és itthon” című tanulmányainkat. A 

mezőgazdasági jövőképünk bemutatásával termékeny vitát generáltunk az 
ökológiai gazdálkodásról, mely szemmel láthatólag régi vágya a helyi 

érintetteknek. Minden általunk felkeresett településen igyekeztünk legalább 
egy jó példával elöl járó gazdát meglátogatni, hogy az ő munkáján keresztül 

mutassuk be a médiának, mit értünk fenntartható mezőgazdaságon a 
gyakorlatban. 

 
2014-es munkánk eredményei: 

 
 Magyarország egyetlen méhgyilkos növényvédőszer tilalom kapcsán 

sem kért az uniós korlátozás alóli mentességet. 
 A magyar és Európai Parlament új hazai tagjai kiálltak és/vagy 

csatlakoztak a méhek védelméhez és az említett vegyszerek tilalmához 
 Tudományos munkánk figyelmet kap és megvitatásra kerül a különböző 

tanácsadói testületekben, a Földművelési Minisztérium bizottságaiban, 
tudományos konferenciákon és a méhészek között. 

 Új jogi lehetőség az EU tagállamoknak, hogy 2015-től a génmódosított 

termékeknek nem csak egyes fajta változatait, hanem komplett 
csoportjait is kitilthatják saját területükről. 

 A döntéshozók annyira sikeresnek és hasznosnak ítélték a Brüsszelben 
az Európai Parlamentben tartott „Etessük Európát kevesebb 

vegyszerrel” szimpóziumot, hogy 2015-ben megismétlésre kerül az 
Európai Bizottság még nagyobb támogatása mellett. 

 
 

A nagyüzemi iparosított mezőgazdaságról az ökológiai mezőgazdaságra való 
átállás elősegítése 

1. A Greenpeace Magyarország Egyesület által szervezett „Úton a 
fenntartható mezőgazdaság felé” országjáró körút remek lehetőségnek és 

eszköznek bizonyult jövőbeni kapcsolatok kiépítéséhez. Az eddig 
meglátogatott településeken – Nyíregyháza, Kecskemét, Pápa, 
Szigetmonostor, Pécs – gazdálkodókkal, méhészekkel, fogyasztókkal és 

döntéshozókkal is találkoztunk, hogy tájékoztassuk őket a munkánkról, és 
hogy jobban megértsük, miért nem terjed az ökológiai gazdálkodás. Ezen a 

körúton bemutattuk a Greenpeace „Méhek vagy mérgek” tanulmányát. Ez 
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ökológiai megoldásokról és remek példákról szól, melyeket Európa-szerte 

gyűjtöttünk, bemutatva, hogy az ökológiai gazdálkodás hogyan menti meg a 
méheket, hogyan őrzi meg a vidéki életközösségeket és ökoszisztémákat. 

Ebben a kiadványban jó gyakorlatok találhatók, és a Greenpeace európai 
kampánya során elhatározta, hogy hangot ad ezeknek a tapasztalt és 

motiváló személyeknek rövid bemutatkozó videófilmjeiken keresztül. A 
Greenpeace magyarországi szervezete a videók magyar feliratozásával, a 

„Méhek vagy mérgek” magyarra fordításával és terjesztésével, a DVD 
kiadvány magyar verziójának elkészítésével, valamint két magyar 

bemutatkozó videó leforgatásával járult hozzá ezekhez a célokhoz. Az összes 
bemutatkozó videót és tanulmányt USB adathordozókra írtuk, és 
terjesztettük a brüsszeli szimpózium résztvevői, újságírók és döntéshozók 

között annak érdekében, hogy ezek a jó példák nyilvánosságot kapjanak. 
 

2. Számos európai Greenpeace-iroda gyűjtött virágpor és méhkenyér 
mintákat 2012-2013-ban, az eredmények azonban csak 2014-ben kerültek 

nyilvánosságra, a Greenpeace „A méhek terhe” című kiadványában. Az 
eredmények igen sokkolóan hatottak azokra az emberekre, akikkel 

beszéltünk a túra során, valamint a nyilvános eseményeken. A  107 virágpor 
mintából 72-ben találtak az 53 növényvédőszerből legalább egy féle 

növényvédőszer-maradványt, míg a 25 méhkenyér mintából 17 tartalmazott 
a 17 féle vizsgált növényvédőszer közül legalább egy féle vegyszer-

maradványt. Az egyik virágpor mintában nem kevesebb, mint 17 különböző 
növényvédőszer maradvány volt, míg egy másikban a rég betiltott DDT 

maradványát találták.  
 

A 10 magyar mintában szintén 10 különféle növényvédőszer maradványt 
találtunk (Thiacloprid, Amitraz, Boscalid, Chlorpyrifos-ethyl, Fenhexamid, 
Folpet, tau-Fluvalinate, Coumaphos, Carbendazim, Tebuconazole). A 

növényvédőszerek nagy száma, és a tény, hogy nem ritka, hogy egy 
mintában többféle növényvédőszer-maradvány van jelen egyszerre, kiemelte 

a növényvédőszer-engedélyezés átvizsgálásának fontosságát és 
szükségességét Európában. A jelenlegi rendszer az egyes növényvédőszerek 

hatásait önmagukban vizsgálja, nem pedig azt, amikor egyszerre 6 van 
belőlük jelen a természetben, ráadásul hosszú ideig. Április 30-án, a Méhek 

Napján hívtuk fel a méhészek figyelmét a növényvédőszerek együttes 
hatásainak problémakörére, nevezetesen két vagy több vegyszer egymás 

jelenlétében akár ezerszer is toxikusabb lehet, mint külön-külön. 
 

3. A Gödöllői Méhészegyesülettel együttműködve végrehajtottunk egy 
kísérletet egy új mintavételi módszerrel, hogy sikeressége esetén tanácsoljuk 

a hatóságoknak az új módszer használatát. Bizonyos méhgyilkos szerek 
évekig megmaradnak a talajban, de közvetlen napsütésben gyorsan 
lebomlanak, ami miatt nehezen felfedezhetőek a méhtetemekben. A helyszíni 

tesztek már befejeződtek, de még várunk a laboratórium végleges 
elemzésére. Ha az eredmény pozitív, akkor jelentősen előremozdíthatja a 

méhgyilkos szerek hatásainak felderítését a méhekben és a környezetben. 



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

 
 

Oldal 8 / 18 
 

 

4. Greenpeace önkéntesek két hatalmas méhmenedéket építettek a nyár 
folyamán, amit felajánlottak a Budapesti illetve a Nyíregyházi Állatkertnek, 

hogy oktatási eszközként bemutassák a méhek és más hasznos rovarok 
életét. Szeptemberben Nyíregyházán Boronkay Ferencné Kovács Ágnes – 

széles körben elismert híresség, a város szabadpolgára, Prima-Primissima díj-
jelölt, és a botanikus kert igazgatója – fogadta méhmenedékünket a helyi 

állatkertben és beszédet tartott a helyi médiának a méhek fontosságáról. 
 

5. Júliusban elindítottunk egy mozgósító és mikro-adománygyűjtő honlapon 
alapuló projektet, ahol egy méhecskét lehet örökbefogadni, gyakorlatilag egy 
palacsinta áráért, valamint alá lehet írni „Mentsük meg a méheket” 

kampányhoz kapcsolódó petíciónkat. Minden 250 örökbefogadott méhecske 
után kihelyezünk egy méhmenedéket egy gondosan kiválasztott helyszínre, 

ahol hasznos lehet a beporzó rovarok számára. 
Greenpeace önkéntesek építettek még 100, kisebb méhmenedéket, melyeket 

hasonló gondolkodású emberek között osztottak szét, akik így szerettek volna 
segíteni a méheken és velük együtt más hasznos rovarokon. Eddig 10.041 

méhecske talált gazdára, 1087 ember vett részt a programban és ezen 
keresztül több mint 3000 aláírás érkezett a méhek megmentésére irányuló 

petíciónkra.  
 

6. A méhgyilkos rovarölő szerek használatának mélyrehatóbb 
tanulmányozása után a Greenpeace úgy döntött, hogy elvégzi a méhekre 

káros rovarirtók elemzését az Európában eladásra kerülő dísznövényekben. A 
méhpusztulás miatt aggódók ugyanis általában dísznövényeket ültetnek 

kertjükbe a rovarok segítése érdekében. A vizsgált virágos növények 10 
európai országból, kertészetekből, szupermarketekből és barkácsboltokból 
származtak, és közöttük több mint 35 féle nagy népszerűségnek örvendő faj 

volt található, mint például az ibolya, a harangvirág és a levendula, melyek 
közismerten vonzóak a méhek számára.  

 
Vizsgálataink kimutatták, hogy a dísznövényminták csupán 2%-a volt mentes 

rovarirtószer maradványoktól. A méhekre veszélyt jelentő rovarirtók a 
dísznövényminták 79%-ában voltak jelen. Az a három neonikotinoid, 

amelynek használata a méhek távol tartása érdekében Európa-szerte csak 
bizonyos mezőgazdasági célokra korlátozott, a minták csaknem 50%-ában 

megtalálható volt, esetenként igen magas koncentrációban: a minták 43%-a 
imidaklopridot, 8%-a tiametoxamot, 7%-a pedig klotianidint tartalmazott. A 

10 magyarországi növényminta közül az egyik semmiféle rovarölő 
vegyszermaradványt nem tartalmazott, viszont mintáink 80%-ában jelen volt 

valamilyen méhekre káros rovarirtó szer.  
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Mezőgazdasági célú génmódosítás kritikája 

Figyelemmel kísértük, befolyásoltuk, zöldítettük az új GMO-kkal kapcsolatos 
uniós és hazai törvényalkotást, amely lehetőséget biztosít a tagállamok 

számára, hogy elutasíthassák a GMO-k termesztését. Reményeink szerint az 
EU tagállamok élni fognak ezzel a lehetőséggel génmódosított növények 

csoportjainak és konkrét fajtáknak betiltása érdekében, valamint valóban 
elkötelezettek maradnak a törékeny EU-szintű engedélyezési folyamat 

megváltoztatását illetően. Fokozott figyelemmel kísérjük az 1507-es 
elnevezésű GM-kukorica engedélyezésének folyamatát, mely számára az 

Európai Bizottság bármelyik pillanatban termesztési engedélyt, szabad utat 
adhat. Az engedélyezési folyamatban ugyanolyan hibák figyelhetők meg, mint 
anno az Amflora engedélyezésének kapcsán. Az Amflora-ügy során a 

Magyarország által kezdeményezett, több tagállam bevonásával megvalósuló 
jogi eljárás sikeres pert nyert az Európai Törvényszék előtt, mely jelentős 

mértékben hozzájárult a GM-növények európai terjedésének megállításához.  
 

A Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség (TTIP) tárgyalásainak 
nyilvánossága érdekében tett közös társadalmi erőfeszítések részleges sikert 

arattak, amikor az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az USA és az EU 
közötti kétoldali kereskedelmi tárgyalások javaslatait 2014 végén. A 

Greenpeace Magyarország továbbra is figyelmet szentel ennek a fontos 
ügynek, csakúgy, mint a CETA-nak (EU-Kanada közötti szabadkereskedelmi 

egyezmény), amely – egyéb potenciálisan negatív következmények mellett – 
alááshatja Magyarország génmódosítás-mentességét is.  

 
Ez valódi fenyegetést jelent, még akkor is, ha az elutasítás lehetőségét 

nyújtó új rendelkezés lehetővé is teszi a tagállamok számára akár egész GM 
fajtacsoportok betiltását, sőt még akkor is, ha Magyarország Alaptörvénye 
nyomatékosan kifejezi, hogy meg kívánjuk őrizni GMO-mentességünket. A 

Greenpeace Magyarország a TTIP-vel foglalkozó szervezetek egyik élenjárója, 
pontosan azért, mert tisztában vagyunk vele, hogy hazánk GMO-mentes 

státusza forog veszélyben. Ennél fogva véleményünket a Földművelésügyi 
Minisztérium tanácsadó testületével is megosztottuk, továbbá az emberek 

tájékoztatása és cselekvésre buzdítása érdekében készítettünk egy videót, 
valamint közzétettünk egy széleskörben terjesztett, közérthető kiadványt is. 

A magyar kormány még nem fejezte ki álláspontját a TTIP-vel kapcsolatban, 
csupán annyit árult el, hogy nem szeretnék, ha a GMO-k kérdésének 

szabályozása szerepelne az egyezményben. 
 

A génmódosítás-mentes takarmány terjesztése, illetve a piac ösztönzése a 

GMO-mentes termékek irányába 
A GM-mentes szója termesztése hazánkban gyorsan fejlődik. A regionális 

élelmiszeripar részéről igen erős igény mutatkozik iránta. A jelentősebb piaci 
résztvevők minőségi vetőmagokat gyártanak, kutatási programokat 
végeznek, további pénzügyi támogatásért lobbiznak és minden tőlük telhetőt 

megtesznek annak érdekében, hogy a gazdálkodókat megismertessék a 
szójatermesztés modern technológiáival. Nagy valószínűséggel a Romániában 
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aktuálisan zajló (2014-es) illegális GM-szója botrány még nagyobb lökést ad 

a magyarországi GM-mentes szója termelésének. A Greenpeace 
Magyarország a nagyobb (mezőgazdasági) biodiverzitás elérése érdekében a 

fehérje források változatosabbá tételére összpontosít. Ennek egy lehetséges 
módját új kiadványunk, az „Ökológiai állattenyésztés a világban és itthon” 

mutatja be. 
 

Az év végén megjelent új kiadványunk célja, hogy segítse az embereket és a 
mezőgazdasági szektor döntéshozóit, a piaci résztvevőket annak 

megértésében, hogy miért gondoljuk úgy, hogy a kicsit kevesebb és 
ésszerűbb húsfogyasztás hozzájárulhatna a globális környezetvédelmi 
problémák leküzdéséhez. Mindemellett bemutatja a fenntartható 

állattenyésztés iránt mutatkozó igényeket, valamint az abban rejlő 
lehetőségeket. Az „Ökológiai állattenyésztés a világban és itthon” című 

kiadványban külön fejezetet szentelünk egy olyan lehetséges magyar 
irányvonal szemléltetésének, amely csökkenthetné az ország GM-szójától 

való függését.   
  

2014-ben azt is vizsgáltuk, hogyan változott az állattenyésztés hazai 
helyzete, melynek során pozitív (nem GMO-s szója terjedése, országos 

protein program alakulása, a kis, helyi vágóhidak épülése néhány régióban) 
és negatív (hatalmas, ipari sertéstelepek pénzügyi támogatása, külterjes 

állattenyésztés visszaszorulása, legelők elveszítése) tendenciákat is találtunk.  
 

A Greenpeace szakértőket bízott meg, hogy elkészítsék az „A génmódosított 
szója alternatívái Magyarországon” című tanulmányt és egy stratégiai 

javaslatokat tartalmazó kiegészítő fejezetet. Ez azt mutatja be, hogy miként 
lehet megtartani és erősíteni az extenzív, legeltetett állattenyésztés 
jelentőségét, a legeltetés növelését. Mindezt az eredeti tervek alapján 2015-

ben a médiának is bemutattuk, illetve eljuttattuk a már kinyomtatott 
kiadványt a döntéshozókhoz, a mezőgazdasági oktatóközpontokba. Az „Úton 

a fenntartható mezőgazdaság felé” túra során az ökológiai állattenyésztés 
kérdéseiről is beszélgetünk a résztvevőkkel. Kiadványunkat terjesztjük a 

mezőgazdasági kamarák tagjai, helyi gazdák tanácsadó hálózatán belül, 
illetve biogazdaságok és közösségi gazdálkodók között, egyetemeken, 

könyvtárakban, kapcsolódó minisztériumokban és hatóságoknál, 
agronómusok, tudományos testületek és csoportok tagjai között. Ellátogatunk 

népszerű nemzeti mezőgazdasági eseményekre, mint például kiállítások, 
vagy bemutatók és vásárok. 

 
2015 januárjában Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára 

kijelentette, hogy Magyarország elindítja a GMO-mentes termék jelölést, ami 
 a jövőben segít informálni a fogyasztókat, hogy elkerüljék a GMO 
termékeket. Greenpeace több ponton segítette a folyamatot a korábbi 

években és segíti a jövőben. A szabályozás tehát készen áll, már csak a 
kivitelezés szükséges 2015-től. Ha a megvalósítás sikerül, az egy újabb 

jelentős mérföldkő a GMO-mentes Magyarország biztosításában! 
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Detox - mérgező vegyi anyagok kampány 

 
Detox divat – ruházat  

A Greenpeace nemzetközi „Detox divat” kampányában a magyar Greenpeace 
is aktívan részt vett. A 2014-es kampány az év elején a gyermekruhákra 

fókuszált. A 2014. január 14-én nyilvánosságra hozott vizsgálata egy sor 
veszélyes vegyi anyagot talált vezető ruhamárkák gyermekeknek gyártott 

ruháiban és cipőiben. Összesen 82, gyermekek számára gyártott 
textilterméket vásárolt 25 országban (köztük Magyarországon is), nagyobb 

ruhaüzletekben vagy más márkakereskedőknél. Az itthon árusított Adidas 
gyermeknadrág-pulóver szettben NPE-ket (nonilfenol-etoxilátok) és mérgező 
antimont is ki lehetett mutatni, egy hazai C&A-ban árusított gyermekdzseki 

az NPE-k és antimon mellett még PFC-ket (prefluor-karbonok) is 
tartalmazott. Greenpeace-aktivisták ezért a vegyi anyagokat jelképező kis 

szörnyekkel borított ruhákat varrtak az Adidas Andrássy úti márkaboltja előtt.  
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-nagy-

gyermekruhateszt/  
 

2014. január 23-án Greenpeace-aktivisták a Burberry luxus ruhacég 
Andrássy úti üzlete előtt tiltakoztak az ellen, hogy a cég gyermekruhái káros 

kemikáliákat tartalmaztak. A Greenpeace luxus gyermekruha felmérésének 
eredménye alapján a luxuscég ruhái sem mentesek a veszélyes vegyi 

anyagoktól, tehát a Burberry márkanév sem jelent garanciát azoknak, akik 
vegyszermentes ruhákat, cipőket szeretnének vásárolni gyermekük számára. 

A gyermekruha teszt alapján a 9 vizsgált Burberry termékből 6-ban 
mutattunk ki NPE-ket. 

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Burberry-A-
meregtelenites-nemcsak-egy-mulo-divat/  
 

A magyar Greenpeace is bemutatta, a Greenpeace nemzetközi luxus ruha 
kutatását, mely  során 8 luxusmárka (Dior, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, 

Hermès, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Trussardi és Versace) 9 országban 
vásárolt 27 gyermekruháját vizsgálta. A termékeket 7 országban gyártották, 

köztük egy Dolce Gabbana-szoknyát Magyarországon. A vizsgált 27 termék 
többsége, 16 termék (59%!) tartalmazott egy vagy több káros anyagot. 
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Luxus-a-

meregtelenites/  
 

A magyar Greenpeace is közétette, hogy 2014. december 10–én a Lidl a világ 

második legnagyobb diszkontáruházlánca a Greenpeace kampányának 
hatására bejelentette, hogy 2020. január 1-ig minden veszélyes vegyi 

anyagot kivon az üzleteiben forgalmazott ruházati termékekből. 
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-Lidl-is-meregteleniti-

a-ruhatarat/ 
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Detox divat – futball 

A labdarugó világbajnokságot megelőzően 2014 márciusában összesen 33 
terméket: 21 futballcipőt, 7 futballmezt, 4 kapuskesztyűt és 1 Brazuca 

futball-labdát vizsgáltatott be a Greenpeace, melyeket 16 ország különböző 
ruhaüzleteiben vagy más márkakereskedőinél vásárolt. A 21 vizsgált 

futballcipőből 17, a kapuskesztyűknek pedig a fele tartalmazott ionos PFC-
ket, gyakran a különösen veszélyes PFOA-t. A 2014. május 19-én 

nyilvánosságra hozott vizsgálata számos veszélyes vegyi anyagot mutatott ki 
Adidas, Nike és Puma által forgalmazott futballruházatokban. Az Adidas 

ikonikus Predator futballcipői például 14-szer több PFC-t tartalmaztak, mint 
amit a cég saját előírásai megengednek. Greenpeace-aktivisták ezért 
Budapesten az Adidas Váci utcai márkaboltja előtt demonstráltak mezítláb, 

így kifejezve, hogy nem kapható káros anyagoktól mentes futballcipő. 
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-labdarugo-vb-

mocskos-titkai-karos-vegyszerek-a-sportruhakban/  
  

Az Adidas a brazíliai futball-világbajnokság főszponzora a Greenpeace „Detox” 
kampányával együttműködve június közepén  bejelentette, hogy kivonja a 

perfluorozott anyagokat (PFC-ket) a teljes gyártási láncából. A megállapodás 
eredményeként 2017-re az Adidas termékei 99%-ban PFC-mentesek lesznek, 

míg 2020-ra teljes PFC-mentességet vállaltak. 
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Az-Adidas-a-valodi-

meregtelenites-utjara-lepett/  
 

Elektronikai kütyük 

Itthon is bemutattuk a fogyasztói elektronikai vállalatok környezeti hatásairól 
szóló értékelését. Eszerint az Apple vezet a Samsung és összes többi rivális 

előtt is, akik egyelőre nem képesek a nyomába érni. Jó hír, hogy a 
mobiltelefon-piac együttesen több mint 50%-át lefedő Samsung, Apple és 
Nokia telefonjai mostanra mentesek a legveszélyesebb anyagoktól. 

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Elharcosok-es-
sereghajtok-az-elektronikai-kutyuk-zolduleseben/  
 

Veszélyeshulladék-tároló a hortobágyi nemzeti park határában 
A Greenpeace 2014. január 10-én felhívta a figyelmet a debreceni 

Terepszemle Studióval együttműködve, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park 
tőszomszédságában megbújó, elhagyatott veszélyeshulladék-tárolónál 

szabálytalanul tárolt több mint 2000 tonnányi kiemelten mérgező anyag 
veszélyezteti a környezetet. A Greenpeace mintákat vett a területen és a 

vizsgálataink azt támasztották alá, hogy a kiemelten mérgező szennyező 
anyagok már kijutottak a tárolóból. A méréseket eljuttattuk az illetékes 

hatóságoknak. 
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Sulyos-szennyezk-a-

Hortobagyi-Nemzeti-Park-hataran-mar-a-kornyezetben--a-Greenpeace-
vizsgalat-eredmenyei/ 
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Önkéntesség, aktivitások 

 
A Greenpeace Magyarország Egyesület egyik legnagyobb ereje az önkéntesek 

odaadó segítsége, szüntelen energiája, szaktudása és tettvágya. Közöttük 
vannak, akik petíciókat írnak alá és terjesztenek, transzparenseket festenek, 

rendezvényt szerveznek, demonstrációkon hangosítják fel a Greenpeace 
hangját, mintavételezésben vesznek részt, míg mások környezetvédelmi 

témájú előadásokat tartanak középiskolákban és egyetemeken, 
méhmenedékeket barkácsolnak, adminisztratív jellegű feladatokat végeznek 

el irodánkban, az iskolai közösségi szolgálathoz kötődően szerveznek 
foglalkozásokat középiskolás diákoknak vagy szakszövegek fordításával 

segítik kampányosaink és szervezetünk munkáját. 
 
Magyarországon hat városban, Budapesten, Pécsen, Szegeden, 

Nyíregyházán, Békéscsabán és Kecskeméten szerveznek programokat helyi 
önkéntes csoportjaink. Ezen csoportok mellett sok más város számtalan 

környezetvédője segítette munkánkat az év során. Az állandó csoportok 
tagjai olyan nélkülözhetetlen háttérfeladatokat látnak el, melyekre a 

szervezet munkatársainak nem lenne kapacitása. Az egyesület által 
szervezett eseményeken való részvétel mellett aktivistáink alkalmanként 

tőlünk függetlenül is szerveztek programokat. 
 

Önkénteseink tevékenysége az év folyamán: 
 

 Szervezetünk sikereit előmozdító önkénteseink az év folyamán több 
alkalommal is segítséget nyújtottak Detox kampányunkhoz tartozó 

eseményeink megszervezésében, így januárban a globális ruhaipar 
méregtelenítését célzó fotóalkalmak lebonyolításába kapcsolódtak be. 

 Az év első hónapjában Székesfehérváron került sor Kishantos ügyéhez 
kapcsolódó tárgyalásokra, ahova önkénteseink is ellátogattak és 
segítették az ott zajló események nyilvánosság elé tárását, 

szervezetünk sajtótájékoztatójának megszervezését. 
 A Greenpeace vegyi szakértője és aktivistái 2014. január 9-én a 

Hortobágyi Nemzeti Park tőszomszédságában megbújó, elhagyatott 
veszélyeshulladék-tárolónál helyszíneltek, ahol több mint 2000 

tonnányi kiemelten mérgező anyag veszélyezteti a környezetet. 
 Greenpeace-aktivisták január 30-án reggel óriási atomjellé változtatták 

a budapesti Clark Ádám teret. Ezzel a látványos akcióval hívták fel a 
figyelmet arra, hogy a környezetvédelmi és gazdasági szempontból is 

elfogadhatatlan paksi bővítés folyamatát meg kell állítani. 
 A tervezett paksi bővítéssel szemben február elején szervezett 

demonstráció zavartalan lebonyolítását segítette szervezetünk közel 
harminc önkéntese. 

 Greenpeace-aktivisták február 3-án transzparensekkel tiltakoztak Paks 
2 ellen Magyarország függetlenségének szimbólumán, a budapesti 
Szabadság-szobron. 
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 Február 6-án, az Országgyűlés a paksi atomerőmű bővítéséről szóló 

törvényről szavazott, Greenpeace-önkéntesek a szavazás reggelén a 
Parlament bejáratánál a képviselőknek több olyan szakértői anyagot is 

átadtak, melyek Paks 2 alternatíváit mutatják be. 
 Az év második hónapjában országos előadás-sorozatra indult a 

Greenpeace, hogy minél több vidéken élő emberrel, közösséggel 
megismertesse Kishantos sorsát, és annak védelmére mozgósítson. Az 

előadás-sorozat első állomása Nyíregyháza volt, ahol önkénteseink 
részt vettek az érdeklődők tájékoztatásában, Kishantos ügyének 

ismertetésében. 
 Február második felében magyar Greenpeace-önkéntesek is részt 

vettek Milánóban a divatipar méregmentesítését célzó akcióban, erre 

azt követően került sor, hogy a Milánói Divathét kezdetére időzítve a 
Greenpeace bemutatta újabb kutatásának eredményeit, amely azt 

bizonyítja, hogy a luxusmárkák is ugyanazokat a káros vegyszereket 
használják a gyerekruhák gyártása során, mint az olcsóbban árusító 

divatcégek. 
 Március elején 11 magyar aktivista is részt vett abban az Európa-szerte 

végrehajtott akciósorozatban, amely a nukleárisenergia-termelés 
veszélyeire hívta fel a figyelmet. A magyar aktivisták a svájci 

Beznauban található atomerőműnél vettek részt egy látványos 
akcióban. 

 A Kishantos sorsát, vidéken élő emberekkel megismertető Greenpeace 
előadás-sorozat második helyszíneként Kecskeméten segítették 

önkénteseink a szervezet kampányosainak munkáját és vettek részt 
programunk megszervezésében és sikeres lebonyolításában. 

 Március 11-én Greenpeace-aktivisták a fukusimai atomkatasztrófa 
harmadik évfordulóján a „Stop Paks 2” feliratot és egy óriási 
„sikolyképet” vetítettek a budapesti Képviselői Irodaház oldalára. Az 

aktivisták ezzel világítottak rá a nukleáris energia veszélyeire, és 
szólították fel az országgyűlési képviselőket, hogy ne szavazzák meg a 

paksi atomerőmű bővítését. 
 A hónap második felében három magyar Greenpeace-aktivista is 

csatlakozott ahhoz a franciaországi Fessenheimben található 
atomerőmű területén tartott akcióhoz, amellyel az elöregedő 

atomerőművek élettartam-hosszabbítása ellen tiltakoztak. 
 Április elején több önkéntesünk is ellátogatott az Országos Magyar 

Méhészeti Egyesület budapesti Küldöttgyűlésének helyszínére és az 
érkező méhészekkel ismertették a Greenpeace méhpusztulással 

kapcsolatos legfrissebb kutatásai eredményit, tanulmányait. 
 Április 3-án Greenpeace-aktivisták látványos demonstrációval 

tiltakoztak Magyarország egyre nagyobb mértékű energetikai 
kiszolgáltatottsága ellen. A demonstrációval arra hívták fel a figyelmet, 
hogy hazánk jelenlegi közel 80%-os olaj- és gázfüggősége mellett, az 

aláírt paksi megállapodásnak köszönhetően villamosenergia-
termelésünk függősége a 2030-as években szintén megközelítheti a 

80%-ot. 
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 Önkénteseink április második felében láttak ahhoz, a közel egy éven 

keresztül folytatott projektünkhöz, amelynek eredményeként 100 
darab méhmenedéket sikerült kihelyeznünk az ország több pontján, 

amelyek a beporzó rovarok számára szolgálnak menedékül. A 
különböző méretű, formájú menedékeket szervezetünk önkéntesei 

barkácsolták, többek között fa, nád, szalma, gallyak, bambusz 
felhasználásával és ők is helyezték ki azokat. Ezen a projekten 

összesen több mint 80 önkéntesünk dolgozott az év folyamán. 
 Szervezetünk egy önkéntese április elejétől két hónapot szolgált a 

Greenpeace Beluga II elnevezésű vitorlásán Németországban és 
nyújtott segítséget annak atomenergia-ellenes túráján. 

 Önkénteseinknek köszönhetően, április 22-26. között a Greenpeace is 

meg tudott jelenni a Fővárosi Állat- és Növénykert éves Föld Fesztivál 
elnevezésű rendezvényén. A program alkalmával a méhek és más 

beporzó rovarokról és az őket fenyegető veszélyekről mesélhettünk a 
fesztiválra látogató iskolás csoportoknak, pedagógusoknak, 

családoknak, érdeklődőknek. 
 Április második felében önkénteseink is segítették az Amzónia című 

környezetvédelmi témájú film hazai bemutatójának népszerűsítését és 
a bemutató helyszínén vették ki részüket a logisztikai jellegű feladatok 

elvégzéséből. 
 Április 23-án vetőmagosztást tartott szervezetünk a Kossuth téren, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium előtt. Szervezetünk közel 20 önkéntese 
vett részt a magosztásban, az esemény előkészítésétől a 

transzparenseink megfestésén keresztül a rendezvényhelyszínének 
biztosításáig. Programunknak köszönhetően közel 2000 otthonba 

kerülhettek vetőmagok Kishantosról. 
 Önkénteseinknek köszönhetően, április 26-án, a 28 éve történt 

csernobili atomkatasztrófáról, és annak közel százezer áldozatáról 

emlékezhetett meg a Greenpeace Budapesten, az Országgyűlés épülete 
előtt. A megemlékezés részeként közel 50 Greenpeace-aktivista feküdt 

a Kossuth téren nukleáris szimbólumot formálva. 
 A hónap végén két magyar aktivista is részt vett Hollandiában, egy az 

Északi-sarkvidékről érkező tengeri olajszállítmány blokkolásában. Az 
akcióval az Északi-sarkvidék területén megkezdett olajkitermelés 

folytatása ellen tiltakoztak az aktivisták. 
 Május elején Greenpeace-önkéntesek is részt vettek Pakson, az új 

atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének 
engedélyezéséhez, illetve a kiégett kazetták átmeneti tárolója 

működési engedélyének módosításához, valamint a Paksi Atomerőmű 
2. számú blokkjának tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetése 

engedélyezéséhez kapcsolódóan megtartott több közmeghallgatáson. 
 Május 8-án a Fővárosi Állat- és Növénykerthez tartozó Holnemvolt 

Parkban önkénteseink segítségével avattuk fel a beporzók és a 

mezőgazdaság megmentéséért kampányoló hatalmas Greenpeace 
méhmenedékét, amelyet szervezetünk önkéntesei töltöttek fel a 

beporzó rovarok számára lakhelyül szolgáló különböző alapanyagokkal. 
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 Május folyamán két önkéntesünk látogatott el Zamárdiba és vett részt 

egy, a kisiskolásoknak szervezett környezetvédelmi napon, ahol a 
környezeti nevelés fontos feladatából vehették ki részüket. 

 Greenpeace-aktivisták demonstráltak május 19-én, Budapesten az 
Adidas Váci utcai márkaboltja előtt mezítláb, jelezve, hogy jelenleg 

nem kapható káros anyagoktól mentes futballcipő a márka 
választékából. Az aktivisták így segítették a Greenpeace aznap 

bemutatott új vizsgálatának nyilvánosság elé tárását, amely számos 
veszélyes vegyi anyagot mutatott ki az Adidas, a Nike és a Puma által 

forgalmazott futballruházatokban. 
 A hónap végén 4 magyar aktivista is szerepet vállalt, abban a 

németországi akcióban, amelynek során Greenpeace-aktivisták a 

német Die Linke párt barnakőszén-kitermelést támogató 
energiapolitikájával szemben tiltakoztak, több napra elfoglalva a párt 

berlini székházának udvarát. 
 Június elején, szervezetünk nyíregyházi önkéntesei egy ún. „human 

banner”-t készítettek több mint 30 középiskolás diák segítségével, 
amellyel a Magyarországon is tapasztalható méhpusztulásra hívták fel a 

figyelmet. 
 A nyár folyamán önkénteseink több alkalommal is szerveztek 

aláírásgyűjtést többek között Budapesten, Pécsen, Szegeden, 
Nyíregyházán, a beporzó rovarokat veszélyeztető ”méhgyilkos hetes” 

(mezőgazdasági vegyszerek) Európai szintű betiltásáért. Segítségüknek 
köszönhetően több ezren támogatták kampányunkat és aláírták 

petíciónkat. 
 Lengyelországban több magyar aktivista is részt vett abban az 

akcióban, amellyel a Varsóba látogató Barack Obama elnöknek és más 
vezető politikusoknak üzentek óriási transzparensek kifeszítésével a 
Greenpeace-aktivisták „A valódi vezetők a megújulókat választják” . 

 Greenpeace-aktivisták 110 bólogató kutyát helyeztek el július 23-án a 
Kossuth téren, a Parlament előtt. Ennyi országgyűlési képviselő 

szavazta meg a Paks 2 beruházás hitelszerződését, melynek 
törlesztésére 21 éven át közel évi 300 milliárd Ft-ot, azaz nagyjából 

6000 milliárd Ft-ot kell összedobniuk a magyar adófizetőknek. 
 Július elején magyar aktivisták is részt vettek Romániában, abban az 

akcióban, amellyel Greenpeace-aktivisták demonstráltak a Chevron 
palagáz kitermelése ellen. 

 Augusztusban, Horvátországban magyar aktivisták részvételével zajlott 
az az akció, ahol a Plomin C szénerőmű projektjének megvalósulása 

ellen tiltakoztak Greenpeace-aktivisták, felszólítva a horvát kormányt, 
hogy a szenes projekt helyett támogassa a megújuló energiaforrások 

felhasználásába való beruházásokat. 
 Augusztus 23-án több mint 70 magyar önkéntes vett részt azon a 

Human Chain elnevezésű tömegdemonstráción, a lengyel-német 

határon, ahol több mint 7500 másik környezetvédővel, egy 8 km 
hosszú emberi láncot alkotva tiltakoztak a helyszínre tervezett 
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lignitbányák megnyitása ellen és megújuló energiaforrások 

felhasználása mellett. 
 Szeptemberben az önkénteseinknek köszönhetően a Greenpeace is 

csatlakozott az iskolai közösségi szolgálat elnevezésű programhoz, 
diákokat fogadó szervezetként. Az év során több alkalommal is 

tartottak előadásokat és foglalkozásokat önkénteseink, a programban 
résztvevő középiskolás diákoknak. 

 Szeptember második felében békéscsabai és szegedi önkénteseink 
szerveztek hulladékgyűjtést Békésen, a Körös folyó egy szakaszát 

tisztították meg a hulladéktól. 
 Szeptemberben avattuk fel önkénteseink segítségével a Nyíregyházi 

Állatparkban a beporzók és a mezőgazdaság megmentéséért 

kampányoló második óriás Greenpeace-méhmenedékünket, amelyet 
szervezetünk önkéntesei terveztek meg és készítettek el, majd 

töltöttek fel a beporzó rovarok számára lakhelyül szolgáló különböző 
alapanyagokkal. 

 Az év folyamán szervezetünk önkéntesei több rendezvényre, fesztiválra 
is ellátogattak (többek között Jászberénybe, Esztergomba, 

Pilisvörösvárra) és a méhek, beporzó rovarok megmentéséért 
szervezett kampányunkkal. Ezen felül vidéki csoportjaink önkéntesei is 

több alkalommal szerveztek hasonló jellegű kitelepüléseket Szegeden, 
Pécsen, Nyíregyházán, ahol aláírást gyűjtöttek és játékos 

foglalkozásokat tartottak gyerekeknek ebben a témában. 
 Október 4-én szerveztük meg önkénteseink segítségével második 

alkalommal Budapesten az Ice Ride elnevezésű figyelemfelhívó 
kerékpáros felvonulást, amellyel az Északi-sarkvidéket fenyegető 

olajkitermelés veszélyeire hívták fel önkénteseink az emberek 
figyelmét. 

 Október végén magyar aktivisták is részt vettek Zágrábban, 

Horvátországban, abban az akcióban, amellyel a Plomin erőmű bővítése 
ellen tiltakoztak. 

 

Adományszervezés 

 
A Greenpeace nemzetközi környezetvédelmi szervezet, amely világszerte, így 

Magyarországon is, csak és kizárólag magánemberektől, illetve 
magánemberek által létrehozott alapítványoktól fogad el adományokat. 

Függetlenségünk megőrzése érdekében sehol a világon nem fogadunk el 
támogatást vállalatoktól, politikai pártoktól és államoktól. 

 
Közvetlen és folyamatos kommunikációt tartottunk fent az egész évben 

támogatóinkkal. Megkerestük őket telefonon, email-en, postai levélben, e-
hírlevélben, közösségi online csatornáinkon keresztül, és hiteles tájékoztatást 

adtunk az éppen aktuális munkánkról, sikereinkről. 2014-ben is hívtuk 
támogatóinkat rendezvényekre, filmvetítésekre, találkozókra, hogy közelebb 

kerüljenek aktivistáinkhoz, kampányainkhoz. Aktívan részt vettünk az 
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adományszervezői szakma kialakításában, több munkacsoportban 

tevékenykedtünk közösen más civil szervezetekkel, hogy az adományozás és 
az adomány felhasználását átláthatóbbá tegyük, így az átláthatósági etikai 

szabályokat betartva Etikus Adománygyűjtő Szervezetként működünk. 
 

Az Adományszervezési részleg az év első felében új adománygyűjtési 
módszerek felkutatásával és tesztelésével, illetve a 2013-as évben beindított 

programjaink fenntartásával és fejlesztésével foglalkozott. 

 
2014. év elején 6 485 rendszeresen adományozó magánszemély támogatónk 
volt, ez a szám az év végére 5 335-re módosult. Ennek oka többek között az, 

hogy az utcai támogató toborzás programunkat 2013 januárjában bezártuk. 
Rendszeresen adományozó támogatóink 77.309.636 Ft-tal segítették 
környezetvédelmi munkánkat 2014-ben. 

 
Az 1 %-os kampányunk kapcsán megkerestük támogatóinkat és kértük őket, 

hogy támogassák egyesületünket adójuk 1 %-ával. A 2013-as évi SZJA 1%-
ának felajánlásából összesen 4 445 188 Ft bevételt sikerült realizálni. 

 
2014-ben két adománykérő postai levelet küldtünk ki támogatóinknak, ennek 

bevétele 4 247 032 Ft volt. Telefonos adománykérő programunk keretein 
belül, meglévő támogatóinkat kértük, hogy emeljék meg adományuk 

összegét, egy-egy konkrét kampányunk anyagi hátterének biztosítása 
érdekében. Ennek teljes bevétele 2014-ben 7.972.901 Ft volt. A készpénzben 

befolyt adományok összege 20.200 Ft volt. 

 
A 2014-es évben támogatóink interneten keresztül is adományozhattak 
kampányainkra. A bankkártyás online adományozási lehetőségünket 

(greenpeace.hu/tamogass) választva, összesen 912.132 Ft-tal segítették 
környezetvédelmi munkánkat. 2014. július 14-én indítottuk a „Csípem a 

méheket” nevű online mikro adománygyűjtő programunkat, ami szimbolikus 
lehetőséget adott méhek örökbefogadására, a méhek védelmében indított 

globális kampányunk keretein belül. Összesesen 1400 örökbefogadás történt 
2014 év végéig, ami 2 582 000 Ft-ot hozott Egyesületünk által a méheknek. 

Az adományoknak köszönhetően, több mint 60 db méhmenedéket helyeztünk 
ki. Támogatóink webshop-on (greenpeace.hu/webshop) keresztül is 
adományoztak Egyesületünknek 269 830 Ft-ot. 

 
2014 év végére adományozóink száma 62 288-ra növekedett, ez azt jelenti, 

hogy ennyi támogató adományozott már legalább egyszer a Greenpeace 
Magyarország Egyesületnek az elmúlt 12 évben. 

 
Támogatóink összesen 97 758 919 Ft-tal járultak hozzá tevékenységükhöz a 

2014-es évben. 
 

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




