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A Greenpeace Magyarország 2017-ben
ünnepelte 15 éves fennállását. Ez alatt az
idő alatt minden erőnkkel azon voltunk és
a jövőben is azon leszünk, hogy tisztábbá,
élhetőbbé tudjuk tenni hazánkat és az
egész bolygót.

• itthon is elterjedhessenek a tiszta és biztonságos megújuló energiaforrások;

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

Szakértőnk idén is részt vett az Országos
Környezetvédelmi Tanács civil delegációjában. A havonta tartott üléseken, és a jogszabályok megvitatása során ismertettük
álláspontunkat, és szakpolitikai javaslatainkat többek között a környezeti felelősség,
a légszennyezés, a nukleáris szabályozás
és a hatóságok helyzetét érintő témákban.

2017-ben azért dolgoztunk Magyarországon,
hogy
• a magyar lakosság számára is elérhetőek
legyenek az egészséges és fenntartható,
ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek;
• káros vegyszerektől mentesen élhessünk
hazánkban;
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• megóvjuk városainkban a klíma- és
egészségvédelmi szempontból egyaránt
értékes zöldterületeinket.

Várjuk mindenki csatlakozását, hogy a remény valósággá váljon, és a jövő nemzedékének egy élhető bolygót hagyhassunk
magunk után.
Eddigi 15 éves történelmünk legfontosabb
tevékenységeit és sikereit egy rövidfilmben
is összefoglaltuk.
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1. Kampányunk az ökológiai gazdálkodás
magyarországi elterjedéséért
A magyar Greenpeace már ötödik éve
dolgozik az ökológiai mezőgazdaság minél szélesebb körű elterjesztésén itthon. Célunk, hogy a káros
vegyszerektől mentes élelmiszerek a magyar lakosság számára is
elérhetőek legyenek. A termőföld
és a természet tiszteletén alapuló gazdálkodás ugyanis nemcsak
egészséges élelmiszert biztosít
számunkra, hanem számos, Magyarországon is fennálló környezet
védelmi, társadalmi és gazdasági
problémára is megoldást jelent.

Bővítettük az ökogazdálkodásról szóló
ingyenes oktatóanyagainkat
Annak érdekében, hogy segítsük az öko
gazdálkodásra való átállást, ingyenes, mindenki számára hozzáférhető oktatóanyagokat
készítettünk a szántóföldi ökogazdálkodásról,
a biológiai növényvédelemről, az ökogazdálkodásra épülő településfejlesztésről, valamint
a kiskerti zöldség- és fűszernövény-termesztésről. Ezt egészítettük ki 2017 tavaszán egy
ökogyümölcs-termesztésről szóló videóval,
melyben egy fiatal ökogazda segítségével újszerű növényvédelmi módszereket is bemutattunk. Ezt az oktatófilmünket közel tízezren
nézték meg. A kiadványainkat, oktatóvideóinkat és előadásainkat átfogó gyűjteménybe
rendeztük az érdeklődők számára.
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Több mint 2800 hazai kistelepülésnek
ajánlottuk fel a segítségünket

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

Munkánk során támogatjuk azokat, akik ökogazdálkodásra alapozva építik újra közösségeiket – erre találhatunk példát Hernádszent
andráson vagy Görögszálláson. 2017-ben
több mint 2800 hazai kistelepülést kerestünk
fel levélben. Eljuttattuk hozzájuk oktatóanya
gainkat, és felajánlottuk segítségünket abban, hogy képzéseket és tanulmányutakat
szervezünk, valamint külsős szakértőket hívunk, akikkel közösen segítünk megtervezni és elindítani az ökogazdálkodást, vagy a
meglévő gazdaságuk átállítását. Ezek hos�szú távú folyamatok, a munkát tovább folytatjuk jövőre is.

Segítjük a jövő agrárszakembereinek
képzését

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

Négy hazai agráregyetemen, valamint a
Semmelweis Egyetem Népegészségtani

6

Intézetében használják az ökogazdálkodással,
valamint a növényvédő szerek környezeti és
egészségügyi hatásaival kapcsolatos kiadványainkat az oktatási programban. Annak érdekében, hogy minél hatékonyabban segíthessük
az ökogazdálkodás oktatását és terjesztését,
tapasztalatcserére hívtuk a hazai agrárszakképző intézmények munkatársait Nyíregyházára, ahol munkánk eredményeképpen már
2016-ban elkezdték a tangazdaság ökogazdálkodásra való átállítását. A munkát folytatjuk,
és jövőre tovább bővítjük az oktatási intézményekkel való együttműködésünket.

Mentoráltuk egy szociális farm öko
gazdálkodásra való átállítását
Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

A piliscsabai Fébé Evangélikus Szeretetszolgálat gazdaságát sérült és egészséges emberek közösen gondozzák, és a kert terményeivel látják el az intézmény konyháját. Itt
különösen fontos, hogy káros vegyszerektől
mentes, egészséges élelmiszereket állítsanak elő, hiszen ez hozzájárul a bentlakó és az
ott dolgozó sérült emberek szellemi és fizikai
rehabilitációjához. Szakértők bevonásával,
eszközök beszerzésével és folyamatos tanácsadással, valamint egy hernádszentandrási tanulmányúttal és biopalántákkal segítettük, hogy a szeretetszolgálat kertjében át
tudjanak állni az ökogazdálkodásra. A nyitott,
mintakertként működő ökogazdaságban
2017 őszén már annyit termeltek, hogy nemcsak az intézmény konyháját tudták ellátni,
hanem értékesíteni is tudtak a terményeikből.
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Petícióval, látványos akcióval és tu téren, hogy felhívjuk a figyelmet a méhgyildományos vizsgálatok közzétételé kos vegyszerek veszélyeire. Felszólítottuk a
kormányt, hogy az európai uniós tárgyalások
vel védtük a méheket
Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

során álljon ki a magyar mezőgazdaság érdekei mellett, és emelje fel szavát a méhgyilkos vegyszerek ellen. A küzdelmet a jövőben
is folyatjuk a méhek védelme érdekében.

Felléptünk a veszélyes növényvédő
szerek betiltásáért

Amikor megtudtuk, hogy a magyar hatóságok
ismét felmentést kértek a méhgyilkos vegyszerekre vonatkozó európai uniós tilalom alól,
mozgósítottuk a méhészeket és a környezetünkért aggódó embereket. Alig néhány hét
alatt csaknem 2300-an írtak levelet a felelős
miniszternek és államtitkároknak, arra kérve
őket: ne támogassák a méhekre veszélyes
neonikotinoidok további uniós használatát, és
ne adjanak ki itthon eseti engedélyeket az uniós
szinten már tiltott vegyszerek használatára.
Márciusban a vadvilág világnapja alkalmából
közzétettük azt a vezető tudósok eredményeit összegző tanulmányt, mely bizonyítja:
a neonikotinoid rovarirtó szerek komoly veszélyt jelentenek a vadon élő fajokra. Nemcsak a méhekre, hanem a pillangókra, bogarakra, vízi élőlényekre és a madarakra is.
A tanulmány rövidített, magyar nyelvű változatát elküldtük a földművelésügyi miniszternek és a rovarirtó szerek szabályozásáért
felelős hatóság (NÉBIH) vezetőjének.
2017 júniusában levelet írtunk az Európai
Parlament Környezetvédelmi Bizottságának,
és elértük, hogy elutasítsák azt a brit képviselőtől származó javaslatot, amely enyhítette
volna a neonikotinoidok uniós korlátozását.
2017 júliusában koporsóvá alakított méhkaptárakat helyeztünk ki a budapesti Kossuth

Magyarul is elérhetővé tettünk számos nemzetközi cikket és tanulmányt a nagyüzemi
mezőgazdaságban rutinszerűen használt
növényvédő szerek egészségügyi és környezeti hatásairól. Többek között felhívtuk a
figyelmet az Európai Parlament Kutatószolgálatának jelentésére, amely kimutatta: a fejlődőben lévő gyerekekre különösen károsan
hathatnak az ételeinkben található növényvédőszer-maradványok, akár még mérhető
IQ-csökkenést is okozhatnak.
2017 júniusában csatlakoztunk a legelterjedtebb gyomirtó szer, a rákkeltéssel gyanúsított glifozát betiltását követelő európai polgári kezdeményezéshez. A glifozát
jelenlétét egy olaszországi kutatás során
még az összes vizsgált várandós nő szervezetében is kimutatták. A kezdeményezés
hez Magyarországról több mint 7000-en
csatlakoztak.
Novemberben a Magyar Természetvédők
Szövetségével és a Levegő Munkacsoport
tal közösen nyílt levélben kértük a földművelésügyi minisztert, hogy a magyar
emberek egészségét szem előtt tartva tegyen meg mindent a glifozát betiltásáért.
Bár tudományos vizsgálatok bizonyítják,
hogy a vegyszer kiváltható lenne, a magyar kormány ennek ellenére megszavazta
a rákkeltő kockázatú szer uniós szintű újraengedélyezését. Felháborítónak tartjuk a
döntést, és tovább küzdünk a kockázatos
gyomirtó betiltásáért mindannyiunk egészsége érdekében.
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Védtük hazánk lakosságát a magyar
mezőgazdaságot és az egészségün
ket veszélyeztető nemzetközi szer
ződések ellen
A Magyar Természetvédők Szövetségével és
a Védegylettel közösen 2017-ben is folytattuk
a küzdelmet az olyan európai uniós szabadkereskedelmi egyezmények tervezetei ellen,
melyek kockáztatnák a már érvényben lévő
uniós környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi
szabályozásokat. Ezek a szerződések ugyanis
a nagyvállalati érdekeket helyeznék előtérbe a
tagállamok állampolgárainak egészséges élelemhez és környezethez való jogával szemben.
Az Európai Unió és Kanada között megkötött
szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) elfogadása előtt az MTVSZ-szel és a Védegylettel közösen indítottunk levélküldő kampányt,

hogy a hazai állampolgárok eljuttathassák
üzeneteiket az európai parlamenti képviselőikhez. Részletes szakmai tájékoztató anyagot
hoztunk nyilvánosságra, melyben összeszedtük, milyen kockázatokat rejt magában az
egyezmény környezetünkre, egészségünkre
és élelmiszer-biztonságunkra.
Nyilvánosságra hoztuk az EU és a
dél-amerikai Mercosur-országok között
tervezett szabadkereskedelmi egyezmény titkos dokumentumait. A kiszivárogtatott anyagokból kiderült: az egyezmény
keretében megemelnék az uniós szója- és
marhahúsimportot anélkül, hogy biztosítanák Dél-Amerika – többek között a brazíliai
Amazonas-esőerdő – természetes élőhelyei
nek védelmét. Az egyezmény így nagymértékben hozzájárulna a klímaváltozást jelentősen fokozó erdőirtásokhoz.

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace
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2. Kampányunk a tiszta, fenntartható energiák elterjedéséért és a klímabarát Magyarországért
2017-ben
folytattuk
munkánkat
azért, hogy a magyar lakosság számára is elérhetőbbé váljanak a
megújuló energiaforrások, valamint, hogy hazánk is csatlakozzon
az Európában és világszerte zajló
megújulóenergia-forradalomhoz.
Emellett felhívtuk a lakosság
figyelmét a Paks II. beruházás biztonsági kockázataira és az atomenergia használatával járó veszélyekre.

Fukusima és a Majak nukleáris kataszt
rófáinak áldozataira emlékeztünk
Az atomerőművekben alkalmazott technológia veszélyes, óriási kockázatot jelent a
környezetünkre és egészségünkre. A balesetek évtizedekig fejtik ki hatásukat és
teszik élhetetlenné környezetünket. Csernobilba még több tízezer évig, Fukusimába még mintegy száz évig nem lehet vis�szaköltözni a sugárszennyezettség miatt.
2017-ben volt a 60. évfordulója a világtörténelem egyik legsúlyosabb atomkatasztrófájának, az oroszországi Majak-balesetnek.
A tragédiára emlékezve két új jelentést hoztunk nyilvánosságra. Közzétettük a Majak
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környékén 2017 augusztusában végzett mintavételezésünkről szóló beszámolónkat,
melyből kiderül: a Majak-üzem által okozott
sugárszennyezésnek máig tartó hatásai vannak, az üzem továbbra is súlyosan károsítja a
környezetet és a létesítményei környékén élő
emberek egészségét.
A katasztrófa területén ma a rossz hírű orosz
állami Roszatom vállalat működteti a nukleáris
létesítményeket. A nemzetközi szakemberek
által jegyzett tanulmányunkban részletesen
bemutattuk, milyen kockázatokat rejt magában a Paks II. megépítésével is megbízott
orosz nukleáris vállalattal való együttműködés: késedelmes munkavégzést, megkérdőjelezhető szakértelmet, bizonytalan finanszírozást, súlyos környezeti veszélyeket.
Csernobil és Fukusima, valamint a Majak katasztrófái mind arra emlékeztetnek: az atomenergia súlyos veszélyeket rejt magában.
A biztonságos és tiszta jövő érdekében épp
ezért azon dolgozunk, hogy Magyarországon
is egy megújuló energiaforrásokra alapuló
energiarendszert építsünk ki.

Szolidaritást vállaltunk a fukusimai
baleset áldozataival

Micuko, a fukusimai katasztrófa egyik túlélője az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának
számolt be az áldozatokkal való tisztességtelen bánásmódról. A szolidaritási akcióval
a japán kormánynak üzentük: nem kényszeríthetik arra a lakosságot, hogy a sugárszennyezett területekre visszaköltözzenek.
A nemzetközi nyomásgyakorlásal elértük,
hogy a kormány elálljon ettől a felháborító
szándékától.

Megakadályoztuk a hazai atomtörvény
súlyos kockázatokat rejtő módosítását
A Parlament 2016 végén módosította az
atomtörvényt úgy, hogy a szakértő hatóságok helyett a kormány dönthessen az
ország nukleáris biztonságát illető kérdésekben. Ez komoly kockázatokat jelentett a magyar lakoss ág számára. Ezért
számos szakmai szervezettel közösen
(Energiaklub, a Föld Barátai Európa, a
WISE International, valamint az NIRS)
levélben fordultunk a Nemzetk özi Atomenergia-ügynökséghez és a nukleáris
biztonságról szóló egyezmény szerződő
feleihez. Nyomásgyakorlásunkkal elértük,
hogy a törvénymódosítást utólag visszavonták.

Megfellebbeztük Paks II. környezet
védelmi hatástanulmányát

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

A történelem egyik legsúlyosabb atomerőművi balesetének hatodik évfordulóján Szonoda
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A Paks II. beruházás környezetvédelmi
hatástanulmánya kapcsán az Energiaklubbal közösen bírósághoz fordultunk. 16
pontban szedtük össze a tanulmány hiányosságait, melyek veszélyt jelentenek a
környezetünk és a magyar lakosság számára.
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Megkérdeztük a magyarokat, hogy mi
a véleményük Paks II.-ről: egyértelmű
az elutasítás

Meghúztuk a vészharangot, mikor ki
derült: Paks II. megépítéséhez az EU
szerint is állami támogatás szükséges
Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

2017 októberében reprezentatív közvé- Márciusban látványos fotóeseménnyel
lemény-kutatást készíttettünk, amely- hívtuk fel a figyelmet arra, hogy Magyarben feltérképeztük a lakosság paksi ország válaszút előtt áll: a szennyező,
beruházásról alkotott véleményét. A köz- drága és veszélyes atomenergiát, vagy
vélemény-kutatás azt mutatja: a magyarok – a világtrendekkel összhangban – a tisz61%-a egyértelműen elutasítja az orosz ta, biztonságos és jövedelmező megújuhitelből, orosz állami vállalat által felépíte- lókat választjuk. Az ország alapvető érni kívánt Paks II.-t.
deke, hogy a kormány leállítsa a Paks II.
beruházást, és újra megvizsgálja a projekt
gazdasági mutatóit, hiszen az állami táFolyamatosan tájékoztattuk a lakossá
mogatással megépíteni tervezett Paks II.
got a világ energetikai trendjeiről és a áramát nagy valószínűséggel nem fogjuk
Paks II. beruházás kockázatairól
tudni értékesíteni. Az Európai Unióban
A közösségi médiában naprakész tájékoz- már 2013 óta a megújulókkal termelik a
tatást adtunk a megújuló energiaforrások legtöbb villamos energiát: azaz a megújuterjedéséről, az atomenergia és a megúju- lók már most több áramot adnak Európálókkal előállított energia árának alakulásáról, nak, mint az atomerőművek, és ez a trend
valamint az atomerőművekkel kapcsolatos csak erősödni látszik.
meghibásodásokról, balesetekről. Publi
cisztikákat írtunk Magyarország vezető
napi- és hetilapjaiba, illetve internetes híroldalaira. Emellett Paksaméta címen blogot
indítottunk, ahol értelmezzük és véleményezzük a paksi beruházással kapcsolatos
információkat.
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Petíciót indítottunk, hogy a magyar
lakosság számára is elérhető legyen
a napenergia

Magyarországon adminisztratív intézkedések lehetetlenítik el a szélenergia terjedését, a napenergia használatát pedig
túlzott adók és díjak nehezítik meg. Ezért
annak érdekében, hogy a lakosság számára könnyebben hozzáférhetőek legyenek
a napenergia-rendszerek, petíciót indítottunk, melyhez már 2017-ben több mint
húszezren csatlakoztak. A megújuló energia jelenti a tiszta és biztonságos energiaellátást, ezért hisszük, hogy a mindenkori
kormányzatnak mindent meg kell tennie
azért, hogy a magyar lakosság számára könnyen elérhetővé tegye a megújuló
energiaforrásokat.

A Szabadság-szobortól üzentük:
engedjük be a napenergiát Magyar
országra!
Greenpeace-aktivisták európai eseménysorozattal hívták fel a figyelmet arra: az Európai Uniónak
komolyan kell vennie a párizsi klímaegyezményben vállalt célkitűzéseket. Az eseménysorozat
Budapestről indult, majd Szlovéniában, Bulgáriában, Romániában és Belgiumban folytatódott. A
látványos eseményekkel azt üzentük: a szennyező energiák kora lejárt. Mindannyiunk egészsége
és biztonsága érdekében energiaellátásunkat
100%-ban megújuló energiákból kell fedeznünk.
Ez, támogató szakpolitika mellett, az évszázad
közepére lehetséges lenne Magyarországon és
egész Európában is.

Részt vettünk a bonni klímakonfe
rencián
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének 23. éves tanácskozására (COP23) a történelmi jelentőségű Párizsi klímamegállapodás
életbe lépése után egy évvel került sor. Ennek
kapcsán azt kértük a magyar kormánytól, hogy
EU-s tagállamként tegyen meg mindent az
energiahatékonyság fokozásának és a megújuló energiák hazai terjedésének érdekében.
Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace
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Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

3. KAMPÁNYUNK A VÁROSI ZÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉBEN
2017-ben azért dolgoztunk, hogy
felhívjuk a figyelmet városaink
létező zöldterületeinek védelmére, és a döntéshozókat új, értékes
zöldfelületek kialakítására buzdítsuk. Magyarország lakosságának
nagyobbik fele, több mint ötmillió
ember él városokban: meggyőződésünk, hogy nekik is joguk van a tiszta, egészséges és élhető környezethez, aminek nélkülözhetetlen
részei a közparkok, fasorok, zöld
szigetek.

Tovább védtük Budapest történeti
jelentőségű közparkját, a Városligetet
A 2016-ban megindult Liget-projekt veszélyeztetné Budapest egyik legjelentősebb
rekreációs közparkját, mely megannyi élőlénynek is otthont ad. Ezért számos szakértővel, civil szervezettel és a Liget megmentésére szerveződött csoporttal együtt
következetesen kiálltunk a Városligetbe
tervezett múzeumnegyed ellen, és síkra
szálltunk a fakivágások és a szakszerűtlen
átültetések ellen. Annak érdekében, hogy
a lakosság is könnyebben fel tudjon lépni
a fák védelme érdekében, összeállítottunk
egy famentési kisokost is, mely a honlapunkon elérhető.
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Az UNESCO Világörökségi Központ Védtük a budapesti Római-part ter
jához fordultunk a Városliget védel mészeti értékeit
mében
Budapest egyik utolsó természetközeli partTöbb urbanisztikai szakértővel és civil
szervezettel közösen levelet írtunk az
UNESCO Világörökségi Központjának,
melyben felhívtuk a testület figyelmét
arra, hogy a Liget Budapest építési projekt megvalósítása visszafordíthatatlan
károkat okozna a budapesti Andrássy úti
UNESCO-v ilágörökségi helyszín puffer
zónájában.

Újabb közvélemény-kutatással bizo
nyítottuk be: a budapestiek nem akar
nak múzeumnegyedet a Városligetbe

A Liget-projektet a fővárosiak többsége
következetesen elutasítja: már a 2016.
nyári közvélemény-kutatásunk is azt mutatta: a budapestiek a Városliget megújítását a közparki funkció erősítésével képzelik el. 2017-ben a budapesti lakosság
72 százaléka már abban is egyetértett,
hogy a jelenleg a Városligetbe tervezett
„múzeumi negyedet” inkább a Nyugati pályaudvar mögötti ipari terület fejlesztésével kéne létrehozni.
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szakaszát a közvetlenül a partélre tervezett
mobil árvízvédelmi fal terve veszélyezteti.
Ezért az elmúlt évben számos szakmai és a
helyi lakosokat tömörítő szervezettel együttműködve dolgoztunk egy olyan alternatív
nyomvonal támogatásán, amely valódi árvíz
védelmi biztonságot nyújtana a Csillaghegyiöblözet 55 ezer lakosának úgy, hogy közben
a természeti értékeket is megóvja.
Folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a
Római ügyének fejleményeiről és képviseltük a budapestiek többségének véleményét
a legfontosabb döntések meghozatalakor.
Számos demonstráció során segítettük a
Római-part védőit és részt vettünk a Fővárosi
Közgyűlés három ülésén, ahol tiltakoztunk a
felelőtlen és megalapozatlan döntések meghozatala ellen.
Segítettük egy független szakértőkből álló csoport részletes szakmai tanulmányának elkészítését, amely egy alternatív árvízvédelmi nyomvonal lehetőségét hasonlította össze a partélre
tervezett mobilgáttal. A tanulmány kimutatta:
létezik olyan árvízvédelmi megoldás, mely a
lakosságnak is biztonságot nyújt és közben a
partszakasz természeti értékeit is megőrzi.

Megfellebbeztük a római-parti mobil
gát környezetvédelmi engedélyét
A Védegylettel és a Magyar Természetvédők
Szövetségével közösen 11 pontos fellebbezést nyújtottunk be, amelyben a tervezett
mobilgát környezetvédelmi engedélyével
kapcsolatos kifogásainkat részleteztük. Felhívtuk a hatóságok figyelmét többek között
arra, hogy az engedély nem tartalmaz semmi-
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féle konkrétumot a kivágandó fák számára és
helyére vonatkozóan, és nem veszi komolyan
a mobilgát megépítésének várható egyéb
ökológiai hatásait sem - annak ellenére, hogy
a római-parti őshonos ártéri galériaerdőt és
a Dunával érintkező kavicsos partszakaszt a
parti mobilgát gyakorlatilag megsemmisítené.

olyan megoldás szülessen, mely a lakosságot is meg tudja védeni, és a partszakasz
természeti értékeit sem pusztítja el.

Megkérdeztük
a
budapestieket:
többségük elutasította a partélre ter
vezett mobilgátat

A Fővárosi Közgyűlésről üzentünk:
„Nincs vége: megvédjük a Rómait!”
Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

A budapesti döntéshozó testület ülésén
egyértelművé tettük: nem hagyjuk, hogy letarolják a Főváros egyik utolsó értékes, természetközeli Duna-partszakaszát. Felemeltük
szavunkat a felelőtlen döntés ellen, amely
nemcsak a természeti értékeket, hanem a
Csillaghegyi-öblözetben élő 55 ezer ember
biztonságát is veszélyeztetné.

Több száz emberrel együtt üzentük:
Budapest ❤ Római!
Több száz emberrel élőképet alkottunk, mel�lyel azt üzentük: a Római-part a budapestiek
szívügye. A rendezvényen arra szólítottuk fel
a Fővárosi Közgyűlést: állítsa le a kockázatos parti nyomvonal engedélyeztetését, és
kellő mélységgel és alapossággal vizsgáljon
meg más, alternatív nyomvonalat is – annak
érdekében, hogy az árvízvédelemre végül

A budapestiek abszolút többsége, 58%-a a
partszakasz jövőjét nem fenyegető Királyok
útja–Nánási úti vonalon erősítené meg az árvízvédelmi vonalat. Ezzel szemben a megkérdezettek mindössze 19%-a támogatta a Fővárosi
Közgyűlés elképzelését, mely közvetlenül a
partélre építtetne mobilgátat, ami a természeti
és rekreációs értékek pusztulásához vezetne.

57 hazai önkormányzatnak küldtük
javaslatot a zöldterületeik védelmére
2017-ben minden harmincezernél több lakossal rendelkező várossal felvettük a kapcsolatot: szakmai javaslatcsomagokat küldtünk
számukra, amelyben összeszedtük, mit tehetnek akár azonnal a zöldterületek védelméért
és fejlesztéséért. Ezt követően 11 olyan konkrét gyakorlati példát mutattunk be, amit a településvezetők már most megtehetnek azért,
hogy egészségesebb és zöldebb környezetben élhessünk. A javaslatokat létező, működő
magyarországi példákkal támasztottuk alá.
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Így összesen 57 önkormányzatot kerestünk
meg az év során, és közülük több mint tízzel személyesen is felvettük a kapcsolatot.
Felmértük a helyi tapasztalatokat a közterületek gondozóival, vizsgáltuk a zöldterületeket érintő helyi szabályozásokat az önkormányzatok jegyzőivel és polgármestereivel.
Bemutattuk számukra szakmai javaslat
csomagainkat, illetve javaslatokat tettünk az
előremutató hazai és nemzetközi gyakorlatok átültetésére.

Országszerte több mint 3500 növényt
ültettünk iskolákban és közterületeken
„A jövő zöld városa”-kampányunk keretében országszerte több városban, összesen
9 helyszínen ültettünk el 1500 facsemetét,
több mint 1300 évelőt, több száz hagymás
virágot, több tucat cserjét és fát. A mezei
juharok, csertölgyek, kocsányos tölgyek,

naspolya, gyertyánok, hársfák, magas
kőrisek és egy páfrányfenyő mellett a
legkülönbözőbb évelők és egy különleges ökológiai értéket képviselő biodiverz
virágágyás is gazdagítja ezentúl a hazai
városi zöldterületeinket. Olyan, javarészt
őshonos fajok egyedeit választottuk, amelyek igazi várostűrő növények.
Az önkormányzati együttműködések kapcsán kialakult szakmai kapcsolatoknak köszönhetően több városi önkormányzattal
működtünk együtt a közterületi ültetések
során, a budapesti Erzsébet tértől egészen az esztergomi kertvárosig. Emellett
több iskolában és egy óvodában is ültettünk növényeket, a gyermekek és oktatók
bevonásával. A kampány során 26 szakmai
cikkben tájékoztattuk követőinket a városi
zöldterületekkel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókról és érdekességekről.

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace
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4. Kampányunk a méregmentes Magyarországért
2017-ben tovább dolgoztunk azért,
hogy a magyar emberek méregmentes
környezetben élhessenek. „Mérge
zett
örökségünk”
programunk
keretében újabb 15 (2016 óta összesen
30) régóta súlyosan szennyezett
területet, illegális hulladéklerakót
derítettünk fel. Egy sor lakossági
bejelentés kapcsán országhatáron
belül és kívül is mértük a kör
nyezetre és egészségre káros
szennyezéseket, és követeltük ezek
alapján a hatósági intézkedéseket.
Továbbra
is
dolgoztunk
azért,

hogy megállapítsák, kik voltak
felelősek a kolontári vörösiszapkatasztrófáért.
Emellett
folya
matosan küzdöttünk azért, hogy
visszaszoruljanak mindennapjaink
ból a káros vegyi anyagok.

Felléptünk a kolontári vörösiszap-
katasztrófa áldozatai érdekében
A 2010-es katasztrófánál az elsők között érkeztünk a helyszínre és végeztünk méréseket. Azóta azért dolgozunk, hogy hét évvel az
egész országot megrázó baleset után végre
megtörténjen a jogi felelősségre vonás.
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A katasztrófát megelőzően a MAL Zrt. számítások szerint közel 1 millió köbméternyi,
veszélyes anyagnak számító folyékony lúgot tárolt a balesetet okozó X. kazettában,
ami a nagyszámú sérülést és halálos áldozatot okozta. Ezért 2017. január végén a
tárgyalás előtt elküldtük az üggyel kapcsolatos aggályainkat a Győri Ítélőtáblának.
Azt követeltük: az igazságszolgáltatás derítse ki, hogy a MAL Zrt. az engedélyének
megfelelően működött-e, és az államigazgatás vonja le a tanulságokat a katasztrófából. Ám a katasztrófa felelőseit a 2017.
februári tárgyalást követően sem nevezték
meg: a mai napig nem született jogerős ítélet az egyik legnagyobb magyar vegyi katasztrófa ügyében. Munkánkat folytatjuk,
hogy hasonló eset ne ismétlődhessen meg
a jövőben.

Vizsgáltuk a talajvíz szennyezettségét
Szentendrén

Vegyszerszennyezést mértünk Csepelen
Több bejelentést kaptunk 2017 tavaszán és
nyarán, hogy Csepelen a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház Csepeli Weiss Manfréd Telephelyének
környékén gyakran elviselhetetlen, irritáló vegyszerszag árad a csatornákból. Hiába érkezett
több bejelentés a hatóságokhoz, a Katasztrófavédelemhez, a szennyezés nem szűnt meg.
A környéken több ipari üzem is található,
melyek forrásai lehetnek a kellemetlen szagú
anyagoknak. Annak érdekében, hogy utána
járjunk a szennyezésnek, szakértőink két
ponton vettek mintákat a csatornából, a tisztítás előtti szennyvízből, és a mintákat akkre
ditált laboratóriumba küldtük kémiai vizsgálatra. A mérési eredményekből kiderült:
a szennyvízben igen magas koncentrációban mutathatóak ki szerves szennyezők. Az
eredményekről tájékoztattuk a hatóságokat,
és nyomásgyakorlásunknak köszönhetően a
Katasztrófavédelem intézkedésbe kezdett.

Újra felhívtuk a figyelmet a veszélyes
hulladékokra Kiskunhalason

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

Összefoglalót készítettünk a szentendrei
ivóvízkutakat veszélyeztető szennyezésről, részt vettünk helyi lakossági fórumon,
és tájékoztattuk a sajtót az ismert kockázatokról. A szennyezés feltárása kapcsán
azt követeltük, hogy állami program keretében sürgősen kezdjék el a szentendrei
és az ahhoz hasonló súlyos és veszélyes
szennyezések megtisztítását és kármentesítését.
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Fotó: © PETHE Attila - Skyviewair/Greenpeace

2017. augusztus elején visszatértünk az általunk egy évvel korábban feltárt kiskunhalasi
illegális veszélyes hulladéklerakóhoz, és egy
nagy kérdőjelet rajzoltunk a telephely mellé.
A területen évek óta folyamatos szennyezést
okoznak a szabálytalanul tárolt, főleg olajokkal,
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festékekkel, oldószerekkel és savakkal teli hordók. A mintavételezés jelentős ásványolaj- és
cinkszennyezettséget mutatott.
A helyszínen dr. Bándi Gyula zöldombudsmannal közösen tartottunk egy sajtótájékoztatót, ahol azt a kérdést tettük fel: miért
nem tesznek semmit a hatóságok az egészségre és a környezetre ártalmas veszélyes
hulladék-telep felszámolása érdekében?

Vizsgáltuk a Szamosba ömlő fertőző
szennyezést a magyar határ közelében

Az akcióinkat követően Romániában is a
Szamos ügyétől volt hangos a sajtó, melynek
hatására a román hatóság több ellenőrzést
tartott, és meg is büntette a céget.
Mivel ezután is újabb bejelentéseket kaptunk,
munkatársaink augusztus végén újra ellátogattak a Szamos partjához, hogy mintát vegyenek a folyóból. Újabb vizsgálatunk megmutatta: továbbra is rothadó húsfeldolgozási
maradékokkal teli habzó, büdös szennyvíz
folyik a folyóba. Ezért ismét értesítettük a
román és a magyar hatóságokat; a román
hatóságok végül újabb büntetést szabtak ki
az üzemre, és ezt követően már ritkultak a
szennyezéssel kapcsolatos bejelentések.

Folytattuk a legszennyezettebb magyarországi területek feltárását
Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

A Greenpeace magyar, román és szlovák
munkatársai június elején megmérték a Szamos szennyezettségét a romániai Szatmár
megyében. A gyanú szerint a magyar határtól pár kilométerre található román Unicarm
húsüzemnél bűzös, rothadó húsfeldolgozási
maradékokkal teli szennyviz folyt a folyóba.
A Szamosba befolyó szennyezésből vett
minta súlyos értékeket mutatott: az állati
hulladékkal, fekáliával szennyezett tisztítatlan szennyvíznek nagyon jelentős volt a
mikrobiális szennyezettsége. A fertőzéseket
okozó E. coli száma több nagyságrenddel
meghaladta az elfogadható értéket, így megállapítottuk, hogy a folyóba ömlő szennyezés
gyakorlatilag fertőző veszélyes hulladéknak
minősül.
Az eredményekről értesítettük a magyar és
a román hatóságokat, és kértük a hivatalos
szervektől: haladéktalanul intézkedjenek, és
vessenek véget a Szamos szennyezésének.

2017. november 8-án a jövő nemzedékek
érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes
által szervezett „Fizessen a jövő nemzedék?”
című konferencián bemutattuk Mérgezett
örökségünk-kiadványunk második kötetét,
melyben a korábbi 15 feltárt szennyezett terület után újabb tizenötöt gyűjtöttünk össze.
Olyan, gyakran rákkeltő és mérgező anyagokkal szennyezett magyarországi területekről van szó, amelyek teljes megtisztítása és
kártalanítása többnyire azóta is várat magára – hiába követelte mellettünk több helyi szervezet, lakos és politikus is a hatósági, illetve a
kormányzati intézkedést.
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2017 őszén petíciót indítottunk, amelyben felszólítottuk a magyar kormányt a szennyezett
területek felszámolására, kármentesítésére,
illetve „a szennyező fizet”-elv jogszabályokba ültetésére. A petíciót már több ezren írták
alá. Közös sikerünk a zöld ombudsman azon
kezdeményezése, mely jogszabályokkal biztosítaná a környezetvédelmi biztosítékadást és
az akadozó kármentesítési ügyek megoldását.
Az általunk eddig feltárt összesen 30 ügy kapcsán országosan mintegy 40-50 egyedi adatkikérést nyújtottunk be. A hatóságok sok esetben példás hatékonysággal és a jogszabályok
szellemének megfelelően adták át nekünk a közérdekű adatokat, de volt néhány olyan szen�nyezés, melynek feltárását kifejezetten megnehezítették. A Csepel Művek esetében a Pest
Megyei Kormányhivatal például indokolatlanul
magas összeget kért az adatok kiadásáért, a
Budapesti Vegyiművek Baranya megyében található hidasi és garéi lerakóinak esetében pedig a kormányhivatal egyszerűen megtagadta
a közérdekű adatok kiadását. Utóbbi esetben
ezért kénytelenek voltunk a bírósághoz fordulni.

Kormányhivatalnak ki kell adnia a volt Budapesti Vegyiművek garéi és a hidasi szennyezéseivel kapcsolatos közérdekű adatokat a
Greenpeace Magyarországnak. Álláspontunk
szerint közérdekű környezeti adatot nem lehet visszatartani a civil szervezetektől, állampolgároktól.

Sikeresen küzdöttünk azért, hogy
visszaszoruljanak a mindennapjaink
ban jelen lévő káros vegyi anyagok
Fotó: © SOÓS Attila/Greenpeace

2011 óta tartó nemzetközi Detox-kampányunk
célja rábírni a textilipari és elektronikai cégeket
arra, hogy vonják ki termékeikből és teljes gyártási folyamataikból a veszélyes vegyületeket.

Győztünk: a törvénysértő Baranya
Megyei Kormányhivatalnak ki kell
adnia a szennyezésekkel kapcsola Az outdoor ágazat vízhatlan technológiáiban
tos adatokat
piacvezető Gore Fabrics, a Gore-Tex gyártója
A volt Budapesti Vegyiművek garéi és a hidasi
szennyezéseivel kapcsolatosan a Baranya
Megyei Kormányhivatal egyszerűen meg
tagadta, hogy kiadja számunkra a közérdekű
adatokat. Ezzel nyilvánvalóan megsértették
a törvényi előírásokat. Először a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultunk: a hatóság teljes
mértékben igazat adott nekünk. A Baranya
Megyei Kormányhivataltól azonban ennek
ellenére sem kaptuk meg az adatokat, ezért
kellett bíróság elé vinnünk az ügyet.
A bíróság december 18-én született első fokú
határozatában kimondta: a Baranya Megyei
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2017. február elején bejelentette: 2020 végére
eltávolítja a környezetvédelmi szempontból
aggályos PFC-vegyületeket az általános túra
felszerelések, 2023 végére pedig a speciális
túrafelszerelések vízálló bevonatából is.
2016 végén a Samsung 4,3 millió problémás,
robbanásveszélyes okostelefont hívott vissza.
2017. február–márciusi globális kampányunkkal
elértük, hogy a dél-koreai óriáscég elkötelezze
magát a visszahívott készülékek újrahasználata, újrahasznosítása mellett. Magyarországon
is bemutattuk, hogy az okostelefonok gyártása
és a készülékek jelenlegi rövid életciklusa milyen hatalmas terhet ró a bolygónkra.

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

Fotó: © DÖRGŐ Zsuzsi/Greenpeace

5. ÖNKÉNTESSÉG
Elkötelezett
egyre nő

önkénteseink

száma

A magyar Greenpeace egyik legnagyobb
ereje az önkénteseink lelkesedésében, tudásában, odaadó segítségében, energiájában és tettvágyában van. Az ő segítségük nélkül nem tudnánk olyan hatékonyan
küzdeni a magyar emberek egészségének
és biztonságának megőrzésért, valamint
Magyarország természeti értékeinek megvédéséért.

2017-re már több mint 1800 önkéntes csatlakozott a szervezetünkhöz, akik 8500-nál
is több munkaórányi tevékenységgel járultak hozzá a munkánkhoz. Az újonnan
csatlakozók számára 2017-ben összesen
hat információs napot tartottunk, melynek köszönhetően 130 fővel bővült az önkénteseink száma. Ez alatt az egy év alatt
több mint 350-en vállaltak aktív szerepet
számos különböző offline és online tevékenységben.
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Az egész országban jelen vannak
önkénteseink

Fotó: © DÖRGŐ Zsuzsi/Greenpeace

Nemcsak Budapesten, de vidéken is aktívan
cselekednek önkénteseink a környezetünk
védelméért. 2017-ben főként a kecskeméti
és a pécsi helyi csoport segítette munkánkat,
de a különböző eseményeinkre az ország
szinte minden pontjáról érkeztek önkénteseink Nyíregyházától egészen Szombathelyig.
A helyi csoportok nagyon fontos feladatokat látnak el a Greenpeace életében. Nagy
figyelmet fordítanak a helyi környezetvédelmi feladatokra, és szüntelenül keresik az
új környezetvédelmi lehetőségeket. Így találtunk egymásra a Nyáregyházi Napsugár
Óvodával, amely Magyarországon példaértékű kezdeményezést hozott létre. Az óvoda
udvarán felépített „ÖkoviFaluban” fenntartható energiaforrásokkal, újrahasznosított
anyagokkal, mini elektromos kisautókkal
tanítják meg már a legkisebb korosztálynak, hogy természetünk és környezetünk
védelme a mindennapjaink szerves részét
képezik. Az önkénteseink különböző őshonos növényekkel (mogyoróbokor, levendula)
lepték meg a gyerekeket, amelyeket aztán
velük közösen el is ültettek.
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Önkénteseink számos tevékenység
gel járultak hozzá a munkánkhoz
2017-ben
Számos önkéntesünk napi szinten segítette
munkánkat. Rendszeresen tartottak környezetvédelmi témájú előadásokat óvodákban,
általános és középiskolákban, illetve felsőoktatási intézményekben. Ők képviselték a szervezetünket a fesztiválokon, iskolai rendezvényeken, biztosították rendezvényeink békés
és erőszakmentes jellegét. Mások adminisztratív feladatokkal, fordítási munkákkal járultak hozzá tevékenységeinkhez, vagy abban
segítettek, hogy az érettségi előtt álló diákok
nálunk végezhessék közösségi szolgálatukat.
Önkénteseink továbbá számos, szorosan a
kampánytevékenységeinkhez kapcsolódó
feladatot is végeztek az év során.

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

Zöldterület-kampányunk részeként több
eseményt is tartottunk a budapesti Római-part
védelme érdekében. Önkénteseink jelen voltak
a Fővárosi Közgyűlés ülésein; a Római-parton
több demonstráció biztosításában nyújtottak
segítséget; és számos helyi programhoz (pl.
szemétszedéshez) csatlakoztak.
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1143 Budapest, Zászlós utca 54.
t: +36 1 392 7663 f: +36 1 200 8484
www.greenpeace.hu

Fotó: © JÁRDÁNY Bence/Greenpeace

Fotó: © BALÁZS Károly/Greenpeace

A méregmentes Magyarországért folyó
kampányunkban
önkénteseink
részt
vettek a mintavételezésekben; a sajtó
tájékoztatókra, fotóeseményekre készí
tettek transzparenseket és különböző
kampányelemeket (például a kiskunhalasi
méregtelepnél feszítettek ki egy hatalmas
textil-kérdőjelet).

Klíma- és energiakampányunkban részt
vettek a fukusimai baleset áldozataiért
kiálló szolidaritási eseményen. A megújulókat népszerűsítő sajtótájékoztatónkon az
önkénteseink működtették az áramszolgáltatást ellátó napelemes utánfutónkat, és biztosították a helyszínt. Októberben egy nemzetközi eseménysorozat első helyszíneként
a budapesti Gellért-hegyen jelenítettek meg
egy hatalmas napszimbólumot, azt üzenve:
szabadítsuk fel a napenergiát Európa-szerte
és Magyarországon is, és itthon is részesítsük
előnyben a megújuló energiák használatát.

Fotó: © DÖRGŐ Zsuzsi/Greenpeace

Különböző fesztiváljainkon népszerűsítették az önkénteseink a megújuló energiákat. Ott voltak a Bánkitó Fesztiválon, a
Művészetek Völgyén, az Ördögkatlan
Fesztiválon, a budapesti DiákFeszten és
a Biobúcsún is.

Fotó: © Grzegorz Broniatowski/Greenpeace

Nemzetközi kampányainkban is részt
vettek önkénteseink az országhatárokon
túl is.Amikor Lengyelországban, az európai síkvidék utolsó őserdejében, a
Białowieża-erdőben drámaian fokozódtak
a fakivágások, a Greenpeace Lengyelország
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lengyel, magyar és számos más nemzetiségű
önkéntessel, a helyi erdővédőkhöz csatlakozva védte a területet. Békés, erőszakmentes eszközökkel lassították a munkálatokat, ugyanis az erdő pusztítása nemcsak
a lengyel, de az európai szabályozásokat
is sértette.

Önkénteseink jelenlétükkel és kiváló munkájukkal 2017-ben is bámulatra méltó tettrekészséggel járultak hozzá ahhoz, hogy
a Greenpeace Magyarország és sok tízezres követőtáborának hangja messzire elhallatszódjék. Ezért idén is óriási hálával
tartozunk.

Fotó: © DÖRGŐ Zsuzsi/Greenpeace
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6. ADOMÁNYSZERVEZÉS
A Greenpeace politikailag és anyagilag
független környezetvédelmi szervezet

A magyar Greenpeace etikus ado
mánygyűjtő szervezet

Bevételeink kizárólag magánszemélyektől és magánszemélyek által alapított alapítványoktól származnak, főként Magyarországról és a közép- és kelet-európai
Greenpeace-től. Sem államoktól, kormányoktól, pártoktól, sem vállalatoktól nem
fogadunk el semmilyen anyagi támogatást
sem itthon, sem a világ más pontjain. Ez
garantálja teljes politikai és anyagi függetlenségünket. Amennyiben valamely támogatótól származó adomány veszélyeztetné
ezt a függetlenséget, akkor visszautaljuk a
támogatást.

A Greenpeace Magyarország Egyesület tagja az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek több
mint húsztagú csoportjának, és mindenben
megfelel az etikai kódexben foglalt szigorú
előírásoknak. Mindez garantálja, hogy adományszervezési munkánkat az előírt törvényi kereteket maximálisan betartva végezzük. Alapelveink a hitelesség, törvényesség,
átláthatóság és nyilvánosság. Rendszeresen és részletesen beszámolunk tevékenységünkről és gazdálkodásunkról. Alapvető
célunk, hogy minden adománygyűjtés során az adományozónak lehetősége legyen
tájékozódni arról, hogy mit támogat, illetve,
hogy miként követheti nyomon adományának hasznosulását.

Magyarországon jelenleg közel 8000 támogatónk van, akik átlagosan havi egy-kétezer forinttal járulnak hozzá munkánkhoz.
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2017-es adományszervezői munkánk
és bevételeink
Támogatóinkkal közvetlen és folyamatos
kommunikációt tartottunk fent egész évben.
Megkerestük őket telefonon, e-mailben, postai levélben, e-hírlevélben, közösségi online
csatornáinkon keresztül, és hiteles tájékoztatást adtunk aktuális munkáinkról, sikereinkről.
2017-ben rendszeresen adományozó támogatóink 66 725 015 Ft-tal segítették környezetvédelmi munkánkat.
Az adó 1%-os kampányunk kapcsán megkeres
tük támogatóinkat és követőinket, és arra kértük
őket, hogy támogassák egyesületünket adójuk
1%-ával. A 2016-os évi szja 1%-ok felajánlásából összesen 5 276 129 Ft bevételt értünk el.
A támogatóinknak 2017-ben kiküldött adománykérő postai levelünk összbevétele
4 145 271 Ft volt.
A 2017-es évben két, úgynevezett reaktiváló kampányt indítottunk. Ennek keretében a
már nem adományozó, régi rendszeres támogatóinkat telefonon kerestük meg azzal,
hogy lehetőségeikhez mérten indítsák újra
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támogatásukat. A rendszeres támogatás újraindítása interneten keresztül (greenpeace.hu/
tamogass) volt lehetséges, bankkártyás online
fizetéssel. A reaktiváló kampányok 2017-es
közvetlen (egyszeri) bevétele 129 000 Ft volt.
Az év közepén indítottuk „A jövő zöld városa”
online adománygyűjtő kampányunkat. Az oldalon különböző növényeket (fákat, bokrokat,
virágokat) lehetett jelképesen örökbe fogadni,
ezzel támogatva a városi zöldterületek védelméért és fejlesztéséért indított kampányunkat.
Programunk 2017-es bevétele 3 733 500 Ft volt.
Spontán banki utalással és „sárga csekkel”
984 746 Ft adomány érkezett hozzánk.
A szervezetünk iránt érdeklődőket különböző
csatornákon (Facebook, hírlevél, Instagram,
weblap) keresztül tájékoztattuk rendszeresen
munkánkról, és arra kértük őket, támogassák
adományukkal tevékenységünket. Ilyen formában 2017-ben összesen 1 154 551 Ft összegű
adomány érkezett szervezetünkhöz.
Az ősz folyamán 14 jótékonysági követünk
részt vett a 32. Spar Budapest Maraton futóeseményen. A versenyt megelőző hetek-
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ben a futást vállaló követőink ismerőseik körében gyűjtöttek adományokat a „Mérgezett
örökségünk”-kampányunk
folytatásához.
Követeink összesen 833 386 Ft összegű felajánlást gyűjtöttek össze.
2017 végére az összes magyarországi adományozónk száma 65 138-ra növekedett. Ez
azt jelenti, hogy több mint 65 000 támogató
adományozott már legalább egy alkalommal
egyesületünknek az elmúlt 15 évben. Hazai
támogatóink összesen 82 981 598 Ft-tal járultak hozzá tevékenységünkhöz 2017-ben.

Fotó: © DÖRGŐ Zsuzsi/Greenpeace
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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!

A Greenpeace Magyarország politikailag és anyagilag független
környezetvédő szervezet, része a több mint 55 országban jelen
lévő Greenpeace-irodák hálózatának. Látványos, bátor és békés
eszközökkel hívjuk fel a figyelmet a környezeti problémákra, és
azok megoldásaira. Azért dolgozunk, hogy Magyarország és az
egész világ tisztább, békésebb, élhetőbb hely legyen.

