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1. Az Ökogyülekezeti Mozgalom működésének leírása 

1.1. A Mozgalom célja 

A program indulásakor kitűzött célok nem változtak: 

 a teremtésvédelmi témában tevékenykedő embereket és közösségeket 

összekapcsolni, számukra fórumot biztosítani,  

 speciálisan erre a célra honlapot létrehozni,  

 ötleteket közzétenni, jó példákat bemutatni, programokat felkínálni, 

 szakmai koordinációra alkalmas, felkészült testületet (Ökogyülekezeti Tanács) 

létrehozni és működtetni,  

 ösztönzésképpen egy „ökogyülekezeti díj”-at alapítani, amelyre gyülekezetek, 

intézmények, keresztyén közösségek pályázhatnak. 

1.2. Szervezeti ismertetés 

A Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma a teremtett világ iránti felelős 

gondolkodásra, és az ennek megfelelő gyakorlat meghonosítására kívánja ösztönözni 

közösségeinket. A program a Skót és Vesztfáliai Egyház támogatásával, azzal a céllal indult, hogy 

gyülekezeteinkben, közösségeinkben elvesse a környezettudatos életmód magvait, és segítsen 

felvállalni mindazon kötelezettségeinket, amelyek keresztyén felelősségünkből fakadnak, spirituális 

és gyakorlati téren egyaránt.  

A Mozgalmat irányító testület, az Ökogyülekezeti Tanács tagjai önkéntes munkájukkal segítik a 

kitűzött célok megvalósítását. A tanácstagokat részben az ökogyülekezetek választják, részben a 

Zsinati Elnökség bízza meg, három éves időtartamra.  

1.3.    Szervezeti változás 

 

1.2.1. Személyi feltételek 

2012. január 4-én alakult meg az Ökogyülekezeti Tanács, amelynek tagjai az egyház és a 

gyülekezetek ökológiai érzékenységének megerősítésére kötelezték el magukat. A Tanács 

tanácsadó testületként működik, és aktívan részt vesz az egyes programok lebonyolításában. A 

dokumentumok közös, megosztott, a Tanács egésze által elérhető informatikai rendszerben 

tárolódnak. A Tanács felhatalmazza az elnököt és a referenst a napi ügyviteli teendők 

ellátására, az elnök és a referens napi kapcsolatban állnak egymással, a referens a fontosabb 
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kérdésekben egyeztet az elnökkel. Amennyiben indokolt, a Tanács bevonásával folytatódik az 

egyeztetési folyamat. A Mozgalom működését a Zsinati Hivatal munkatársai, gyakornokai és a 

Mozgalomba jelentkező önkéntesek is segítik.  

 

2017. novemberében a Közgyűlés megválasztotta elnöknek Dr. Kodácsy Tamást. Ezen felül 

továbbra is kevesebb humánerőforrással gazdálkodott, mint amennyit a feladatok ellátása 

megkívánt volna. 

 

Személyi változások 2018-ban 

Az Ökogyülekezeti Tanács tagjai a Zsinat Elnöksége által felkért és az ökogyülekezetek által 

delegált lelkipásztorok, környezetvédelmi szakemberek, mandátumuk három évre szól. A 

harmadik ciklus 2017. novembertől kezdve most is tart. A tanácstagok munkájukat önkéntes 

alapon látják el.  

Az elnököt a Tanácsból választják a tanácstagok. 2017. november óta Dr. Kodácsy Tamás tölti 

be ismét a tisztséget, 2018. augusztusig önkéntes alapon végezte munkáját. Nyár végétől a 

Mozgalom átkerült a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom 

Kutatóintézetébe, ahol az Ökogyülekezeti Műhely vezetőjeként folytatta munkáját. 

2013 óta Szűcs Boglárka a referens, korábban megbízási szerződéssel, 2017. márciusától a 

Zsinati Hivatal, 2018. októberétől a KRE ETKI Ökogyülekezeti Műhelyében  áll alkalmazásában. 

Gyakornokok és önkéntesek is segítik a Mozgalom munkáját, 2018-ban az alábbiak szerint: 

 Svarzné Micheller Erzsébet, Tóth Luca, Szűcs Veronika Eperke, Dr. Eperjesi Tamás, Panák 

Kristóf az év folyamán rendezett programok (pl. REND, Művészetek Völgye, Ördögkatlan, 

gyülekezeto gyerektáborok, stb.  lebonyolításában.  
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 Az Ökogyülekezeti Tanács tagjai a harmadik ciklusban (2017. novembertől -2020. 

novemberig) 

 

 

 

 

 Tiszteletbeli tanácstagok 
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1.2.2. Pénzügyi, tárgyi feltételek 

A Mozgalom finanszírozása 2018-ben javarészt a közegyházi költségvetésre támaszkodott, 

Korábbi évekből (2014-2015-ről) áthozott pályázati forrásai és céladományai (pl. TAF, NÖDIK) 

mellett. Teljes éves előirányzott költségvetési kerete 2018-ban 5.000.000 Ft volt. 

A Mozgalom irodája továbbra is a Külügyi Irda gyakornoki szobájában működött. A Zsinati 

Hivatal eszközbeli szolgáltatásait (nyomtató, posta, terem, gépkocsi stb.) alkalmanként igénybe 

vette, saját (magánszemélyek) tulajdonú gépkocsihasználat és eszközhasználat. mellett. A 

referens által használt laptop az ÖGYM tulajdona, a mobiltelefont a Zsinati Hivatal bocsátotta 

rendelkezésére. Az elnök és a tanácstagok, önkéntesek saját tulajdonú készülékeiket 

használják. A referens Dell 6220-as laptopja szeptemberben elromlott, javítása nem sikerült, 

ezért novemberben vásárolt a Mozgalom egy másik gépet (Lenovo laptop). 

 

1.2.3. Hivatali szervezeti változások 

2017. novemberében született közgyűlési határozat a Mozgalom Károli Egyetemmel való 

együttműködéséről, amelynek értelmében tárgyalássorozat kezdődött és végül a Mozgalom 

2018. augusztusától a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet Műhelyeként tevékenykedik 

tovább. 

Az ehhez kapcsolódó feladatokat szeptember - november hónapokban elvégeztük, az 

eszközöket a Zsinati Hivatalban leadtuk, az ÖGYM saját eszközállományáról leltárt vettünk fel,  

 

 Leltár az Ökogyülekezeti Mozgalom ingóságairól 
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2. Kapcsolatok, programok 2018-ban 

Az Ökogyülekezeti Mozgalom hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere tovább bővült, részben a 

rendezvényeken való nagyszámú megjelenésnek (belföld), részben Dr. Kodácsy Tamás ECEN-

ben végzett elkötelezett munkájának és külföldi kutatómunkájának köszönhetően(nemzetközi). 

A Károli Egyetemhez való csatlakozás további bővüléssel kecsegtet.  

2.1.Részvétel a közegyházi életben, Zsinati Hivatal 

Részt vett az aktuális közegyházi kérdésekben, eseményeken, fesztiválokon; valamint állást 

foglalt környezetvédelmi kérdésekben. Rendszeresen beszámolt tevékenységeiről.  

2.2.Gyülekezeti kapcsolatok 

Bővült az ökogyülekezetek, a programokon részt vevők és érdeklődők száma. 2018-ban hat 

gyülekezet és egy iskola nyerte el az ökogyülekezeti címet és három gyülekezet adta be 

ökogyülekezeti díjra szóló hosszabbítási kérelmét. Ezzel összesen harmincnyolcra növekedett a 

minősítést kérő, ökogyülekezeti címmel vagy díjjal fémjelzett közösségek száma hazánkban. 

Felekezeti megoszlás szerint 33 református, 3 evangélikus, 1 római katolikus, 1 üdvhadsereg; 

egy határon túli, harminchét hazai. 
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Ökogyülekezeti cím és díj pályázatok 2018-ban 

Ökogyülekezeti címet nyert: 

 

 

Ökogyülekezeti díjat hosszabbított: 

 

 

Ökogyülekezetek listája táblázatban 

 

 
GYÜLEKEZET/KÖZÖSSÉG 

CSATLAKOZÁS 
ÉVE 

1 Balatonboglári Evangélikus Egyházközség 2013. 

2 Berettyóújfalu-Szentmártoni Református Egyházközség 2017. 

3 Bódvaszilasi Református Egyházközség 2018. 

4 Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség 2014. 

5 
Budapest-Budai Ref. Ek. 

2012., 2015.; 
2018. 

6 Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 2018- 

7 Budapest-Klauzál téri Református Gyülekezet 2012. 

8 Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközség 2013. 

9 Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény 2017. 
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10 Csabdi Református Egyházközség 2013. 

11 Dunaszekcsői Református Egyházközség 2018. 

12 Füzesgyarmati Református Ek. 2016. 

13 
Hajdúnánási Ref. Ek. 

2012., 2015.; 
2018. 

14 Hajmáskér-Sólyi Református Gyülekezet 2015. 

15 Jósvafői Református Egyházközség 2014. 

16 Kelemér-Gömörszőlősi Ref. Ek. 2016. 

17 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2016. 

18 Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium 2018.  

19 Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség 2016. 

20 Pilisi Református Gyülekezet 2015. 

21 Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes 2017. 

22 Sáregresi Református Egyházközség 2013. 

23 Sellyei Református Gyülekezet 2015. 

24 Soproni Evangélikus Egyházközség 2013., 2016. 

25 Szegedi Roma Szakkollégium 2015. 

26 Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet 2013. 

27 Szerencsi Református Társegyházközség 2016. 

28 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
Oroszkai Egyházközség 

2018. 

29 Szóládi Ref. Ek. 2012. 

30 Tata-Tóváros Református Egyházközség 2014. 

31 
Telkibányai Református Ek. 

2012., 2015.; 
2018. 

32 Tiszakerecsenyi Református Egyházközség 2017. 

33 Tinnye-Piliscsabai Re. Ek.  2016. 

34 Torbágyi Ref. Ek.  2012. 

35 Újlétai Református Egyházközség 2018.  

36 Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete 2018. 

37 Vésztői Kis Bálint Református Ált. Isk. 2016. 

38 Vésztői Református Ek.  2016. 

   

 

zöld – ökogyülekezeti cím 
lila   – ökogyülekezeti díj 
vörös – 2018-ban csatlakozott 

 

 

 

2.3.Hivatalokkal, intézményekkel történő együttműködés 

A NÖDIK - Növényi Diverzitás Központtal az őshonos gyümölcsfák a papkertekben program 

sikeresen folytatódott, az egyházi telepítésű kertek közül a református kertek vannak túlnyomó 

http://www.nodik.hu/?page_id=3368
http://www.nodik.hu/?page_id=2411
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többségben. Az ECEN (Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat) 2018-ban hirdette 

először meg a Roman Juriga EcoChurch - ökogyülekezet díjat, amelynek fődíját az MRE 

Ökogyülekezeti Mozgalom nyerte le, az őshonos gyümölcsfák a papkertben programmal. A díj 

kihirdetése 2018. októberében Katowicében, a COP 24 Klímacsúcs tárgyalási helyszínén történt. 

A díjat ünnepélyes keretek között a mozgalom elnöke és referense vette át.  

 

2.4. Civil kapcsolatok 

A civil környezet-, természetvédelmi szervezetekkel a szakmai együttműködések tovább 

bővültek, a referens tagja a Zöld Civil Együttműködés Koordinációs Tanácsának, amely a hazai 

környezet- és természetvédő civil szervezetek érdekképviseletét látja el. 2018-ban az alábbi 

szervezetekkel volt aktív kapcsolat: 

 Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (ökoestek, Művészetek Völgye, Kutatók éjszakája) 

 MME-Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (madárbarát parókia program) 

 Magyar Kerékpárosklub  

 WWF Világ Természetvédelmi Alap (Föld órája akció) 

 Vadonleső 

 Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány (fajvédelmi együttműködés) 

 Csalán Természetvédelmi Egyesület 

 Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület (BioBlitz program) 

 Ökoszolgálat Alapítvány (termékbemutató, kiadványok, környezeti tanácsadás) 

 Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért (Csillagpont ökopont) 

 Magyar Természetvédők Szövetsége (Zöld OT) 

 Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért 

 Környezet- és Természetvédelmi Civil Szervezetek Közössége 

 Balatonfelvidéki Nemzeti Park (Művészetek Völgye) 

 

2.5.Külföldi kapcsolatok 

Az ÖGYM az ECEN (Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat) tagja, Dr. Kodácsy Tamás az 

ECEN Theology and Creation Time munkacsoportjának vezetője, elnökségi tagja, a CEC 

Ecological and Economical Justice munkacsoportjának tagja. 

https://www.ceceurope.org/ecen-roman-juriga-eco-church-award-honours-innovative-projects/
http://zoldcivil.hu/magunkrol/koordinacios-tanacs/
http://mkne.hu/
http://www.mme.hu/
http://kerekparosklub.hu/
http://wwf.hu/
http://www.vadonleso.hu/
http://www.gyongybagoly.hu/hu/
../../../../../BOGI/munka/ÖGYM/pangea
http://greenfo.hu/hirek/2017/05/30/bioblitz-24-oras-fajleltarozas-laikusokkal
http://www.zoldzug.hu/node/698
http://www.ecolinst.hu/
https://mtvsz.hu/
http://www.tff.hu/
http://zoldcivil.hu/magunkrol/koordinacios-tanacs/
http://www.ecen.org/
http://www.ecen.org/content/christian-theology-and-practice-time-environmental-crisis
https://www.ceceurope.org/economic-and-ecological-justice/
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Az ECEN tagszervezetei közül sokan partnerszervezetek is, több olyan program kapcsán történik 

eszmecsere, amely hazai környezetben is releváns. A teljesség igénye nélkül néhány példa: 

őshonos gyümölcsfák a papkertekben program (Ausztria, Szlovákia); minősítési rendszer-

ökomenedzsment (Németország, Grüne Hahn, EMAS); EcoCongregation Scotland (Skócia). Dr. 

Kodácsy Tamás a 2018/19-es tanévben Edinburghban folytat kutatómunkát, amelynek kapcsán 

további partnerségi kapcsolatok épülnek. Ezen felül a kétévente esedékes ECEn konferencia 

2018-as őszi alkalmával több twinning partnerségi lehetőség merült föl, amelynek részletein 

dolgozunk.  

2.6. Kapcsolatok egyéb református egyházi szervezetekkel 

Az Egyháztáji Programot az Ökogyülekezeti Mozgalom alapította és fejlesztette. 2014-ben 

átadta a MRSZ-nek, azzal a kikötéssel, hogy továbbra is érvényesüljenek a teremtésvédelmi 

szempontok, valamint szoros együttműködést vállalva kölcsönösen segítik és erősítik egymás 

munkáját. 2017. őszén Kocsis Attilla programigazgató lemondásával a program további sorsa 

bizonytalanná vált, ezért tárgyalásokat kezdeményeztünk az ügyben, amelyek azonban ezidáig 

sikertelenek. 2018-ban is folyamatos szakmai partnerséget indítványoztunk a Református 

Közéleti és Kulturális Központtal (RKK), amely reményeink szerint a jövőben kibontakozik.  

A Református Tananyagfejlesztő Munkacsoport tevékenységébe aktívan bekapcsolódtak a 

Mozgalom munkatársai. A természettudományos munkacsoport anyagainak kidolgozásában, a 

szakemberek, tanácsadók vűlasztásában egyaránt közreműködött. A Református Cigánymisszió 

projektjének keretében zöldút fejlesztési program indult, amelynek célja szakrális tartalommal 

bővített, településeket összekötő, gyülekezeteket felfűző, a közöttük való együttműködést 

serkentő zarándokutak létrehozása a települések lakóinak, iskoláinak, gyülekezeteinek aktív 

bevonásával. Több lehetséges desztináció közül választva Szólád, Bódvaszilas és Hajdúbagos 

lesz a fejlesztési célpont. 

 

2.7. Ökumenikus kapcsolatok 

Folytatódott a többéves aktív együttműködés az Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoporttal 

(evangélikus), a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel (rk), a metodista teremtésvédelmi 

csoporttal. Idén is közösen készítettük el a teremtés hete füzetet, a Teremtés Ünnepére az 

Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoporttal. A füzetet a MEÖT kiküldte minden 

gyülekezetnek, elektronikusan is letölthető.  

http://www.kirchliches-umweltmanagement.de/wie_funktioniert_es
http://www.ecocongregationscotland.org/
http://egyhaztaji.hu/
http://www.reformatus.hu/lap/rkkk/
http://www.reformatus.hu/lap/rkkk/
http://okogyulekezet.hu/data/attachments/2018/07/13/102015/Teremtes_hete_2018.pdf
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2.7.1. Pályázati együttműködés 

Más szervezetekkel (Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport, Naphimnusz Egyesület, 

Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Csalán Természetvédelmi Egyesület) közösen beadott, 

teremtésvédelmi szemléletformálás tartalmú pályázat, No Planet B címmel nyert a Baptista 

Szeretetszolgálat elbírálásában. Összesen 15 M Ft-ot egyenlő részben osztanak el a szervezetek. 

A megvalósítás időszaka 2018. december-től számítva 17 hónap.  

 

3. Megjelenés, design, szolgáltatások 

Törekszünk az egységes és harmonikus megjelenésre.  A szórólapon, ökogyülekezeti cím és díj 

tájékoztató anyagon, névjegykártyán, ökogyülekezeti emlékplaketten, roll-upokon, játékokon, 

stb. feltüntetjük saját logónkat. A kiadványok készítésénél mindig szem előtt tartjuk a 

környezetvédelmi szempontokat, újrahasznosított papírra és környezetbarát 

nyomdatechnológiát alkalmazó üzemben sokszorosíttatunk. Természetes anyagokból készítjük, 

rendezzük be kiállítótereinket.  

 

Kisfilm 

Napjaink kommunikációs kívánalmainak megfelelően. rövid, de informatív kampányfilmet 

készítettünk, amely átfogó képet nyújt tevékenységeinkről és könnyen eljut a szélesebb 

értelemben vett közönséghez.  

 

Egyen-póló 

Rendezvényeken, fesztiválokon segíti a könnyebb felismerhetőséget, az egységes megjelenést 

az Ökogyülekezeti Mozgalom logójával és a honlap címével ellátott póló. A Mozgalomban 

részvevő önkéntesek is szívesen viselik és nagyobb elköteleződést éreznek a tevékenység iránt. 

2018-ban a REND-en és a Művészetek Völgyében volt hasznos eszközünk. 

 

Re-Pohár  

A környezetbarát technológiával készült és sokszor használható, tartós anyagú műanyag 

poharakat elsősorban rendezvényeken használjuk. Számos alkalommal elmoshatóak így egy 

https://www.youtube.com/watch?v=exQzXHRpUKg&feature=youtu.be
http://okogyulekezet.hu/gyakorlat/repoharak-kolcsonozhetok-az-okogyulekezeti-mozgalomtol


Beszámoló az Ökogyülekezeti Mozgalom munkájáról - 2018.                                                                                                        
.  

13 

 

repohár a teljes élettartama alatt, becslések szerint kb. egy 60 literes zsáknyi eldobható 

műanyag poharat vált ki.  

A poharakat saját logóval gyártattuk és gyülekezetek számára is kölcsönadjuk ezzel tovább 

csökkentve a rendezvények környezetterhelését. A szolgáltatás térítésmentes, csak a sérült 

vagy elveszett poharak ellenében kérünk 300 Ft/db. térítési díjat. 

2018-ban is számos alkalommal éltek ezzel a szolgáltatással gyülekezetek (pl. Tata, 

Cigánymisszió), ezen felül saját rendezvényeinken használtuk, így pl. a Művészetek Völgye 

standján. 

 

Öko-szeretetvendégség 

A Programba illeszkedő elemeket vezettünk be a vendéglátások alkalmával, pl. természetes, 

magyar alapanyagból, tartósítószer-mentesen készült gyümölcsszörp, gyümölcsök, aszalványok. 

A Mozgalom egyéb elemei mellett erőteljes szemléletformáló hatással bír a szokások ilyen 

jellegű megváltoztatása is.   

 

Játékok 

Fontosnak tartjuk a közérthető és játékos ismeretádadást, a fiatalok körében is népszerű 

eszközökön keresztül. Ennek érdekében fejlesztettük teremtésvédelmi szabadulóládánkat, 

bibliai idézetekkel, fejtörőkkel és kooperativitást igénylő feladatokkal, amellyel a Csillagponton 

és a Művészetek Völgyében diákok százai játszottak, miközben észrevétlenül kerültek közelebb 

a keresztyén felelősségvállalás gondolatköréhez. A ládát térítésmentesen rendelkezésére 

bocsátjuk gyülekezeteknek, iskoláknak programokra.  

 

Felfedeztető tanulás 

A teremtett világ szépségeire való rácsodálkozásban, ennek megláttatásában segítségünkre van 

a korábban beszerzett digitális, projektorra, laptopra is köthető, ezáltal kivetíthető képet adó 

mikroszkóp. Táborokban, iskolai programokon, előadások alkalmával, fesztivál 

standokonrendszeresen használjuk, a környezetünkben található egyszerű és jelentéktelennek 

tűnő kőzetek, kavicsok, rovarszárny, ételek textúrájának, mikrocsodáinak való bemutatására. A 

berendezést iskoláknak is rendelkezésére bocsátjuk. 
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Ajándéktárgyak 

A nagyobb rendezvényekre, foglalkozásokra a feladatok megoldásának jutalmaként saját 

logóval ellátott, környezetbarát anyagból készült ajándéktárgyakat készítettünk, golyóstoll, 

vonalzó, vászontáska. 

 

4. Informatikai fejlesztések, kommunikáció, tudásbázis 

Dokumentumok kezelése, tárolása 

Google Drive-on keresztül történik a dokumentum-megosztás. Az anyagokhoz a tanácstagok, 

referens, és a gyakornok fér hozzá. 2018-ban folyamatos informatikai nehézségek adódtak a 

megosztással, ezért jelenleg sem megnyugtató a dokumentumok szinkronizálása. 

Honlap 

Továbbra is folyamatban van a www.okogyulekezet.hu honlap arculati és tartalmi megújítása. A 

KRE illetésekesit keressük ezzel kapcsolatban és pályázati forrásként is beépítettük a tervezési 

költségeket. 

Facebook 

A hírek gyors és hatékony áramoltatásában továbbra is nagy szerepet játszik az Ökogyülekezeti 

Mozgalom Facebook oldala.  

Média 

Újságírókkal, riporterekkel folyamatos a kapcsolattartás, nyilatkozatok, cikkek küldése, 

közreadása. A Kommunikációs Szolgálat több ízben segítette munkánkat.  

Szakirodalom-, tudásbázis fejlesztése 

A teremtésvédelem témaköréhez kapcsolódó könyvek, cikkek és kiadványok figyelése, honlapra 

történő feltöltése, beszerzése folyamatosan történik. 2018-ban is volt szakdolgozónk, aki 

diplomamunkájűt a Mozgalom működéséből írta. Munkáját szakmai támogatással és 

szakirodalom kölcsönzéssel segítettük.  

Kapcsolattartás a tanácstagok között 

A földrajzi távolságok miatt ritkán adódik alkalom személyes eszmecserére, ezért rendszeres 

Skype-megbeszéléseket tartunk, amelyekről emlékeztetők készülnek. A Skype-konferenciákat, 

csakúgy, mint a tanácsülést az elnök hívja össze.  

 

http://www.okogyulekezet.hu/
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/
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5. Programok, tevékenységek 2018-ban 

5.1. Ökogyülekezeti Mozgalom programjai 

Az előzetes programtervhez képest lényegesen több programot szervezett vagy programon 

vett részt az Ökogyülekezeti Mozgalom. A menet közben történt felkérésekre rugalmasan 

reagáltunk. 2018-ban az iskolai meghívások voltak túlnyomó többségben. Számos oktatási 

intézmény keresett meg bennünket azzal az igénnyel, hogy egész napos teremtésvédelmi 

programot szervezzünk, teremtésvédelmi tartalmú órákat tartsunk, több osztályban 

párhuzamosan. Ez jelenlegi kapacitásainkat meghaladja, de részletekben igyekeztünk eleget 

tenni a kéréseknek. 

Az elnök, tanácstagok, önkéntesek és referens is szervezett és bonyolított programokat. A 

rendezvények és megjelenések fényképes beszámolókkal nyomon követhetők a honlapon és 

facebook oldalon. 2018-ban az ÖkogyülekezetiMozgalom nem tartotta meg éves 

konferenciáját, a Tanásc döntése alapján ez átkerült 2019. januárjára, amikor az elnök is itthon 

tartózkodik és részt tud venni. 

 

Január 

 Tanácsülés – programterv elfogadása 

 Művészetek Völgye megjelenés előkészítő megbeszélései a partnerszervezetekkel 

 Ökoest, Adna Café 

 Külügyi delegációnak programbemutatás 

 Természettudományos Munkacsoport megbeszélés a Református 

Tananyagfejlesztő Munkacsoporton belül 

 Világimanapi Előkészítő Konferencia teremtésvédelmi blokkjának előkészítése, 

előadás, kiállítás szervezés 

 

Február 

 Zöldutas előkészítő megbeszélés sorozat a Református Cigánymisszió mukatársaival 

 Őshonos gyümölcsfák program promótálása, szemléletformálás, és szakmai támogatás 

azoknak a közösségeknek, akik ezt vállalják. 
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Március 

 Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet – női imanap, terentésvédelmi 

gyerekfoglalkozás, előadás felnőtteknek 

 OTV Országos Teremtésvédelmi Verseny, online fordulók 

 WWF Föld órája akcióban való részvétel (Szalay László Pál, Szűcs Boglárka) 

 Teremtés ünnepe előkészítő megbeszélés  

 Szabadulószoba előkészítés 

 

Április 

 Zöld Országos Találkozó teremtésvédelmi programjai 3 napon keresztül 

(Kalotaszentkirály) 

 Föld órája kiértékelés 

 Ökogyülekezeti cím és díj pályázat meghirdetése  

 Országos Teremtésvédelmi Verseny feladatok kidolgozása 

 Zöld Szervezetek Országos találkozója program előkészítése 

 

 

Május 

 Zöld Civil Országos Találkozón programok szervezése, előadás, kerekasztal beszélgetés 

 SDG –Balatonszárszó, előadás és workshop 

 Teremtés ünnepe előkészítő megbeszélés  

 2 Ökoest, Adna Café 

 Fenntarthatósági hét 

 Cserkész foglalkozások (szabadulóláda) 

 Zöldutas terepbejárás Szóládon 

 

Június 

 REND-en való megjelenés, előadások, stand 

 Zöldutas terepbejárás Vilmány 
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 Német vendégek fogadása, bemutató előadás 

 teremtés hete előkészítő megbeszélés 

 Ifjúsági Iroda zöldiroda audit mintaprojekt megbeszélés 

 No planet pályázati előkészítés négy másik szervezettel és felekezettel 

 Hajdúbagos zöldút terepbejárás 

 Szekszárdi református gyerektáborban teremtésvédelmi nap 

 „Nem valami szabadon választható feladat” szeptemberi konferencia előkészítő 

megbeszélései 

 Országos Teremtésvédelmi Verseny feladatok, bonyolítás (Victor András, Szűcs Boglárka) 

 Teremtés ünnepe füzet előkészítése, megírása, szerkesztése 

 

Július 

 Győrszemere teremtésvédelmi nap gyerektáborban 

 Művészetek Völgye Fesztiválon programok, előadások, kézműves foglalkozások 

 Adatbázis-frissítés és készítés, címlisták, facebook-címe 

 

Augusztus 

 Bódvaszilas, Göncruszka, Hajdúbagos zöldutas terepbejárások 

 Csillagpont utómunkálatok, elszámolás 

 Ördögkatlan Fesztiválon stand 

Szeptember 

 Csillagpont terepbejárás, előkészítés 

 Szentes, Kiss Bálint Iskola egész napos foglalkozások 

 Szólád, zödutas terepbejárás 

 Szólád teremtésvédelmi nap az óvodában 

 Tata, családi nap, teremtésvédemi előadás, foglalkozások, játékok, stand 

 Ökogyülekezeti pályázatok kezelése 

 Református tananyagfejlesztő Munkacsoporttal együttműködési egyeztetések 
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Október 

 Sarkad, teremtésvédelmi előadás két iskolában, gyülekezetben 

 ECEN konferencia, Katowice, Roman Juriga díj átvétele, twinning tárgyalások 

 Csillagpont terepbejárás, előkészítés 

 Szólád, teremtésvédelmi foglalkozás felnőtteknek 

 Bódvaszilas, zöldutas előkészítő megbeszélés, előadás 

 Ökogyülekezeti cím pályázatok kiértékelése, adminisztrációja 

 KRE-re való átkerülés adminisztrációs teendői 

 

November 

 Fenntarthatóság pedagógiája munkacsoport 

 Református többlet az oktatásban konferencián előadás és kerekasztal-megbeszélés 

 Biblia és Tudomány előadássorozat –Lónyay Gimnázium 

 Ökoest előkészítése 

 Video és hangfájlok rendszerezése 

 

December 

 Ökoestek előadássorozat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel közösen, 1előadás  

 Ökokör rendezvénysorozat előkészítése 

 

6. Pénzügyi beszámoló a 2018. évről. 

 

Az Ökogyülekezeti Mozgalom 2018-ben az alábbi költségvetési összegekből gazdálkodott. 

 

 FORRÁS ÖSSZEG (HUF) 

1. Közegyházi támogatás 5.000.000 

2. 2017-ről áthozott céladomány maradványok 1.648.000  

1+2. Összesen 6.528.767  

3. A korábbi és idei évről 2019-re átvihető 

céladományok összege 

1.648.000  
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2018. december 4-ig a Zsinati Hivatal az 1.sz melléklet szerinti kiadásokat könyvelte le, 

amelynek összegzése az alábbi táblázatban látható. 

 

Maradványok 

A korábbi és idei évről 2018-ra átvihető céladományok összege: 1.648.000 HUF 

Tisztelettel kérjük a támogatás és céladomány maradványok átkönyvelését a 2019-es évre, 

valamint a hozzáférés biztosítását a költségvetés KRE-re való átkerülését követően is. 

 

Budapest, 2018. december 05.  

Szűcs Boglárka  

MRE Ökogyülekezeti Mozgalom referens 

 


