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A beszámoló a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának 

(MRE ÖGYM) és a szakmai hátteret biztosító Károli Gáspár Református Egyetem 

Egyház és Társadalom Kutatóintézet Ökogyülekezeti Műhely (KRE ÖGYM) 2019-

ben kifejtett tevékenységeit együttesen (továbbiakban ÖGYM) foglalja össze.  
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1.  Az ÖGYM működésének leírása 

1.1. Az ÖGYM 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 

Az ÖGYM 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.  

Az ÖGYM-et irányító testület, az Ökogyülekezeti Tanács tagjai önkéntes munkájukkal segítik a 

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

Zsinat Elnöksége 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 

kérdésekben egyeztet az elnökkel. Amennyiben indokolt, a Tanács bevonásával folytatódik az 
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egyeztetési folyamat. A Mozgalom működését a Zsinati Hivatal munkatársai, gyakornokai és a 

Mozgalomba jelentkező önkéntesek is segítik.  

 

Személyi változások 2019-ben 

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 jelenleg is tart. A tanácstagok munkájukat önkéntes 

alapon látják el.  

Az elnöki tisztséget 2017. november óta Dr. Kodácsy Tamás tölti be ismét, 2018. szeptember 1-

től az ÖGYM átkerült a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom 

Kutatóintézetébe, ahol az Ökogyülekezeti Műhely vezetőjeként folytatta munkáját. 

2013 óta Szűcs Boglárka a referens, 2018. októberétől a KRE ETK Ökogyülekezeti Műhelyében 

folytatja munkáját. 

2019. januártól március végéig ügyintézőként dolgozott Révai Mátyás félállásban, majd öt 

hónap betöltetlen pozíció után, szeptembertől Kolonics Patricia.  

Gyakornokok és önkéntesek is segítik a Mozgalom munkáját, 2019-ben az alábbiak szerint: 

 Korom Lilla- kommunikációs gyakornokként június-augusztus között; Szűcs Veronika 

Eperke a Művészetek Völgyében, a Csillagponton és számos más programon február és október 

között; Boros Lilla, Boros Emese, Fehér Bence a Csillagponton. Szűcs Veronika Eperke heti 12 

órában segítette az ÖGYM munkáját 2019. február és október között, az Oikosz pályázat 

keretében, megbízási szerződéssel.  

 

 Az Ökogyülekezeti Tanács tagjai a harmadik ciklusban (2017. novembertől -2020. 

novemberig) 
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 Tiszteletbeli tanácstagok 
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1.2.2. Pénzügyi, tárgyi feltételek 

A Mozgalom finanszírozása 2019-ben az egyetemi költségvetésre támaszkodott, ezt egészítette 

ki az ökumenikus Oikosz pályázati forrás. Teljes éves előirányzott az Egyetemnél lévő 

költségvetési kerete 2019-ben 10.023.000 Ft volt. 

A Mozgalom irodája továbbra is a Külügyi Iroda 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, mobiltelefonkészüléke saját tulajdonú, 

flottás mobiltelefon előfizetéssel. Az ügyintéző az Egyetem által biztosított laptopot és telefont 

használja. Az elnök és a tanácstagok, önkéntesek saját tulajdonú készülékeiket használják. 

2019. december elején új irodabútor beszerzés történt a Zsinati Hivatal költségvetésének 

terhére, az ÖGYM által a Zsinati Hivatalban használt irodahelyiség célszerű berendezése és 

optimális helykihasználása miatt. 

 

1.2.3. Hivatali szervezeti változások 

A tervek szerint KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet Ökogyülekezeti Műhely 

Teremtésvédelmi Műhely néven működik tovább 2020-tól. 

 

2. Kapcsolatok, programok 2019-ben 

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

rendezvényeken való nagyszámú megjelenésnek (belföld); másrészt Szűcs Boglárka szerteágazó 

szakmai beágyazottságának (hazai), és Dr. Kodácsy Tamás ECEN-ben végzett munkájának és 

külföldi kutatómunkájának köszönhetően (nemzetközi). 

 

2.1.Részvétel a közegyházi életben 

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

foglalt környezetvédelmi kérdésekben, pl. hazánk karbonsemleges célokat megvétózó 

döntésével kapcsolatban. Emellett az Ökogyülekezeti Műhely rendszeresen beszámolt 

tevékenységeiről.  

 

http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/v/642/
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2.2.Gyülekezeti kapcsolatok 

Bővült az ökogyülekezetek, a programokon részt vevők és érdeklődők száma. 2019-ben hat 

gyülekezet, három iskola és egy tanoda nyerte el az ökogyülekezeti címet, ebből két közösség 

részesült az ökogyülekezeti díjban, emellett egy gyülekezet adta be a díjra szóló hosszabbítási 

kérelmét. Ezzel összesen negyvennyolcra növekedett a minősítést kérő, ökogyülekezeti címmel 

vagy díjjal fémjelzett közösségek száma hazánkban. Felekezeti megoszlás szerint 43 református, 

3 evangélikus, 1 római katolikus, 1 üdvhadsereg; két határon túli, összesen 46 anyaországi. 

 

Ökogyülekezeti cím és díj pályázatok 2019-ben 

Ökogyülekezeti címet nyert: 

1. 
Bocskai István Református Oktatási Központ 
Beleznay János Tagintézménye 

2. 
Dunakeszi Református Egyházközség 

3. 
Gyömrői Református Egyházközség 

4. 
Majosházi Református Általános Iskola 

5. 
Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség 

6. 
Nagyszántói Református Egyházközség -
Királyhágómellék, RO 

7. 
Nekézsenyi Református Egyházközség 

8. 
Rózsakerti Demjén István Református Általános 
Iskola és Gimnázium 

9. 
Sellyei Tanoda 

10. 
Tiszanánai Ref. Egyházközség és Füzesabonyi 
Ref. Társegyházközség 

 

Ökogyülekezeti díjat nyert: 

1. 
Rózsakerti Demjén István Református Általános 
Iskola és Gimnázium 

2. 
Nekézsenyi Református Egyházközség 

 

Ökogyülekezeti díjat hosszabbított: 



Beszámoló az Ökogyülekezeti Mozgalom munkájáról - 2019.  

8 

 

1. Soproni Evangélikus Egyházközség 

 

Ökogyülekezetek listája táblázatban 

 

 
GYÜLEKEZET /KÖZÖSSÉG 

CSATLAKOZÁS 
ÉVE 

1. Balatonboglári Evangélikus Egyházközség 2013. 

2. Berettyóújfalu-Szentmártoni Református Egyházközség 2017. 

3. 
Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézménye 

2019 

4. Bódvaszilasi Református Egyházközség 2018. 

5. Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség 2014. 

6. 
Budapest-Budai Református Egyházközség 

2012., 2015., 
2019. 

7. Budapest- Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 2018. 

8. Budapest-Klauzál téri Református Gyülekezet 2012. 

9. Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközség 2013. 

10. Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény 2017. 

11. Csabdi Református Egyházközség 2013. 

12. Dunakeszi Református Egyházközség 2019. 

13. Dunaszekcső-Palotabozsok - Véménd Református Társegyházközség 2018. 

14. Füzesgyarmati Református Egyházközség 2016. 

15. Gyömrői Református Egyházközség 2019. 

16. Hajdúnánási Református Egyházközség 2012., 2015. 

17. Hajmáskér-Sólyi Református Gyülekezet 2015. 

18. Jósvafői Református Egyházközség 2014. 

19. Kelemér-Gömörszőlősi Református Egyházközség 2016. 

20. Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes 2017. 

21. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2016. 

22. Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2018. 

23. Majosházi Református Általános Iskola 2019. 

24. Mezőgyáni Református Missziós Egyházközség 2019. 

25. Nagyszántói Református Egyházközség -Királyhágómellék, RO 2019. 

26. Nekézsenyi Református Egyházközség 2019. 

27. Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség 2016. 

28. Pilisi Református Gyülekezet 2015. 

29. Rózsakert Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 2019. 

30. Sáregresi Református Egyházközség 2013. 

31. Sellyei Református Gyülekezet 2015. 

32. Sellyei Tanoda 2019. 

33. Soproni Evangélikus Egyházközség 2013., 2016., 
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2019. 

34. Szegedi Roma Szakkollégium 2015. 

35. Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet 2013. 

36. Szerencsi Református Társegyházközség 2016. 

37. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Oroszkai Egyházközség 2018. 

38. Szóládi Református Egyházközség 2012. 

39. Tata-Tóváros Református Egyházközség 2014. 

40. 
Telkibányai Református Egyházközség 

2012., 2015., 
2018. 

41. Tiszakerecsenyi Református Egyházközség 2017. 

42. Tiszanánai Ref. EK. És Füzesabonyi Ref. Társegyházközség 2019. 

43. Tinnye-Piliscsabai Református Egyházközség  2016. 

44. Torbágyi Református Egyházközség  2012. 

45. Újlétai Református Egyházközség 2018. 

46. Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete 2018. 

47. Vésztői Kis Bálint Református Ált. Isk. 2016. 

48. Vésztői Református Egyházközség  2016. 

zöld – ökogyülekezeti cím 
lila – ökogyülekezeti díj 
vörös – 2019-ben 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 

többségben. 

Az Agrárminisztérium részéről kezdeményezett megkeresés értelmében az őshonos 

gyümölcsfák megőrzését célzó program további tevékenységgel bővül egy határozott idejű 

projekt keretében. 

 

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. 2019-ben az alábbi 

szervezetekkel volt aktív kapcsolat: 

 Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (ökoestek, Művészetek Völgye, Csillagpont) 

http://www.nodik.hu/?page_id=3368
http://www.nodik.hu/?page_id=2411
http://zoldcivil.hu/magunkrol/koordinacios-tanacs/
http://mkne.hu/
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 Magyar Kerékpárosklub  

 WWF Világ Természetvédelmi Alap (Föld órája akció) 

 Vadonleső 

 Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány (fajvédelmi együttműködés) 

 Csalán Természetvédelmi Egyesület 

 Ökoszolgálat Alapítvány (termékbemutató, kiadványok, környezeti tanácsadás) 

 Játékkunyhó (Csillagpont ökopont) 

 NFFT, TFF, Magyar Természetvédők Szövetsége (Zöld OT) 

 Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért 

 Környezet- és Természetvédelmi Civil Szervezetek Közössége 

 Balatonfelvidéki Nemzeti Park (Művészetek Völgye) 

 Kisközösségi Program 

 

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, új mandátuma 2019-től 2023-ig 

szól. Dr. Kodácsy Tamás 2019. októberében az ECEN elnökségi ülésén vett részt Brüsszelben.  

Folyamatban van testvérgyülekezeti kapcsolat kialakítása skót gyülekezetekkel, az „Őshonos 

gyümölcsfák egyházi kertekben” program kapcsán.  

 

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.  

A Református Tananyagfejlesztő Munkacsoport tevékenységébe aktívan bekapcsolódtak a 

Mozgalom munkatársai. Megbeszéléseket folytattunk az 5-6. évfolyamos természetismeret 

http://kerekparosklub.hu/
http://wwf.hu/
http://www.vadonleso.hu/
http://www.gyongybagoly.hu/hu/
http://www.zoldzug.hu/node/698
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/
http://egyhaztaji.hu/
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tananyaggal kapcsolatosan. Terveink szerint egy teljesen új megközelítési módokat alkalmazó 

segédanyag kerül kidolgozásra az 5-6. osztályosok számára, amely segíti a tantárgyi integrációt, 

valamint azt, hogy a gyerekek motiváltabbak legyenek ezeknek az ismereteknek az 

elsajátításában.  

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 

Bódvaszilas lesz a fejlesztési célpont, ahol egy teremtésvédelmi zöldút mintaprojektet 

dolgozunk ki. 

 

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.  

 

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 2018-ban. Összesen 15 M Ft-ot egyenlő részben osztanak el a 

szervezetek között. A megvalósítás időszaka 2018. december-től számítva 17 hónap, így 2020 

áprilisában zárul. 

 

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 logónkat és a KRE logóját. A kiadványok készítésénél mindig szem előtt tartjuk 

a környezetvédelmi szempontokat, újrahasznosított papírra és környezetbarát 
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nyomdatechnológiát alkalmazó üzemben sokszorosíttatunk. Természetes anyagokból készítjük, 

rendezzük be kiállítótereinket.  

 

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. 

2019-ben a Művészetek Völgyében és a Csillagponton volt hasznos eszközünk. 

 

Re-Pohár  

A környezetbarát technológiával készült és sokszor használható, tartós anyagú műanyag 

poharakat elsősorban rendezvényeken használjuk. Számos alkalommal elmoshatóak így egy 

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. 

2019-ban is számos alkalommal éltek ezzel a szolgáltatással gyülekezetek (pl. MEKDSZ, 

Győrszemere, Vértesalja, Ökumenikus Világimanapi előkészítő konferencia), 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, 

http://okogyulekezet.hu/gyakorlat/repoharak-kolcsonozhetok-az-okogyulekezeti-mozgalomtol
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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.  

Emellett egy új, kisebb méretű szabadulóládát készíttettünk az év során, aminek a segítségével 

jobban megismerhetjük az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait. 

 

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. 

 

Ajándéktárgyak 

A nagyobb rendezvényekre, foglalkozásokra a feladatok megoldásának jutalmaként saját 

logóval ellátott, környezetbarát anyagból készült ajándéktárgyakat készítettünk, golyóstoll, 

vonalzó, vászontáska. 

 

Kiállítás 

Az év során a rollup kiállításunk bővült, további tartalmak kidolgozása folyamatban van: pl. SDG 

célok, biodiverziás témakörben. 

 

4. Informatikai fejlesztések, kommunikáció, tudásbázis 

Dokumentumok kezelése, tárolása 

Az Egyetem felhőjén keresztül történik a dokumentum-megosztás. Az anyagokhoz a referens, 

és az ügyintéző fér hozzá, a releváns dokumentumokhoz pedig online meghajtón keresztül a 

tanácstagok is. 

Honlap 
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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. A honlapon nem működnek bizonyos funkciók, mivel a weboldalt készítők nem 

teljesen kész állapotban adták át a honlapot. A tavaszi-nyári időszak alatt nem kaptunk 

megfelelő árajánlotokat a specifikus kéréseinkre. Így az árajánlatok kérése még folyamatban 

van. 

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. Számos televízió, 

rádióinterjú és újságcikk készült a munkatársakkal, amelyek archiválása részben megoldható, 

ezek az anyagok a honlapra kerülnek feltöltésre.  

Szakirodalom-, tudásbázis fejlesztése 

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

történő feltöltése, beszerzése folyamatosan történik. 2019.ben egy szakdolgozat született 

szakmai közreműködésünkkel.  

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.  

 

5. Programok, tevékenységek 2019-ben 

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. 2019-ban számos megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy vezetőképzőkön 

tartsunk teremtésvédelmi blokkot vagy előadást (pl. Bárka tábor, Regnum, Cserkész Szövetség). 

http://www.okogyulekezet.hu/
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/
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Az elnök, a tanácstagok, az önkéntesek és a referens is szervezett és bonyolított le 

programokat. A rendezvények és megjelenések fényképes beszámolókkal nyomon követhetők 

a honlapon és facebook oldalon. 2019. január 5-ére lett elhalasztva a 2018. évi Ökogyülekezeti 

konferencia, az elnök korábbi külföldi tartózkodása miatt. 

 

Január 

 Ökogyülekezeti konferencia: témája a kisközösségek és az ebben rejlő lehetőségek 

voltak 

 Ökoest, ismeretterjesztő előadás a Károlin (Dr. Victor András: Mesterséges 

környezet) 

 CSP stábtalálkozó Debrecenben 

 KRE évkezdő műhelyközi találkozó 

 

 

Február 

 Művészetek Völgye tervező megbeszélés Veszprémben 

 CSP munkaág találkozó 

 Teremtésvédelem és a környezetvédő mozgalom – egész napos konferencia a 

Károlin 

 Szólj be a papnak – Debrecen (a kerekasztal beszélgetésen Szalay László Pál 

tanácstagunk képviselte az ÖGYM-et) 

 zöldutas megbeszélés 

 

Március 

 Ifjúsági irodával CSP költség megbeszélés 

 Mária Rádió interjú 

 Egy óra a teremtett világért - Föld órája 2019 

 Használt mobil gyűjtés a Zsinati Hivatalban (Passzold vissza tesó kampány) 

 lelkészképzőn előadás Berekfürdő 

 CSP stáb megbeszélés  

http://okogyulekezet.hu/v/a-remeny-kiskozossegei---beszamolo-a-vi-okogyulekezeti-konferenciarol/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/579/
https://www.facebook.com/events/1965046473586733/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/590/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/590/
http://reformatus.hu/mutat/16090/
http://okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/606/
https://www.facebook.com/events/1034865490234520/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/608/
https://www.parokia.hu/v/15981/
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 Találkozó V. Németh Zsolttal (Agrárminisztérium) 

 Előadás a Protestáns Akadémián – Pátyon 

 

 

Április 

 zöldút Bódvaszilas 

 Tréninghét bemutatkozó: interaktív játékok és játékos előadás a fenntarthatóság 

jegyében 

 Használt mobil gyűjtés a Károlin (BTK) 

 Ökoest, ismeretterjesztő előadás a Károlin (Dr. Victor András: Megújuló 

energiaforrások) 

 Kossuth Rádió interjú 

 fenntartható fejlődés - pedagógus. konferencia Benczúr 

 CSP stábülés Budapesten 

 Ökogyülekezeti cím és díj pályázat meghirdetése  

 

 

Május 

 Bringázz a munkába kampányban való részvétel 

 Zöld Civil Országos Találkozón programok szervezése, előadás, kerekasztal 

beszélgetés (Jelentős érdeklődésre tartott számot a Teremtésvédelmi Szekció, amelynek a Károli 

Egyetem adott otthont. A programról bővebb beszámoló olvasható. A szokásos módon 

megválasztották a szakmai delegáltakat, a zöld civil együttműködés Koordinációs Tanácsának ismét 

tagja az Ökogyülekezet referense, amely elősegíti a további együttműködéseket. Az 

Ökogyülekezeti Műhely társszervezője lesz a 2020-as találkozónak, ahol a teremtésvédelem 

témája várhatóan még hangsúlyosabban jelenik majd meg.) 

 CSP kultúra megbeszélés 

 Teremtés ünnepe előkészítő megbeszélés  

 

Június 

http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/609/
https://www.facebook.com/events/1115884958583658/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/612/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/615/
https://www.facebook.com/events/310096753242855/
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/posts/2424575907608442
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/posts/2424575907608442
http://okogyulekezet.hu/v/zold-civil-talalkozo/
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 teremtésvédelmi előadás; ÖGYM kéviselete a Tihanyi Vallásközi Konferencián 

(Szalay László Pál) 

 Teremtésvédelmi szabadulóláda készíttetés 

 Teremtésvédelmi képzők képzése Piliscsabán – teológiai alapvetés modul 

 Bárka Tábor vezetői számára színes oktatási programcsomaggal, képzéssel 

készültünk  

 munkatárs kiválasztása ügyintéző pozícióra 

 

Július 

 Interjú a műanyagmentes júliusról - Reformátusok Lapja  

 A Művészetek Völgye Fesztiválon változatos teremtésvédelmi programokkal 

voltunk jelen 2019. július 17. és 22. között a Művészetek Zöldje szekcióban. 

(Előadások, növényismereti séta, újrahasznosító kézműves foglalkozás, bibliai ételkóstoló, 

gyógynövényismereti foglalkozás, mikroszkópos "láss csodát" bemutató, a beporzó rovaroknak 

otthont nyújtó "rovarhotel" készítésével kapcsolatos tanácsadás is szerepelt a kínálatban. Két 

teremtésvédelmi szabadulóládánk, bibliai növényekről és állatokról összeállított memóriajátékunk, 

kvízkérdések várták a játékos kedvű kicsiket és nagyokat.) 

 Csillagpont fesztiválzöldítés, teremtésvédelmi pont (előadás a megújuló energiáról, a 

mértéktelenségről, új-zélandi és ausztrál ökofalvakról, a kütyüink okozta környezeti károkról, 

ökoteológiáról; interaktív természettudományos kísérletek; a Debreceni Egyetem Halbiológiai 

Kutatóintézetét megismerése; teremtésvédelmi üzenettel bíró társasjátékok, kencekészítés; 

kerékpár túra a Megújuló Energiaparkba; állandó kiállítás, bibliai ételkóstoló, teremtésvédelmi 

kvízek, szabadulóládák és esténként környezetvédelemmel kapcsolatos filmek szerepeltek a 

programban) 

 

Augusztus 

 Ördögkatlan Fesztivál nem volt ebben az évben. 

Szeptember 

 Bringázz a munkába! kampányban részvétel 

 gyümölcsfás megbeszélés 

 MTVSZ ünnepi küldöttgyűlés az Országházban (Szűcs Boglárka) 

http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/722/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/625/
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/posts/2392964154102951
http://reformatus.hu/mutat/16495/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/630/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/665/
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/posts/2531074010291964
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/posts/2531143313618367
http://okogyulekezet.hu/v/okostelefonjaink-valodi-ara/?fbclid=IwAR37MsU1l91BuJg6nZgRRhZyXA12yWpZdBKrgKI9Dqq6Q27GicqMFSuDSPs
http://www.okogyulekezet.hu/v/felelosek-vagyunk-a-teremtett-vilagert/?fbclid=IwAR2CHIrrfNvCzXa1QsKmctQI8QUL_fQqoL4TDsXFsO1LrI3jOwNRK0eWqxA
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 Előadás a Rákoshegyi Református Gyülekezet közösségi napján (Kodácsy Tamás: 

Evolúció és teremtés) 

 Szólj be a papnak! Debrecen szervezésében: Hogyan keletkezett a világ? Hit és 

tudomány előadássorozat Debrecen (Kodácsy Tamás) 

 Teremtés heti istentisztelet a Lónyay Utcai Református Gimnázium és 

Kollégiumban (Kodácsy Tamás) 

 tananyagfejlesztő megbeszélés 

 zöldút megbeszélés 

 MRSZ: Erő-Forrás 2019 konferencia (Victor András) 

 Újhartyán teremtésvédelmi előadás (Szűcs Boglárka) 

 Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Országos Környezeti Nevelési Konferencia – 

vallás szekció (Szűcs Boglárka) 

 Károlis tréninghét megbeszélés  

 

 

Október 

 Info Rádió riport (Szűcs Boglárka) 

 Mély inkarnáció az ökoteológiában, Debrecen (Kodácsy Tamás) 

 Egyházi Könyvtárak Egyesülése szervezte szakmai nap (Kodácsy Tamás: 

Teremtésvédelem az emberiséget fenyegető veszélyek közepette) 

  Teremtésvédelmi nap Budakalászon (Szűcs Boglárka) 

 Református Ízek Találkozója Hajdúnánáson (Kocsis Áron, Szalay László Pál) 

 Teremtés hete konferencia (Hála és felelősség) 

 Használt mobil gyűjtési kampány az ÁJK, és HTK karokon (Passzold vissza tesó) 

 Karc FM rádióinterjú: ökumenikus teremtésvédelmi együttműködés és teremtés 

hete 

 ECEN elnökségi ülés Brüsszelben (Kodácsy Tamás)  

 Klímaváltozás és teremtésvédelem c. előadás Veresegyházon (Kodácsy Tamás) 

 Ökogyülekezeti cím pályázatok kiértékelése, adminisztrációja 

 tananyagfejlesztő megbeszélés – Litér (Szűcs Boglárka, Dr. Victor András) 

https://www.facebook.com/events/574691226397624/
http://www.reformatus.hu/mutat/16685/?fbclid=IwAR1gGsh1KpIC97JcRR_aGMapfWALxWHYARed4k7I2GQdO5AZxbZgKK3JMT8
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/719/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/720/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/716/
https://www.facebook.com/events/2480204638867544/
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/707/
https://www.facebook.com/events/404803373794240/
http://literirefiskola.hu/?p=6339&fbclid=IwAR2OKdqYBrsekzxtjivDttlAvmCbad0m6kfWt6vixOEIlDuGxzS07DPO61o
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 teremtésvédelmi előadás; Abaújkéri Református Egyházközség, evangélizációs hét 

(Szalay László Pál) 

 Károli Közösségi Napokon való megjelenés – Csernobil négy abszurd 

gyönyörűsége, Ökoteológiai reflexiók a Csernobil c. minisorozatról (Kodácsy 

Tamás), Bemutatkozik az Ökogyülekezeti Műhely (Szűcs Boglárka) és a 2019-es 

ökogyülekezeti címek kihirdetése, ökogyülekezeti díjak átadása 

 Tápiószele – szakmai konferencia (Szalay László Pál) 

 

November 

 Teremtésvédelmi képzők képzése Piliscsabán – gyakorlati modul 

 Ökumenikus teremtésvédelmi együttműködéshez kapcsolódó beszámoló leadása 

 Regnum vezetőképzésén teremtésvédelmi előadás (Szűcs Boglárka) 

 Egyeztetés a NÖDIK-kel Tápiószelén 

 Az ÖGYM bemutatása a Skót Misszió bibliaóráján (Szűcs Boglárka, Kolonics 

Patricia) 

 Használt mobil gyűjtési kampány a BTK Pszichológiai Intézetben (Passzold vissza 

tesó) 

 Protestáns Akadémia –Páty (Szalay László Pál) 

 zöldutas megbeszélés az MRSZ-nél 

 A Magyar Cserkészszövetség vezetőképzőin tartottunk előadást az Ökogyülekezeti 

Mozgalomról (Karsay Eszter tiszteletbeli Ökogyülekezeti Tanácstag) 

 Ökoturisztikai konferencia – Zöldút 

 Ökokör 

 

December 

 Európa Rádió interjú (Szalay László Pál) 

 Forgatás az RTL klub Szuperzöld műsorába (Szűcs Boglárka, Kodácsy Tamás) 

 adventi kézművesség a Zsinati Hivatalban az újrahasznosítás jegyében 

 tananyagfejlesztő megbeszélés 

 Ökokör 

https://infostart.hu/kultura/2019/10/26/a-csernobil-sorozat-negy-abszurd-gyonyorusege?fbclid=IwAR02UO3CITyF5B-cYLXWXUVc_E1NnJPB04DjoHhp_uwLNI7Va1SeYQ8CaMM
https://infostart.hu/kultura/2019/10/26/a-csernobil-sorozat-negy-abszurd-gyonyorusege?fbclid=IwAR02UO3CITyF5B-cYLXWXUVc_E1NnJPB04DjoHhp_uwLNI7Va1SeYQ8CaMM
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/posts/2796640857068610
https://www.facebook.com/Okogyulekezet/posts/2732011006864929
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/v/747/
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6. Pénzügyi beszámoló a 2019. évről. 

 

Az Ökogyülekezeti Mozgalom 2019-ben az alábbi költségvetési összegekből gazdálkodott. 

 

 FORRÁS 2019. ÉVI TERV 2019. ÉVI TÉNY 

1. Károli Gáspár Református Egyetem részéről 

támogatás (személyi jellegű ráfordítások és 

bérjárulékokkal növelt) 

26.268.000 9.542.918 

a. személyi jellegű ráfordítások és 

bérjárulékokkal csökkentett 

10.023.000 917.068 

2. Oikosz - Közös  házban élünk elnevezésű 

ökumenikus együttműködés pályázati 

forrása 

1.876.388 1.791.180 

1+2. Összesen 39.815.388 12.251.166 

3. Az idei évről 2020-ra átvihető 

céladományok összege 

1.648.000 0 

 

A 2019. december 31-ig a Károli Gáspár Református Egyetem 9.874.438 Ft kiadást könyvelt le, 

amelynek részletezése az 1. sz mellékletben található. A realizált, személyi jellegű ráfordítások 

és bérjárulékokkal csökkentett költségek összege 917.068 Ft.  

1. számú melléklet (1. számú melléklet.pdf)
 

 

Az ÖGYM takarékos gazdálkodásának eredményeképpen nem merítette ki a teljes költségvetési 

keretet. Emellett, a műhelyvezető külföldön tartózkodása, valamint a hónapokig betöltetlen 

ügyintézői pozíció eredményezte a tervezett bér és bérjárulékok 46,8%-ának fel nem 

használását. 

 

Maradványok 

A korábbi és az idei évről 2020-ra átvihető céladományok összege: 1.648.000 HUF 
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Tisztelettel kérjük a támogatás fel nem használt részének és a céladomány maradványok 

átkönyvelését a 2020-as évre, valamint a hozzáférés biztosítását a jövőben. 

 

Budapest, 2020. január 19.  

Szűcs Boglárka  

KRE Ökogyülekezeti Műhely referens 
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