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Magyarországi Evangélikus Egyház Teremtésvédelmi Munkaága 
A munkaág létrehozásának és megvalósításának tervezete   
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Teremtésvédelmi stratégiájához 
 
“Hisszük, hogy Isten alkotta a világot. Isten teremtő csodája az élet, minden egyes ember élete, 
a saját életünk is. Ezért felelősek vagyunk önmagunkért, egészségünkért, egymásért és az 
emberi környezetért.  
A föld alkotója és az élet ajándékozója bízta ránk a teremtettséget, hogy gondot viseljünk rá. Ma, 
amikor a környezetszennyezés, az önpusztító gazdálkodás, a beszűkült materialista gondolkodás 
rongálja földünket és környezetünket, hisszük, hogy küldetésünk van, s javító-mentő 
igyekezetünkkel Istennek tartozunk elszámolással. Hitből fakadó kötelességünk a 
környezettudatos élet. Feladatunk, hogy erre neveljük a következő nemzedéket.  
Valljuk, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Teremtő akaratának folytatására 
megbízta az embert az élet továbbadásával, az új életek óvásával, a gyermekek felnevelésével, 
a családi közösségek megtartásával. Az emberek közötti szeretetkapcsolat az élet nagy 
kegyelme és hozzáadott értéke, ezért óvnunk, támogatnunk kell. Isten szeretete nem különböztet 
meg senkit életfelfogása alapján, előtte minden ember egyenlő, szeretete minden gyermekére 
érvényes. Isten az élet rendjébe iktatta egymás iránti felelősségünk gyakorlását, ezért valljuk, 
hogy csak a másikért élő létnek van jövője e földön.    
Tudjuk, hogy Istennek terve van egyházával. Nem véletlenül helyezett minket a mai korban éppen 
erre a helyre. Mi, magyarországi keresztények és evangélikusok az egyház Urától kapott 
mandátumként éljük meg, hogy itt és most élünk. Ő adott és ad feladatot Magyarországon a 
reformáció 500 éves jubileuma körüli időszakban. Így kell figyelnünk az élet törvényében, a tíz 
igében kapott parancsolatra. A gazdasági növekedést és a fogyasztást középpontba helyező 
mindennapjainkban, szociális feszültségek közepette, az igazságosság és a szolidaritás gyakori 
hiányával számolva, a gazdasági, társadalmi, kulturális és tudományos élet területein mindent 
meg kell tennünk, hogy Istent és az embereket szolgáljuk. Hisszük, hogy a mennyei Atya 
közeledése miatt újra kialakulhat a harmónia Teremtő és teremtmény között. Ezt a lehetőséget 
kívánjuk megélni és hirdetni, egyben az egyház megújuló életével példázni.”1 
 
 
A munkaág életre hívása annak a reménysége és támogatása, hogy a teremtésvédelem kérdései 
és az azokra reflektáló felelős magatartás a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, 
közösségeinek, gyülekezeteinek és intézményeinek szerves, a mindennapokat meghatározó 
gyakorlatává válik, és országos fedettségben működik, így is hirdetve egyházunk Teremtő Isten 
iránti hitvallását. 
   

                                                
1 A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának tanúságtétele a reformáció kezdetének ötszázadik 
évfordulóját követően - A.D.2018 in Evangélikus Közlöny 20.évfolyam különszám (A Magyarországi 
Evangélikus Egyház Törvényei) 3.o. 
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A Magyarországi Evangélikus Egyház Teremtésvédelmi Munkaága az egyházi munkában 
 
 

 
 
  

1.  Gyülekezetek: A munkaág meghatározó küldetése a gyülekezeti közösségek 
támogatása a teremtésvédelem céljainak megvalósításában. A teremtésvédelem jegyében 
elköteleződő és megvalósuló gyülekezeti munka új lendületet és célokat hoz az Evangélikus 
Egyház gyülekezeteinek életébe. 
 
a. Ökogyülekezeti élet 

A gyülekezeti közösségek támogatása abban, hogy saját erejük, lehetőségeik és 
adottságaik felmérésével megfogalmazhassák a kívánatos és lehetséges szint 
eléréséhez szükséges önálló stratégiájukat. 
A gyülekezetek környezettudatossági szintjének felderítése, személyes kapcsolatfelvétel 
keretében gyülekezetek és LMK-látogatásokon keresztül. Tájékozódás a meglévő 
teremtésvédelmi gyülekezeti munkákról, projektekről, tevékenységekről. Azoknak 
széleskörű példaértékű felmutatása. Egyúttal felmérése az esetleges betölthető űröknek, 
hiányosságoknak, igényeknek és lehetőségeknek. Egyházmegyénként legalább egy 
teremtésvédelem ügyében elkötelezett minta gyülekezet létrejöttének támogatása, 
ezeknek a gyülekezeteknek összefogása. 
  

b.  Érzékenyítés, tanítás 
A Gyülekezeti és Missziói Osztállyal együttműködve, az Osztály országos programjainak 
teremtésvédelmi tematikai és szervezési támogatása, mint Országos Családos Tábor 
tematikus programja, Szélrózsa és Művészetek Völgye környezettudatos megjelenési, 
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szervezési támogatása, az éves gyülekezeti munkaprogramba teremtésvédelmi 
érzékenyítő alkalmak segédanyagainak publikálása, hittanversenyhez és bábfesztiválhoz 
társfoglalkozások hozzáadása, országos gyülekezeti munkatársképzés ökotudatos 
pillérének kidolgozása  stb. Ezeken keresztül a résztvevő, illetve cél közösségek és 
egyének közelebbi, gyakorlati és kreatív formában is találkozhatnak a teremtésvédelem 
mindennapos kérdéseivel és megvalósítási formáival.  
Továbbá környezeti érzékenyítés végzése az evangélikus gyülekezeti közösségekben 
tematikus gyülekezeti napok, élmény alapú programok, előadások, tudás és gyakorlat 
orientált konferenciák szervezésével a teremtésvédelem jegyében és témáiban.   
  

c.  Együttműködés, hálózat 
A teremtésvédelem iránt elkötelezett gyülekezetek, intézmények és egyházi csoportok 
közötti kapcsolatteremtés és kapcsolattartás támogatása, környezetvédelmi szakemberek 
és szakmunkások elérhetőségének elérhetővé tétele.2 
„Evangélikus zöld oldalak” – elérhetőségi adatbázis létrehozása az egyház érvényes 
GDPR-szabályzatával összhangban. Az adatbázis hozzásegíti a csoportokat, 
magánszemélyeket, hogy ötletekről, megvalósítási lehetőségekről könnyebben 
tájékozódhassanak, illetve a megoldások megvalósításánál szakszerű segítséghez 
jussanak. 
 

d. Ötlettár, tudásbázis 
Elérhető tudásbázis létrehozása. A tudásbázis fő célja az önálló gyülekezeti munkához 
nyújtott szakmai támogatás a teremtésvédelem szempontjait előtérbe helyező gyülekezeti 
program- és tábortematikák, hittanóra vázlatok, rendezvényszervezési tanácsok, 
háztartási és általános életvezetési tippek megosztásával. 
 

e. Gyümölcsfák a templomkertben 
A génmegőrzés szellemében őshonos tájfajták telepítését szorgalmazó működő projekt, 
amelyben a gyülekezetek a facsemeték örökbefogadásával és gondozásával járulnak 
hozzá, hogy a fogyatkozó őshonos fajták közül lehetőségük szerint minél többet 
megőrizzenek. A projekt megvalósítása a NÖDIK szervezésében állami és EU-s forrásból 
történik. A munkaág a projekt hirdetésében és népszerűsítésében nyújt segítséget. 
 
 

2.  Nevelés és oktatás: A munkaág meghatározó küldetése és alappillére a Magyarországi 
Evangélikus Egyház köznevelési és felsőoktatási intézményeiben3 a tanításon és nevelésen 
keresztül megvalósuló környezeti érzékenyítés, hogy a következő generáció minél 
széleskörűbb ismereteket szerezhessen a teremtett világhoz való felelős viszonyulás 
aspektusairól. A kiemelt célok között szerepel a környezeti nevelésben a bázis- és 
utánpótlásképzés. 

                                                
2 Vö. Láthatóan Evangélikus Stratégia 4. Fejezet Fenntartható világ, fennmaradó egyház: 2.bekezdés 
8.o. 
3 Köznevelési intézmények: óvodák, általános- és középiskolák, szakiskolák és szakkollégiumok 
Felsőoktatási intézmények: egyetemek, főiskolák és felsőoktatási szakkollégiumok 
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a. Kapcsolatfelvétel az nevelési és oktatási intézményekkel 

A munkaág neveléshez és oktatáshoz kapcsolódó munkájának megkezdésében 
iránymutató és meghatározó lépés a kapcsolatfelvétel az egyes intézmények 
képviselőivel, szakgondozóival, lelkészeivel, hogy az intézményekben folyó munkához, 
igényekhez és keretekhez igazított teremtésvédelmi szempontú tevékenységet lehessen 
felkínálni.  
A Magyarországi Evangélikus Egyháznak kilenc ökoiskolája (ebből négy örökös 
ökoiskola) és hét zöldóvodája van. Ezek az intézmények az ökoiskolai és zöldóvodai 
címet az államtól kapják az intézményben megvalósuló teremtésvédelmi munkájuk 
elismeréseként. Fontos feladat a meglévő ökoiskolai és zöldóvodai munka megismerése 
és megismertetése, népszerűsítése és jó példaként történő bemutatása, hogy a 
csatlakozó intézmények köre tovább bővüljön.  
 

b. Nevelési és oktatási intézményi programok 
Környezeti érzékenyítés végzése az evangélikus köznevelési és felsőoktatási 
intézmények közösségeiben tematikus napok (például Föld napja vagy víz világnapja 
alkalmából), programok, kiállítások, pályázatok szervezésével a teremtésvédelem 
jegyében és témáiban. (Fotó- és médiapályázatok, csendesnapi tematikák, interaktív 
installációk, figyelemfelkeltő kiállítások stb.) 
 

c. Mozgósítás, önkéntes munka (KÖSZI)  
A középiskolai oktatásban résztvevő diákok kötelező ötven óra önkéntes munkájának jó 
célokra történő felhasználása. Ennek keretében a diákok kampányszerű 
megmozdulásokon, rendezvényeken vagy gyülekezeti alkalmakon is feladatot 
vállalhatnak a teremtésvédelem ügyéhez kapcsolódó tevékenységekben. 
 

d. Pedagógus továbbképzések, felnőttképzések 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel együttműködésben pedagógusok, iskolai és 
óvodai hittan tanárok számára szervezett olyan elméleti és gyakorlati képzések, amelyek 
során megszerzett ismereteket a résztvevők használni tudják a tanórák 
környezettudatosabbá tételében, a teremtésvédelem témáinak megjelenítésében. 
A Nevelési és Oktatási Osztállyal és az Evangélikus Pedagógiai Intézettel (EPSZTI) 
együttműködésben, olyan elméleti és gyakorlati továbbképzések és felnőttképzések, 
amelyek során a pedagógusok a környezeti kérdések teológiai és biblikus alapjaival is 
gazdagíthatják szaktárgyi tudásukat. 
 

e. Ökoteológiai szeminárium 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem képzési rendjében megvalósuló, biblikus, 
dogmatikai, etikai és gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére irányuló képzés 
szemináriumi formában, melynek során a résztvevők szakirodalmi szövegek segítségével 
mélyülnek el az ökoteológia kérdéseiben. A munkaág emberi erőforrásának egyik fő 
bázisa. 
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f. Munkatárs képzések (saját munkatársak) 
Önkéntes munkatársak elméleti és gyakorlati képzése, akik bekapcsolódnak a munkaág 
megvalósító, együttműködő hálózatába, és saját helyi közösségeikben tudják 
előmozdítani a teremtésvédelem ügyét.  
 

 
3.  Diakónia: az emberi méltóság, az egyenlő bánásmód, a szegénység visszaszorításáért 
folytatott küzdelem a teremtésvédelem alapvető témái. Így a teremtésvédelmi munkaágnak is 
szerves része az ilyen irányú erőfeszítések támogatása, és a diakóniai területek képviselőivel 
való együttműködés, együttgondolkodás.  
 
a. Diakóniai munka stratégiai támogatása 

A szociális intézmények munkájának, munkafolyamatainak és a minőségirányítási 
tervezésnek módszertani támogatása a teremtésvédelem szempontjaival, figyelembe 
véve az intézményi működés specifikus követelményrendszerét, igényeit, lehetőségeit és 
a működés egyedi szempontjait.  
 

b. Szociáls intézmények konyhakertjeinek, díszkertjeinek kialakítása, gondozása 
A Diakóniai Osztállyal és a helyi szociális intézményekkel összefogásban dísz- és 
konyhakertek kialakítása a helyi lehetőségekhez – adott esetben speciális igényekhez – 
igazodó megoldással, hogy akár helyi kapacitással, akár önkéntes szolgálat bevonásával 
megoldható legyen a gondozása.  
 

c. Ruházat újrahasznosítása 
A Diakóniai Osztály ruházat adományozási tevékenységének támogatása: hirdetés, 
népszerűsítés, a témára való érzékenyítés vagy adománygyűjtés formájában.   
 

d. Törekvés az egyházi területek művelésére4 
A Gyülekezeti és Missziói Osztállyal közös kezdeményezés, a megművelhető gyülekezeti 
tulajdonban lévő földterületek hasznosítására. Helyi gyülekezeti szervezéssel, 
közmunkások bevonásával történő gazdálkodás, melyből a terményt diakóniai, szociális 
és nevelési, oktatási intézmények konyhái hasznosíthatnák regionálisan.  

 
 
4.  Kommunikáció: A munkaág a Teremtő Isten által az emberre ruházott felelősséget 
komolyan véve egy olyan területen nyilvánul meg, ami vallás- és felekezeti hovatartozás 
nélkül minden ember és az egész emberiség közös ügye is. Így tevékenységével 
megszólíthat és kapcsolatot teremthet olyan emberekkel, csoportokkal és közösségekkel, 
akik más területen nem feltétlenül találkoznak az egyházi szerepvállalással, és a Teremtő 
Isten csodálatos munkáját hirdetheti számukra. Illetve megvalósuló programjain és projektjein 
keresztül jó példát mutathat az emberiség más jellegű közösségei felé is. 

  
                                                
4 Vö. Láthatóan Evangélikus Stratégia 4. Fejezet Fenntartható világ, fennmaradó egyház: 2. bekezdés 
8.o. 
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a. Kommunikáció az egyházon belül és kívül 
A Magyarországi Evangélikus Egyházban megvalósuló teremtésvédelmi tevékenységek 
minél szélesebb körű kommunikációjának célja, hogy egyházi és egyházon kívüli 
közösségek számára is példaértékűvé váljanak az erőfeszítések. 
Ebben a munkában fontos a széleskörű kommunikáció eszközeinek fejlesztése, weboldal 
és tematikus közösségi médiafelületek létrehozása. A közösségi médiában való jelenlét 
erősítése, kampányok kezdeményezése. (Például fotó- vagy #hastag-kampány indítása.) 
A hivatkozások bekapcsolódása az egyház meglévő elektronikus médiafelületeibe. 
Sajtótájékoztatók szervezése és sajtóközlemények készítése a megvalósuló 
eseményekről, illetve sajtó adatbázis létrehozása, a sajtó folyamatos tájékoztatása 
érdekében. 
Rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevél, melyen keresztül a gyülekezeti és, 
intézményi közösségek tájékozódhatnak, ötleteket és inspirációt meríthetnek a 
megvalósult eseményekből, illetve információhoz juthatnak az elkövetkezőkről. 
 

 
5.  Az országos egyházi működés: A munkaág hiteles működtetésének része egy 
részletes, strukturális teremtésvédelmi elköteleződésű egyházi stratégia kidolgozása, hogy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház általános működésében is megvalósuljanak a 
teremtésvédelmi szempontok – a meglévő intézményi fejlesztések és korszerűsítések mellett, 
a mindennapi működés és folyamatok ember és környezet iránt is felelős, érzékeny 
reflexiójával, újragondolásával. Az ilyen szempontból készített stratégiának volna része a 
karbonsemlegességre, az egyenlő bánásmódra, és a fenntartható folyamatok kialakítására 
való törekvés. 
 
 
6.  Ökumené: Bekapcsolódás a már meglévő, nagy erőkkel folyó ökumenikus 
együttműködésbe és párbeszédbe. Összefogás a testvéregyházak teremtésvédelem iránt 
elkötelezett megbízottjaival, hogy a közösen végzett tevékenységekben egymás munkáját és 
a testvéri összefogást támogató programok valósuljanak meg.  
 
a. Ökogyülekezeti cím 

Az ökogyülekezeti cím jutalom és kitüntetés olyan gyülekezetek, egyházi közösségek és 
intézmények részére, akik önkéntes működésükkel, szemléletükkel aktívan tesznek a 
teremtett világ megóvásáért. 
Évi egyszeri pályázati kiírás a Magyarországi Református Egyházzal együttműködésben. 
A pályázat célcsoportjai: gyülekezetek, egyházi közösségek, intézmények. A cím 
elnyerését követően a kitüntettek az ökogyülekezeti közösség tagjaivá válnak. 
  

b. Teremtés hete - Teremtés ünnepe programsorozat 
A teremtés hete minden évben az aratási hálaadást követő időszakban megvalósuló 
programtematika. Az imahetek struktúráját követő gyülekezeti és intézményi gyakorlat, 
melyhez a hét tematikája ökumenikus együttműködésben készül. A program szervezője 
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a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Ebbe a programtematikába kapcsolódhatnak 
be a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezetei, intézményei, közösségei. 

 
 
7.  Nemzetközi kapcsolatok: A Magyarországi Evangélikus Egyház nemzetközi 
partnerkapcsolatain keresztül is részese a teremtett világ megóvására tett erőfeszítéseknek. 
A nemzetközi szervezetekkel való együttműködés tartalmi eszmei, gyakorlati és anyagi 
támogatás forrási és a kiállást megerősítő eszköz is. 
  
a. ECEN (European Christian Environmental Network) 

Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat azzal a céllal alakult meg 1998-ban, 
hogy az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC-KEK) tagegyházaiban a 
teremtésvédelem terén dolgozó szakembereit összekapcsolja. 
 

b. LWF (The Lutheran World Federation)  
A Lutheránus Világszövetség 1977 óta foglalkozik a klímaváltozás kérdéseivel, 
folyamatosan buzdítja tagegyházait a környezeti tudatosság növelésére, az ügy iránt való 
elköteleződésre és saját teremtésvédelmi stratégiájuknak kidolgozására. 
A Lutheránus Világszövetség Támogatási Alapja a teremtésvédelmi ügyek részére is 
biztosít anyagi forrás lehetőséget a megvalósítható programok vonatkozásában.  
 

c. EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) 
A német egyház részletes stratégiát dolgozott ki az Agenda 2030 globális fenntartható 
fejlődési célok egyházi vonatkozásában, mely dokumentum jó alap a Magyarországi 
Evangélikus Egyház számára is a teremtésvédelmi munka tervezésénél és 
meghatározásánál. 
 

d. Bajor Egyház (Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern) 
A Bajor Egyház formálódó egyházi stratégiájának öt pillérjéből az egyik a fenntartható és 
igazságos gazdálkodás. Így releváns volna a két egyház között meglévő partnerkapcsolat 
kiszélesítése a teremtésvédelmi területen való együttműködésben is. 
 

e. Közép-európai régió egyházai 
Együttműködés lehetőségének keresése a régió egyházaival, azok teremtésvédelmi 
képviselőivel, akár a Közép-Európai Keresztény Találkozó szerveződésén keresztül, akár 
az ENSZ Visegrádi Fiatalok tagozatának mintájára, hogy a résztvevő egyházak a régióban 
specifikus működésről, a saját szociális kultúrájukban megvalósuló gyakorlatról tudjanak 
eszmecserét folytatni.  

 
 
8.  A civil zöld szervezetek: Együttműködés a teremtésvédelem egyéni emberi 
meggyőződésből fakadóan tevékeny szereplőivel kölcsönösen gyümölcsöző, melyben 
ötleteket, támogatást találnak a felek, és a jó kezdeményezések ismertté és elérhetővé válnak 
széles körben. 
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Magyarországi Evangélikus Egyház Teremtésvédelmi Munkaágának megvalósítása 
Javaslat a megvalósításra  
 

1. A megvalósíthatóság rövid, közép és hosszú távon 
A munkaág megvalósításában nem elsősorban új dolgok létrehozása a fő célkitűzés, 
hanem a meglévő egyházi közösségi munka, intézményi működés, programok és 
folyamatokhoz való kapcsolódás, ezek újragondolása a hangsúlyok érzékeny 
finomhangolásával, amelyen keresztül a teremtett világért felelősséget vállaló szándék 
megjelenhet.  
Így a munkaág tervezésénél figyelembe vehető az az előny, hogy már meglévő 
kezdeményezések, működések, illetve a különböző területek képviselőivel kialakuló 
együttműködések stabil bázisai az elinduló munkának. 
Ez az előny a költségvetési tervezésre is kedvező hatással bír, mert sok esetben már 
meglévő, saját költségvetéssel rendelkező programhoz, eseményhez, működéshez 
kapcsolódik, és tanácsadással vagy tematikailag vesz részt a megvalósításban. 
A munkaág rövid, közép és hosszú távú tervezésénél fontos szempont a fenntartható 
folyamatok kialakítása, amely biztosítja, hogy a kialakuló munka megmarad a területen és 
forrás, kivitelezés, eredmény és hatékonyság tekintetében stabilan tud beépülni a 
működésbe. Ennek garanciája elsősorban a személyi megszólítottságban, az 
érzékenyítés és tanítás gyakorlatán keresztül, a helyileg elköteleződő személyek 
munkatársi hálózatának kiépítésében lehetséges. Illetve a jó példával szolgáló 
mintaprojektek, kampányok széleskörű felmutatásával, melyből inspirációt és ötleteket 
meríthet bármely közösség. 
Így a rövid távú tervek a meglévő feltérképezésére, összekapcsolására és felmutatására, 
a tanítás és érzékenyítés gyakorlatára és egy-egy figyelemfelkeltő kampány kialakítására 
törekednek. Ilyen módon is biztosítva a közép és hosszú távú tervezéshez a stabil 
alapokat. 
(A konkrét tervek ütemezését ld. Melléklet 2.) 
 

 
2. Fenntarthatóság és gazdálkodás:  

A munkaág költségvetése tervezésénél szempont az észszerűség és mérték tartó 
gazdálkodás a javakkal, valamint a fenntartható szemlélet támogatása, akár a 
perspektivikusan kalkulált kiadásokkal. 
Forráskutatás: 
A munkaág működési költségeinek kiegészítésére a természetvédelem céljait támogató 
egyéb pályázati és külföldi forrásokat is felkutat és igénybe vesz a Pályázati Osztállyal 
együttműködve. 
Továbbá információval segíti az egyház gyülekezeteit, intézményeit vagy egyéb 
csoportjait, ha területükhöz, működésükhöz kapcsolódó és felhasználható 
természetvédelmi célú pályázat elérhető.  
(Konkrét költségvetési tervet és a felhasználható pályázati forrást ld. Melléklet 3.) 
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3. A munkaág személyi és szakmai feltételei és lehetőségei 

A teremtésvédelem mint munkaág a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 
2018-ban megfogalmazott tanúságtétele értelmében a teremtett világért viselt felelősség 
dimenzióinak stratégiai kidolgozásával és gyakorlati megvalósításával járó szervező, 
koordináló és tartalmi feladatokat végzi. 
A tevékenység megvalósításának legfontosabb feltétele a hozzárendelt, szakmailag 
felkészült emberi munkaerő, melynek forrása három fő komponensre támaszkodik.  
A Magyarországi Evangélikus Egyház által kijelölt és megbízott egy fő a munkaág 
vezetésére, a program megvalósításának koordinálására. A megbízás a Gyülekezeti és 
Missziói Osztályhoz rendelődik, melyben az Osztály a munkaág működési kereteit 
biztosítja. 
Az Országos Egyház egyéb érintett osztályaival (Oktatási, Diakóniai, Külügyi stb.) való 
együttműködésben a szakterületi kompetenciát az osztályok által kijelölt referensek és a 
velük való szoros szakmai kapcsolat biztosítja. 
A teremtésvédelmi tevékenység szakmai, szellemi és gyakorlati megvalósító támogatását 
az Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport biztosítja. 
 
A teremtésvédelem csaknem két évtizede van jelen a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban. A kezdeti időszakban elsősorban egyházvezetői kezdeményezésekből 
létrejövő munkát az Országos Presbitérum 2008-as határozata szerint megalakult Ararát 
Teremtésvédelmi Munkacsoport képviselte az utóbbi évtizedben:  
- teremtésvédelmi rovatot alakított ki az Evangélikus Élet c. hetilapunkban és a lap 

átalakulásáig fenntartotta azt, 
- teremtésvédelmi szemléletű katechetikai anyagokat és tanítási ötleteket fogalmazott 

meg és terjesztett az evangélikus hitoktatás szakmai keretein belül, 
- bekapcsolódott a teremtésvédelem hazai ökumenikus hálózatába, 
- ötletadó gazdája lett a Teremtés Hete ünnepi programjának, később ökumenikus 

keretek között folytatta a munkát, és állandó kapcsolatot épített ki a MEÖT-tel az 
anyagok kiadására és terjesztésére vonatkozóan, 

- bekapcsolódott a teremtésvédelem nemzetközi egyházi szervezeteinek munkájába, 
ahol képviselői az utóbbi években vezetőségi tisztet töltöttek be illetve operatív 
munkát végeztek (ECEN, CEC), 

- kapcsolatot alakított ki jelentős hazai civil szervezetekkel, konferenciák, szakmai 
napok kialakításában vett részt (pl. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, egyházi 
nyilatkozatok megjelentetése a Védegylettel), 

- munkatársai képviselték a Magyarországi Evangélikus Egyházat az egyház és állam 
közös részvételével kialakított szakmai fórumokon (pl. a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács ülésein, és részt vettek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégia megalkotásában), 

- munkatársai részt vettek a Pannonhalmi Nyilatkozat kiadásában, amelynek 
következtében kialakult a Gyümölcsfa-program egyházi megvalósítása 
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A Teremtésvédelmi Munkaág a képviselt területek integrálásával és folytatásával, illetve 
az Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoporttal való szakmai együttműködéssel tudja 
biztosítani a korábban megvalósuló munka folytonosságát és annak széleskörű 
kiterjesztését. A munkaág a folytonosság és együttműködés kifejezéseképpen viselhetné 
az Ararát - Andorka Eszter lelkésztől származó - nevét, mint a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága (MEE-ARTem). 
 
 


