Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
Fenntarthatósági terv
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1. Preambulum
„ Őrizd meg a rád bízott kincset!” (1Tim 6,20)

A Magyarországi Református Egyház elkötelezett a környezeti felelősség, a környezettudatos
cselekvés szorgalmazásában. A teremtett világ, az Istentől ránk bízott kincs megőrzésében
üzenetünk, feladatunk, küldetésünk van. Ennek keretében a Magyarországi Református
Egyház tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a teremtett világ jövő
nemzedékek számára történő megőrzését támogassa és ösztönözze belső szervezeti szintjeit
abban, hogy fenntartható keresztyén közösségként és szervezetként tevékenykedjenek.
A fentiekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda célul
tűzte ki, hogy intézményében a fenntartható fejlődés érdekében tett lépéseket valósít meg.
Az intézkedések megvalósítása két, egymásra épülő irányból történik meg, egyrészt
közvetlenül intézményi szinten, másrészt a bevett egyház teremtésvédelmi hálózatához
kapcsolódva.
A fenntarthatósági terv elkészítése során az alábbi három alapelv került meghatározásra:
‐
‐
‐

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda szervezeti működése során kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy az ne járjon jelentős környezeti hatással.
Az MRE Szeretetszolgálati Iroda hozzájárul a társadalmi feltételek javításához.
Az MRE Szeretetszolgálati Iroda a fenntarthatósági intézkedések kialakításakor a
keresztény hit és a környezeti felelősség együttes megélését és felelősségét alapvető
kritériumnak tartja.
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2. A fenntartható fejlődés érdekében meghatározott célkitűzések
Az MRE Szeretetszolgálati Iroda a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő
környezeti fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja:
‐

Az alapműködéshez, illetve a szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó döntéshozatal
során megtörténik a várható környezeti hatások elemzése és a fejlesztések ezek
figyelembevételével valósulnak meg. Mindez kiterjed az intézmény működéséhez
szükséges gépek, eszközök beszerzésére és karbantartására, illetve az
üzemeltetéshez kapcsolódó minden tevékenységre. Az MRE Szeretetszolgálati Iroda
vállalja, hogy a döntéshozatal során a szakmai, műszaki és gazdaságossági
szempontok mellett a környezet védelmének szempontja is kiemelt fontossággal fog
megjelenni.

‐

Intézményeinek fejlesztése során törekedik arra, hogy energiatakarékos
beruházásokat valósítson meg, (szigetelés, nyílászárók cseréje stb.) valamint
napkollektorok, napelemek felszerelését tűzi ki célul intézményeire. Az
energiahatékonyság szempontját fejlesztési elképzelései megfogalmazásakor és
pályázati működése során alapvető fontosságú szempontként kezeli.

‐

Az emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti oktatásra, a környezeti szemlélet
alakítására is. Ennek érdekében az MRE Szeretetszolgálati Iroda a bevett egyházi
szinten működő Ökogyülekezeti Mozgalom tevékenységére támaszkodva, a
mozgalommal együttműködve ad lehetőséget munkatársainak a keresztény
teremtésvédelem gyakorlatának, a fenntartható fejlődés érdekében szükséges
lépések megismerésére.

‐

Környezettudatos szemléletünket a szervezetünkkel kapcsolatban álló partnerek felé
is jelezzük, az e‐mailjeink láblécében megjelenő szöveggel: „Környezetünk védelme
érdekében csak a legszükségesebb esetekben nyomtatjuk ki e‐mailjeiket, a
papírhulladékot szelektíven gyűjtjük és munkaanyagainkat újrahasznosított papíron
jelenítjük meg.”

‐

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda az irodai és nyomdai munkák során környezetbarát
termékjellel ellátott, illetve újrahasznosított rostanyagból készült papírokat használ
azokban az esetekben, ahol ezt a dokumentumok, kiadványok, munkaanyagok jellege
megengedi.

‐

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda biztosítja, hogy a nyilvánosság számára aktuális
környezeti információk, a témában született kiadványok és javaslatok az Iroda
honlapján keresztül elérhetőek legyen. E célkitűzés keretében az MRE, mint fenntartó
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által a célra kijelölt környezetvédelmi felelős, az Ökogyülekezeti Mozgalom és a
Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Programja által készített
dokumentumok és információk folyamatos elérését biztosítja.

‐

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda elkötelezett abban, hogy környezeti menedzsment,
illetve információs rendszert működtessen. Az információs rendszer alapjaként az
Iroda csatlakozik a fenntartó KEOP‐7.13.0/15 Egyházi épületek 2014‐2020 időszakban
megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése című pályázatához.

‐

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda célja, hogy ajánlatkérőként közbeszerzési eljárásai
során figyelembe vegye a környezetvédelem szempontjait.
Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az ajánlatkérő
a beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe veszi a környezetvédelem
szempontjait, és az életciklus során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló
megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát
technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek előállítását.
A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Közbeszerzési
Szabályzatában rendelkezik fenti irányelvek alkalmazásáról, és amennyiben a
beszerzés tárgya lehetővé teszi, az említett feltételrendszer alapján határozza meg a
kiválasztási feltételeket.
Az alkalmasság bizonyítására, és a szerződés teljesítésére környezetvédelmi
feltételeket fogalmaz meg, valamint lehetővé teszi, hogy a lehetséges szállítók,
szolgáltatók, illetve ajánlattevők a feltételeknek való megfelelés igazolása céljából
környezetgazdálkodási rendszereket és nyilatkozatokat alkalmazzanak.
Olyan esetekben, amikor a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” szerepel, mint
feltétel, megfogalmaz lényeges, környezetvédelmi kritériumokat, akár viszonyítási
alapként a megfelelő zöld ajánlatok összehasonlítása végett, akár a környezetvédelmi
momentum bevezetése céljából azt megfelelő súlyozással ellátva.
A szerződéses teljesítési feltételek meghatározása során zöld szemléletű szerződés
esetén lényeges, hogy külön környezetvédelmi feltételeket támaszt, például
környezetbarát szállítási módszerek biztosításával, amennyiben releváns – egyes
anyagok és környezetbarát termelési eljárások meghatározásával.
A zöld közbeszerzés alapját a termékek és szolgáltatások tekintetében meghatározott
környezetvédelmi követelmények jelentik. Az Európai Unió tagállamaiban számos,
többségében egymástól eltérő zöld közbeszerzési nemzeti feltételrendszer került
elfogadásra. Az Európai Bizottság COM(2008) 400 számú „Környezetvédelmi
szemléletű közbeszerzés” című közleménye meghatározta azt a célkitűzést, mely
szerint az egységes piac torzulásának és az uniós versenyképesség csökkenésének
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elkerülése érdekében a tagállamok zöld közbeszerzési feltételrendszereinek
összehangolására van szükség. Az egységes zöld közbeszerzési követelményrendszer
a zöld közbeszerzési eljárás alkalmazására leginkább megfelelőnek tartott 21 termék‐
és szolgáltatáscsoport tekintetében állapít meg előírásokat, amelyeknek folyamatos
bővítését tervezi az Európai Bizottság.
Ezen fenti követelményrendszert az MRE Szeretetszolgálati Iroda, nem kötelező
érvényűen, de amennyiben beszerzése lehetővé teszi, alkalmazza ezeket beszerzés
tárgyának meghatározásakor, a közbeszerzési műszaki leírásban, az alkalmassági
feltételek körében, a bírálati szempontok között, valamint a szerződés teljesítési
feltételeinek megadásakor egyaránt.

3. Fenntartható fejlődés és munkakörnyezet
A fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme az energiafelhasználás racionalizálása. A
rendelkezésre álló erőforrások körültekintő és hatékony felhasználása, valamint az
energiatakarékos szemlélet előtérbe helyezése egyszerre járul hozzá a szervezet
gazdaságosabb működtetéséhez és a környezet védelméhez.
‐

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda előtérbe helyezi a papír alapú munkavégzés helyett
az elektronikus ügyintézést.

‐

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda elkötelezett az épületben elhelyezett energia‐
felhasználó irodatechnikai készülékek és világítótestek takarékos működtetése iránt.
Ennek keretében az iroda gazdaságosabb és környezetkímélőbb működtetése
érdekében a munkatársak vállalják, hogy az irodában található minden olyan
használaton kívüli irodatechnikai berendezést, amely képes az ún. „stand‐by”, azaz
készenléti üzemmódra, ezt használva működtetik. Tartós távollét esetén a
munkatársak kikapcsolják irodatechnikai készülékeiket.

4. Fenntartható fejlődés és a társadalmi feltételek javítása

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a
következő környezeti fenntarthatósággal összefüggő társadalmi vonatkozású
célkitűzéseket vállalja:
‐

Tevékenységünk során figyelmet fordítunk arra, hogy a különböző rendezvények,
események, képzések a célcsoporthoz lehető legközelebb kerüljenek megszervezésre,
ezzel csökkentve az utazással járó környezetterhelést.
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‐

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda támogatja az alkalmazottakat abban, hogy
környezetbarát közlekedési eszközzel, tömegközlekedéssel jussanak el
munkahelyükre. Ezt a támogatást a havi/éves bérlet megvásárlásával biztosítja.

5. A fenntarthatósági terv hatálya
A fenntarthatósági terv hatálya kiterjed az MRE Szeretetszolgálati Iroda székhelyére, valamennyi
telephelyére, valamennyi alkalmazásában álló munkatársára és önkénteseire.

6. Záró rendelkezések
A fenntarthatósági célkitűzések rendszeres felülvizsgálatáért az MRE Szeretetszolgálati Iroda
irodavezetője felelős, döntései meghozatalában pedig együttműködik az MRE, mint fenntartó által
kijelölt környezetvédelmi felelőssel.

Budapest, 2014. augusztus 8.

……………………………………………….
Beszterczey András
irodavezető
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