Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
Környezeti teljesítmény értékelés
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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, célkitűzések a Fenntarthatósági tervben kerültek megfogalmazásra. Jelen
dokumentum célja a szervezet környezetre gyakorolt hatásának, az intézkedések
megvalósulásának vizsgálata, esetleges módosítási irányok kijelölése.
Tekintettel arra, hogy az intézkedések megvalósítása két, egymásra épülő irányból történik
meg, egyrészt közvetlenül intézményi szinten, másrészt a bevett egyház teremtésvédelmi
hálózatához kapcsolódva, a környezetre gyakorolt hatások és a fenntarthatóság érdekében
megtett lépések is két síkon kerülnek értékelésre:
‐
‐

Az Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Környezeti teljesítmény
értékelése révén.
A bevett egyház, mint fenntartó által kijelölt környezetvédelmi felelős éves
beszámolói alapján.
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I.

A Fenntarthatósági tervben meghatározott célkitűzések
megvalósulása

I.1. A fenntartható
megvalósulása

fejlődés

érdekében

meghatározott

célkitűzések

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében megtett
lépéseit a Fenntarthatósági tervben meghatározott, a környezeti fenntarthatósággal
összefüggő célkitűzések megvalósulása révén vizsgálja.

1. Célkitűzés: 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.
Megvalósulás: A célkitűzés megvalósult, az eszközök beszerzése és szolgáltatások
megrendelése során, a döntéshozatal részeként a környezet védelmének szempontjai
is minden esetben figyelembe lettek véve.
2. Célkitűzés: 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.
Megvalósulás: A célkitűzés megvalósult. Az MRE Szeretetszolgálati Iroda az alábbi
pályázatai révén járult hozzá intézményei energiatakarékos működéséhez:
 KEOP 4.2.0.A.09‐2010‐0110 HMV előállítása napkollektoros rendszerrel a
Dunaalmási Református Szeretetház, Fogyatékosokat Ápoló – Gondozó Otthonban
A beruházás során napkollektor telepítés történt.
 KEOP‐2012‐5.5.0_B_12‐2013‐0172 MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai
korszerűsítés projekt Budapest, Cegléd, Leányfalu, Őrbottyán
A pályázati program keretében napkollektoros rendszer kiépítésével korszerűsítésre
került a fűtésrendszer és a HMV (helyi meleg vízellátás), továbbá a beruházás
részeként minőségi hőszigetelést és új nyílászárókat kaptak az épületek (Schweitzer
Albert Református Szeretetotthon 1.sz telephely – Budapest, Schweitzer Albert
Református Szeretetotthon 2. sz. telephely – Budapest, Molnár Mária Református
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Fogyatékos Ápoló‐ Gondozó Otthona – Cegléd, Idősek Református Szeretetotthona
Leányfalu – Leányfalu, Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat
Ápoló és Gondozó Intézmény Lány épülete – Őrbottyán
KEOP‐4.10.012‐2014‐0075 Orgona Református ESZI Kiskunmajsa, Béthel
Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva:
Az Orgona Református ESZI Kiskunmajsa épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva” című projekt keretében:
Fűtéskorszerűsítés, napkollektor telepítése, a teljes épület külső hőszigetelése,
padlástér hőszigetelése, lapostető hőszigetelése, és nyílászáró csere történt.
A Béthel Református Szeretetotthon Nemesbikk épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című projektkeretében:
Fűtéskorszerűsítés, napkollektor telepítés, napelem komplett rendszer kiépítése,
tetőtér beépítés, és tetőcsere történt.
KEOP‐4.10.012‐2014‐0076 Dunaalmási Református Szeretetház épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
„Dunaalmási Református Szeretetház épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva” című projekt során:
Tetőfedés cseréje és padlástéri szigetelés, homlokzati hőszigetelés, kazán csere,
napelem elhelyezése, kiépítése valósult meg.
KEOP‐4.10.012‐2014‐0116 Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
A projekt során napkollektoros és napelemes rendszerek kiépítésével korszerűsítésre
kerül a fűtésrendszer és a HMV (helyi meleg vízellátás), megtörténik a nyílászárók
cseréje, illetve az épületek hőszigetelése.
KEOP‐4.10.012‐2014‐0127 MRE KIMM Drogterápiás Otthona épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
A projekt során: homlokzati hőszigetelés, napelem elhelyezése, napkollektoros
komplett rendszer és fűtéskorszerűsítés történt az intézményben.
KEOP‐5.5.0_E_12‐2014‐0016 Juhász Zsófia Református Szeretetotthon FIÚ ÉPÜLET
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
A projekt során: homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, padlástér szigetelése,
napkollektor komplett rendszer, és napelem komplett rendszer kiépítése valósult
meg.
KEOP2011.4.9.0 11‐2011‐0092 Energia‐megtakarítási projekt I. Tiszafüred,
Nyíregyháza, Baja
Épületenergetikai fejlesztések valósultak meg az alábbi intézményekben:
•
Szivárvány‐ház Fogyatékosok Református Otthona – Tiszafüred
•
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona –
Nyíregyháza
•
Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény – Baja
A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda fenntartásában működő
három intézmény összesen 10 épületének teljes körű energetikai felújítása,
fejlesztése valósult meg. Az épületekben gépészeti felújítást, kondenzációs kazánok
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beszerelését, napkollektoros rendszer kiépítését, hőszigetelést, továbbá nyílászárók
cseréjét végeztük.
 KEOP‐4.9.0/11‐2011‐009 2‐MRE Szeretetszolgálati Iroda energia megtakarítási
projekt Erdőbénye, Zsarolyán, Sajósenye” című, projekten belül az alábbi
intézmények vettek részt:
Béthel Református Szeretetotthon II. sz. telephelye – Erdőbénye: fűtésrendszer
korszerűsítése, HMV rendszer korszerűsítése (napkollektor).
Zsarolyáni Református Idősek Otthona – Zsarolyán: Az elvégzett munkák:
fűtésrendszer korszerűsítése, HMV rendszer korszerűsítése (napkollektor), nyílászáró
csere, hőszigetelés.
FÉSZEK Fogyatékosok Református Ápoló‐Gondozó Otthona – Sajósenye: Az elvégzett
munkák: fűtésrendszer korszerűsítése, HMV rendszer korszerűsítése (napkollektor),
nyílászáró csere és hőszigetelés.
 KMOP‐3.3.3‐13‐2‐2013‐0026 MRE Szeretetszolgálati Iroda megújuló energia alapú
villamos energiatermelés Budapest (Schweitzer Hermina, Lemberg, Kálvin, Iroda)
A 2014 ‐ 2015‐ben megvalósuló fejlesztés célja, a napelemes rendszer kiépítésével,
korszerűsítésre kerül a projekt által érintett épületek villamosenergia rendszere.
3. Célkitűzés: 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.
Megvalósulás: A környezeti szemlélet kialakítása érdekében 104 fő oktatása valósult
meg, továbbá a munkatársak rendszeresen tájékoztatást kapnak az Ökogyülekezeti
Mozgalom által szervezett konferenciákról, work‐shopokról, a fenntarthatóság
témakörében rendezett eseményekről. A rendezvényeken való munkatársi részvételt
a munkáltató támogatja.
4. Célkitűzés: 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.”
Megvalósulás: A munkatársak utasítást kaptak arra, hogy e‐mail üzeneteik láblécében
helyezzék el a fenti szöveget. A célkitűzés megvalósult.
5. Célkitűzés: 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.
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Megvalósulás: A célkitűzés megvalósult. A munkatársak részére ajánlás került
megfogalmazásra az újrahasznosított papírok, illetve a kétoldalas nyomtatás
használata érdekében. Irodaszer beszerzése esetén is figyelmet fordítunk arra, hogy
környezetbarát termékjellel ellátott, illetve újrahasznosított rostanyagból készült
papírok kerüljenek megvásárlásra.
6. Célkitűzés: 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 által a célra kijelölt környezetvédelmi felelős, az Ökogyülekezeti Mozgalom
és a Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji Programja által készített
dokumentumok és információk folyamatos elérését biztosítja.

Megvalósulás: A fenntarthatóság témakörében született dokumentumok, javaslatok,
programok elérhetőek az alábbi honlapokon keresztül:
Magyarországi Református Egyház környezetvédelmi programja és dokumentumai, az
éves beszámolók: www.okogyulekezet.hu
Magyar Református Szeretetszolgálat Egyháztáji programja: www.egyhaztaji.hu
MRE Szeretetszolgálati Iroda Fenntarthatósági terv és Környezeti jelentés:
www.szeretetszolgalat.reformatus.hu

7. Célkitűzés: Az MRE Szeretetszolgálati Iroda célja, hogy ajánlatkérőként közbeszerzési
eljárásai során figyelembe vegye a környezetvédelem szempontjait.
Megvalósulás:
Ajánlatkérőként az MRE Szeretetszolgálati Iroda valamennyi közbeszerzési eljárását a
honlapján nyilvánossá tette, ahol elérhetőek a vállalkozási szerződések is. Ezen
szerződések tartalmaznak már környezeti szempontokat és előírásokat, amelyek a
http://szeretetszolgalat.reformatus.hu/szolgalati‐teruletek/fejlesztesi‐
palyazatok/letoltheto‐kozbeszerzesi‐dokumentumok/ oldalon találhatóak.
A szerződések többségénél a 6.7 és a 6.8‐as pont tartalmazza ezen előírásokat,
például:
„Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi szempontok betartása, valamint
környezeti szempontból előnyösebb eszköz, termék, alapanyag beszerzése: azon
eszköz, amely erre irányuló védjeggyel rendelkezik, vagy olyan eszköz, amelynek
előnyös
környezeti
tulajdonságai
a
termékismertetőből
egyértelműen
megállapíthatók. A vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó
beszerzéseiben környezeti szempontokat alkalmaz. (Igazolási mód: szállítói
megfelelőségi nyilatkozatok)”
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I.2. 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.
1. Célkitűzés: Az MRE Szeretetszolgálati Iroda előtérbe helyezi a papír alapú
munkavégzés helyett az elektronikus ügyintézést.
Megvalósulás: A munkatársak számára utasításként került kiadásra, hogy mindazon
esetekben, ahol a munkavégzés jellege megengedi, a papír alapú munkavégzés
helyett elektronikus ügyintézés lehetőségeit válasszák.
2. Célkitűzés: 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.
Megvalósulás: A munkatársak számára utasításként került kiadásra, hogy a fenti
célkitűzésekhez alkalmazkodva, tevékenységük során a környezetkímélőbb
megoldásokat válasszák (stand by üzemmód, eszközök kikapcsolása)

I.3. 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:
1. Célkitűzés: Tevékenységünk során figyelmet fordítunk arra, hogy a különböző
rendezvények, események, képzések a célcsoporthoz lehető legközelebb
kerüljenek megszervezésre, ezzel csökkentve az utazással járó környezetterhelést.
Megvalósulás: A célkitűzés megvalósult. A különböző események szervezésekor,a
döntéshozatal részeként minden esetben szempont a környezetkímélő megoldás,

7

így a célcsoport legpontosabb meghatározása annak érdekében, hogy a lehető
legközelebbi helyszínt lehessen meghatározni az események helyszínéül.
2. 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.
Megvalósulás: Az MRE Szeretetszolgálati Iroda béren kívüli juttatása a
munkatársak részére a havi bérlet, a célkitűzés megvalósult.

II.

Intézményi működés környezetre gyakorolt hatása

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda elkötelezett abban, hogy környezeti menedzsment, illetve
információs rendszert működtessen. Az információs rendszer alapjaként az Iroda
csatlakozott a fenntartó KEOP‐7.13.0/15 Egyházi épületek 2014‐2020 időszakban
megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése című pályázatához. A pályázat
célja volt egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi
kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat‐
ellátással foglalkozók, meghatározott szempontrendszer szerinti rangsorolása, és a
kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési
feladatok megvalósítása.
A pályázat keretében a Szeretetszolgálati Iroda intézményeire vonatkozó kataszter táblázat
elkészült, mely tartalmazza az ingatlanok fogyasztási adatait is. Meghatározásra kerültek
továbbá azok az ingatlanok, amelyek esetében energiahatékonysági beruházás indokolt.
Az MRE Szeretetszolgálati Iroda környezeti információs rendszerének alapja tehát a kataszter
táblázattal elkészült. (melléklet)

III.

Összegzés

Az MRE Szeretetszolgálati Iroda eddigi működése során figyelembe vette a Fenntarthatósági tervben
foglaltakat és a célkitűzések mindennapi működésbe és a fejlesztési elképzelések megfogalmazásába
is beépültek. A fenntartó által kijelölt környezetvédelmi felelős a helyes döntéshozatalhoz szükséges
környezetvédelmi szakértelmet biztosítja, a pályázati források pedig lehetőséget teremtenek arra,
hogy az intézmények energiahatékonysági fejlesztése mind szélesebb körben megvalósulhasson.

Budapest, 2014.018. 04.
Beszterczey András
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