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Szakmai beszámoló a  
72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány  

2017-es évi működéséről 
 

A 72 Tanítvány Mozgalom Alapítványt 2017. május 12-én jegyezte be a Nyíregyházi Tör-
vényszék. A 2017-es évben folytattuk a már megkezdett építkezést, illetve az év második 
felében a következő eredményeket értük el: 

A 72 Tanítvány Mozgalmon belül 16 szakterületen indult el a közös gondolkodás többek 
között az egészségügy, mérnöki felelősség, család, teremtésvédelem, oktatás, média, in-
formatika, ifjúság, gazdaság, vállalkozás, oktatás, művészet, jog, tudástár, sport témakö-
rökben részben a már működő szervezetekkel együttműködve (pl. ÉRME, KIM, ARS-
SACRA, Naphimnusz, KETEG, MKJT stb.). Az egyes témákhoz kapcsolódva rendszeres 
műhelytalálkozókra kerül sor. 

Szeptember 30-án „Nem szabadon választható feladat” címmel teremtésvédelmi konfe-
renciát rendeztünk. A konferencia rendkívül sikeres volt több mint 350 résztvevővel, 
amelyet a 72 Tanítvány Mozgalom 10 társszervezettel közösen rendezett. Rendkívül 
fontos volt, hogy a konferencia egész ideje alatt 20 bemutató standon mutatkoztak be az 
egyházi elköteleződésű mozgalmak, így áttekintést kaphattunk a különböző kezdemé-
nyezésekről.  

Októberben elindult a 72 Tanítvány Mozgalom havonkénti közéleti klubja a Részigazság 
Klub a Háló Közösségi Központban, ahol aktuális közéleti kérdésekről folyik közös gon-
dolkodás és párbeszéd.  

Október közepén ismét megtartottuk a lelkigyakorlatunkat Esztergomban, Gájer László 
atya vezetésével. A lelkigyakorlat alatt határoztuk el, hogy havonként közös szentmisén 
veszünk részt Füzes Ádám atya szentmiséjén, az Óbudai Péter Pál Plébánián 

Képviselhettük Magyarországot a nemzetközi Actio Catholica mozgalomban, amellyel a 
továbbra is szeretnénk együttműködni. 

Megkezdtük a novemberi ifjúsággal foglalkozó találkozó/konferencia előkészületeit több 
szervezettel (pl. KIM, Háló, 72 óra) igazodva a Katolikus Egyház Ifjúsági Szinódusához, 
illetve az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítéséhez. 

Budapest, 2018. január 8. 
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Tisztelt PULAI ZSOLT!

A Központi Rendszer útján – az Országos Bírósági Hivatal részére -
710254715201801092206455148 érkeztetési számon, 2018.01.09 22:06:07 időpontban –
civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából - elektronikus küldeményt
terjesztett elő.

Az Országos Bírósági Hivatal – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése
alapján - igazolja, hogy a(z) 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány elnevezésű szervezet
(szervezet nyilvántartási száma: 15-01-0002509) az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján a 2017. évre vonatkozó
beszámolójának közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette.

A megküldött beszámoló közzétételével egyidejűleg, a szervezet által, ugyanezen tárgyévre
vonatkozóan előterjesztett beszámoló a bíróságok központi internetes oldaláról levételre
kerül.

 

Budapest, 2018. január 10.
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