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2020. év
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Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány

4 4 3 2 Nyíregyháza

Pannónia utca

106

    

1 5 0 1 0 0 0 2 5 0 9

1 6 0 0 P k 6 0 0 5 2  2 0 1 7

1 8 9 0 4 2 1 5 1 1 5

Pulai Zsolt

Budapest 2 0 2 1 0 5 3 1
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány

125 74

125 74

8 787 11 501

125

8 787 11 376

8 912 11 575

8 874 11 537

200 200

109 8 674

8 565 2 663

38 38

38 38

8 912 11 575
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány

50 5 013 50 5 013

15 343 7 436 15 343 7 436

15 343 7 436 15 343 7 436

4 093 686 4 093 686

15 393 12 449 15 393 12 449

15 393 12 449 15 393 12 449

5 264 7 410 5 264 7 410

1 536 2 146 1 536 2 146

28 50 28 50

180 180

6 828 9 786 6 828 9 786

6 828 9 786 6 828 9 786

8 565 2 663 8 565 2 663

8 565 2 663 8 565 2 663

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.06.02 03.42.18



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány

11 249 6 750 11 249 6 750

4 093 686 4 093 686
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány

1 437 132

1 437 132
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány

15 393 12 449

15 393 12 449

6 828 9 786

1 536 2 146

6 828 9 786

8 565 2 663
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Hetvenkét Tanítvány Mozgalom  
éves beszámolója 

2020 
 

Január 18. – Hit és Hivatás lelki nap 

Több mint 100 résztvevővel a Párbeszéd Házában tartottuk meg lelki napunkat Hit és 
hivatás címmel. A hit és a hivatás kapcsolatának lelki és szellemi alapjait Sajgó Szabolcs 
és Beran Ferenc atyák, illetve Jávor András fektették le, személyes tanúságtétellel 
alátámasztva, hogy hívhat „emberhalászatra” bennünket az Isten. A délután folyamán 
pedig Fogarasi Fábián bizonyságtétele adott példát, hogy építhetünk közösséget akár egy 
multinacionális munkahelyen is. A lelkinaphoz a t’ARS Keresztény Képzőművészeti 
Műhely alkotói tematikus kiállítással kapcsolódtak, melyet  Dragonits Márta nyitott meg. 
Az előadásokat szakmák szerint szerveződő (jogész, mérnök, egészségügyi dolgozó stb.) 
kiscsoportos beszélgetésekben dolgoztuk fel, beszéltük át, majd a lelkinap végül 
szentmisével ért véget, melyet Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 
celebrált. 

Január 18. Virtuális plébánia szervezői megbeszélés 

Az S4-ben néhány plébánia képviselőjével közösen beszélgettünk a Felebarátok Egyesület 
által elindított, és a plebania.net oldal megújítására irányuló terveiről. 

Március 6-8. – Mozgalmak lelkigyakorlata 

Tizenöt különböző lelkiségi mozgalom, közösség tagjai gyűltek össze, hogy megismerjék 
egymást és megosszák érzéseiket, értékes gondolataikat Székely János püspök atya lelki 
vezetése alatt Pannonhalmán. 

Május 24 - Közös ima a Teremtett Világért 

Közös imaalkalmat szerveztünk a tanítványok körében, hogy együtt imádkozzunk a 
teremtett világért. 

Június 8. – Egy perc a békéért Ferenc pápával 

Évről-évre csatlakozunk az Actio Catholica nemzetközi kezdeményezéséhez. 

Június 13. – Egészségügyiek Szentségi Összejövetele 

A Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony-templomban online és hagyományos módon 
szerveztük meg az egészségügyi dolgozók szentségi együttlétét, amire a mozgalom teljes 
tagsága hivatalos volt. 
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Szeptember 10. – „Fénnyel írva” – a t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely 

művészeinek csoportos kiállításának megnyitója 

A megnyitón Versegi Beáta nővér tartott lélekemelő elmélkedést a kiállított alkotásokból 
inspirálódva. A kiállítással az Ars Sacra programsorozatához kapcsolódott a t’ARS 
Műhely. A kiállítás szeptember 14-től 24-ig volt látható Óbudán a Szent József Házban. 

Szeptember 12. – „Nem jó a családnak egyedül” 

Lásd munkacsoportok beszámolói. 

Esemény részletei 

Október 9 - A bioetika új kihívásai a covid-19 pandémia során 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál díszteremében a Magyar Bioetikai 
Társaság és a Szent. II. János Pál pápa Kutatóközpont társszervezésében. 

Esemény részletei 

Október 30. Hit alapú civil társadalom - tények és lehetőségek 

Az online konferenciára közel 140-en regisztráltak és 60-70 érdeklődő követte 
figyelemmel az egésznapos eseményt. A programot Makláry Ákos atya köszöntő szavai 
után Dr. Székely János megyéspüspök nyitotta meg, majd a magyarországi civil 
társadalomról tartott egy aktuális összefoglalót Dr. Sebestény István KSH vezető 
főtanácsosa. Szilágyi Tamás a SZTE valláskutatója a vallási-egyházi civil szervezetekről 
adott egy átfogó képet, a délelőtti program végén pedig a civil társadalom teológiájáról 
tarott előadást Máté-Tóth András teológus, valláskutató. A délutáni program a forrásokról 
szólt. Először Martin Lenz a németországi Renovabis segélyszervezet osztályvezetője, 
majd pedig Dr. Kecskés Péter a Miniszterelnökség főosztályvezetője tájékoztatta a 
résztvevőket a külföldi és a hazai (kiemeltem a NEA) pályázati forrásairól. Az eseményt 
kerekasztalbeszélgetés zárta a KÉSZ, a Háló és a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom 
vezetőivel. A program a Caritas in Veritate, a Magyar Pax Romana, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége, a Felebarátok Egyesület, a HÁLÓ, az Egyházi Fejlesztők és a 
Hetvenkét Tanítvány Mozgalom társszervezésében valósult meg. 

November 21. – Egészségügyiek Szentségi Összejövetele  

Az Újlaki Sarlós Boldogasszony-templomban ismét megrendeztük az egészségügyiek 
hagyományos szentségi összejövetelét, szentségimádását Beran Ferenc plébános atya 
vezetésével. 

December 14 – Erkölcsteológiai megfontolások világjárvány (pandémia) idején 

A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületével, a Magyar Bioetikai Társasággal 
közösen szervezett minikonferencia online került lebonyolításra. 

Esemény részletei 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/bizd-ra-magad-elindult-hetvenket-tanitvany-mozgalom-csaladsegito-honlapja
https://72tanitvany.hu/esemeny/a-bioetika-uj-kihivasai-a-covid-19-pandemia-soran-25-eves-az-evangelium-vitae-enciklika/
https://72tanitvany.hu/esemeny/erkolcsteologiai-megfontolasok-vilagjarvany-pandemia-idejen/
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Vezetőségi megbeszélések 

Január 3., január 16., június 9., június 19., július 15., szeptember 8., október 15., december 
10. (zoom), december 17. (zoom), december 21. (T72 GO megbeszélése telefonon és 
zoomon) 

T72 munkamegbeszélések 

Január 7. – Hit és Hivatás szervezői megbeszélés 

Június 25. – Beszámoló az eddigiekről és az előttünk álló feladatok. 

Szolgálat 

Bízd Rá Magad! 

Szeptember 12-ei szakmai nappal hivatalosan is elindult a Hetvenkét Tanítvány 
Mozgalom Család Munkacsoportjának szolgálata, a Bízd Rá Magad! 

Civil együttműködés 

A „Civil szervezetek térképe” program keretében arra vállalkoztunk, hogy feltérképezzük, 
tevékenységi kör szerint felosztjuk a magyarországi és határontúli magyar hit alapú civil 
szervezeteket. Felvesszük a kapcsolatot velük és hálózatba szervezzük őket. Széleskörű 
adatgyűjtés után 245 levelet küldtünk ki egy adatkérő lappal, amire 56 szervezet válaszolt 
és adta meg friss adatait. 

A Mozgalmak Találkozója programban 2020-ban a járvány miatt egy találkozót tudtunk 
szervezni. Január 16-án a KÉSZ székházában a KÉSZ, a Regnum Marianum, az Emmanuel 
közösség, a Schönstatt, a MÉCS, a Házas Hétvéte, a Cursillo, a Fokolare és az Ars Sacra 
képviselőivel találkoztunk és Vecsei Miklóssal beszélgettünk a nyomor formáiról. 

Egy perc a békéért! 

Lásd események. 

Huszonötnegyven: Est 

A Huszonötnegyven:Est név kifejezi a huszonöt-negyvenes korosztályt, és azokat az 
Esteket, melyeket eddig meg tudtunk tartani az 5. kerület, Semmelweis utca 4. egyik hátsó, 
ám annál meghittebbé, otthonosabbá alakult termében. Mindez köszönhető a megjelent 
barátoknak, ismerősöknek, és a legfontosabb: a még ismeretlen résztvevők jelen-
levésének, eljövetelének. 

Július 6. – Szervezői megbeszélés. 

Szeptember 15. – Találkozás, ismerkedés, közösségépítés. 

Október 13. – Interaktív gyakorlat a kreatív írás jegyében. 
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Könyvkiadás 

November 29-én megjelentettük az Egyház társadalmi tanításának kompendiumát ebook 
és hangoskönyv formában. A kiadás fejezeteinek elején látható illusztrációkat a t’ARS 
Képzőművészeti Műhely néhány alkotója (Kabay Tilda, Magyar Krisztina és Tremmel 
Hudik Katalin) készítette el. A hangoskönyvöz neves színművészek kölcsönözték a 
hangjukat, Tóth Benedek írt zenét a műhöz. Az év végén, karácsony előtt az összes 
országgyűlési képviselőhöz eljutattuk a hangoskönyvet, illetve ebook-ot részletes 
kísérőlevél keretében.   

Lelkigyakorlat 

Lásd események. 

Részigazság Klub 

2020-ban a koronavírus miatt csak egy estet sikerült a havi rendszeres közéleti, 
kulturális, egyházi témákat is felvonultató klubunkból a Háló Közösségi és Kulturális 
Központban megtartani. A járvány miatt több klubestünk elmaradt, a nyár utáni 
alkalmakat a Magyar Katolikus Rádióval együttműködésben a rádió stúdiójából online 
módon rendeztük meg, illetve adta le később önáló műsor keretében is a MKR. 

Február 12. – Fenntartható egészségügy 

Meghívott vendégek: Naszvadi György, közgazdász, volt államtitkár 
(Pénzügyminisztérium) és Jávor András, orvos, volt közigazgatási államtitkár (Népjóléti 
Minisztérium), az eü mcs. vezetője. 

Esemény részletei 

Szeptember 23 – A keresztény értelmiség dolga ma Magyarországon  

Meghívott vendégek: Blanckenstein Miklós atya és Prőhle Gergely, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház országos főfelügyelője. 

Esemény részletei 

Október 28. – Globalizáció és nemzettudat. Hol vannak felelősségünk határai? 

Meghívott vendégek: Lukács László, piarista szerzetes, teológus, Csák János, volt londoni 
nagykövet, a MOL egykori elnöke, a Széll Kálmán Társaság alapítója. 

Esemény részletei 

December 16. – Keresztény értékek egy szekularizált társadalomban 

Meghívott vendégek: Hörcher Ferenc politikai filozófus, esztéta és Makláry Ákos 
görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke. 

Esemény részletei 

Út a fenntarthatóság felé 

Az eredetileg országjáró eseménysorozat a járványügyi korlátozások miatt töbszöri 
újratervezés után tíz online eseményből álló projektként előkészítés alatt áll. Várhatóan 
2020 februártól kerül megvalósításra. 

https://www.facebook.com/events/1237042956485101/
https://72tanitvany.hu/esemeny/reszigazsag-klub/
https://72tanitvany.hu/esemeny/globalizacio-es-nemzettudat/
https://72tanitvany.hu/esemeny/kereszteny-ertekek-egy-szekularizalt-tarsadalomban/
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Lezárult programok 

„Áldott légy!” - Teremtésvédelmi programsorozat 

A Jézus Társasága Alapítvány a Párbeszéd Háza és a Felebarátok Egyesület “Áldott légy!” 

címmel szervezett teremtésvédelmi programsorozatot, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom 

és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület közreműködésével. A sorozat a Laudato si 

enciklika szellemiségében és a Holnap című film tematikája szerint haladt.  

Előadások:  

• 2019. október 3. Problémafelvetés 

• 2019. november 14. Tanulás 

• 2019. december 5. Élelmiszertermelés és elosztás 

• 2020. február 6. Energia 

• 2020. március 5. Helyi gazdaság – helyi pénz 

• 2020. június 11. Állampolgári részvétel 

Ökoműhely időpontok: 2019. október 17., 2019. november 21., 2019. december 12., 
2020. február 20., 2020. június 3., 2020. június 19. 

 

Tervezett programok 

Mentor program 

A szolgálat célja a T72 keretében rendszeres, szabályozott mentori tevékenység 
folytatása, amivel külső felhasználók számára nyújtanánk segítséget a szakmájukban 
fejlődni, továbblépni vágyók számára. 

 
Üzemeltetési feladatok 

Adminisztráció 

Június 10-én az Alapító módosította az egyházi intézmény alapító okiratát. Megváltozott 
az intézmény vezetői összetétele, ezzel egyidejűleg Dabóczi Kálmán öt éves kinevezést 
kapott. Az új SZMSZ rendelkezett a szervezeti struktúráról és a betöltendő posztokról. A 
Gazdasági Tanács tagjai, az általános titkár és a gazdasági titkár kinevezése novemberig 
megtörtént. 

Alapítványunk augusztus 12-től közhasznú szervezetként működik. 

Marketing 

Márciusában új honlappal jelent meg a Mozgalom. 

Március 23-án arra kértük a közösségünk tagjait, hogy erősítsék meg a Mozgalomhoz 
tartozásuk szándékát. 1200 tárolt címből 844 cím volt élő. A 844-ből 469 tag válaszolt, 
közülük 319 vállalta a tanítványságot. Év végével a mozgalom 588 tagot számlált. Az új 
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„nyilvántartó“ rendszer célja az is volt, hogy érvényes adatvédelmi hozzájárulással 
tudunk levelezni a tagokkal. Az eltelt idő alatt közel 70 hírlevelet küldtünk számukra. 

A közösségi oldalak közül a facebook jelenik meg a Mozgalom érdemben. 2020 során az 
oldalt követők száma megduplázódott, az év végére elérte az 1100 főt. 

December 23-án elkészült a Mozgalom új szórólapja. 

Pénzügy 

A tevékenységekhez a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom mellett a 72 Tanítvány Mozgalom 
Alapítvány biztosította a forrást. 
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2020-ban működő munkacsoportok 
• Mérnökkör 

• Egészségügyi Munkacsoport 

• Család Munkacsoport 

• t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely 

• Teremtésvédelmi Munkacsoport 

• Pedagógus Műhely 

• Jogász Kör 

 

Mérnökkör 

A 2020-as esztendő a T72 Mérnökkörben is az általánosan jellemző vírushelyzetnek 
megfelelően telt. Az év elején még tartottunk egy sikeres összejövetelt, amelyen a 
megszokott módon előadás – kiscsoportos beszélgetés – agapé – majd szakmai téma 
következett, azonban ezt követően találkozóink a tavaszi majd az őszi karantén 
időszakban elmaradtak.  

A gálosfai Páloskerttel jó kapcsolatunk fennmaradt, a tavalyi esztendőben elkészült út- és 
vízépítési munkálatokat követően azonban személyes jelenlétre már nem volt módunk 
2020-ban.  

A Mérnökkör az évközbeni leállást követően egy megújulási szakaszba lépett, erről szóló 
– többnyire  virtuális – egyeztetések töltötték ki az utolsó hónapokat. Keressük a 
találkozások, lelki programok és mérnöki alkotó tevékenység jó arányait, hogy 
működésünk valóban építő jellegű legyen az immáron 130 fő feletti tagság összessége és 
akár egyes kisebb körei számára. A Páloskert mellett további helyszíneket, projekteket 
fürkészünk, ahol a Mérnökkör tagjai tudásuknak és elkötelezettségüknek megfelelő 
szolgálatot végezhetnek. 

Tagjaink a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom online rendezvényein folyamatosan jelentős 
számban vettek részt. 

Egészségügyi Munkacsoport 

A pandémia különleges helyzetet teremtett az egész országban, ami a mi működésünket 

is alapvetően befolyásolta. Az év elején még nyílott lehetőség jelenléti rendezvény szer-

vezésére, de a COVID-19 okozta járványügyi intézkedések bevezetése után mi is az online 

térbe költöztünk.  

Működésünk kronologikus sorrendben: 

1. Január 18.  

a. Hit és hivatás rendezvény előkészítésében és lebonyolításában is aktívan 

vettünk részt. A Munkacsoport vezetője, dr. Jávor András tartotta a rendez-

vény egyik nyitóelőadását, valamint egy alcsoport is foglalkozott a hivatás 

egészségügyben lévő speciális kihívásaival. 
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b. Nagy Zoltán professzor, a Munkacsoport tagja készítette a rendezvényt jel-

képező festményt, mely nem csak ott, a rendezvény helyszínén került kiál-

lításra, hanem a meghívókon is szimbolizálta magát az összejövetelt. 

2. Február 12. 

a. A Részigazság Klub „Fenntartható egészségügy: reális cél vagy hiú ábránd?” 

címmel rendezett vitát dr. Jávor András, a Munkacsoport vezetője és 

Naszvadi György, korábbi pénzügyi államtitkár között, amelyet tartalmas 

vita követett.  

3. Május 13. 

a. A Munkacsoportunk csatlakozott a T72 Mozgalom vezetésének egyetérté-

sével a Magyar Bioetikai Társaság, a Magyar Katolikus Orvosok Szent Luk-

ács Egyesülete és a Dr. Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület kö-

zös felhíváshoz, amely erkölcsi okokból felszólította a vakcinafejlesztésben 

aktív szerepet vállaló cégeket, hogy az új koronavírus okozta fertőzések 

megelőzése céljából olyan védőoltások kifejlesztését és forgalomba hozata-

lát szorgalmazzák, amelyek előállításához nem abortált emberi embriók 

sejtjeit használják fel.  

4. Június 13. 

a. Az Egészségügyi Munkacsoport idén is megtartotta az Úrnapja  előtti szom-

bat késő délután (17:00)az Eucharisztikus Világkongresszust előké-

szítő szentségimádást az egészségügyi dolgozók (és a betegek!) részére a 

Sarlós Boldogasszony Újlaki Plébániatemplomban (Bp., II. ker. Bécsi út 

32.). A szentségi összejövetelt vezette Berán Ferenc plébános, morálteoló-

gus. A rendezvény az online térben is követhető volt. 

5. Június 30.  

a. Együttműködést kezdeményeztünk a Magyar Bioetikai Társasággal, hogy 

közös konferenciákon, minikonferenciákon együtt lépjünk fel rendezőként, 

lebonyolítóként. Ezt indokolta, hogy komoly átfedés volt a tagság körében 

és a témaválasztásokban is. Erőink megosztása helyett az együttműködést 

választottuk a keresztény etikát művelő társasággal. 

b. A nyár végére ez az együttműködés kibővült a Magyar Katolikus Orvosok 

Szent Lukács Egyesületével és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. 

János Pál Pápa Kutatóközponttal. Később ehhez csatlakozott a Dr. 

Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület is. Az év további részében 

minden rendezvényünket már közösen rendeztük meg. 

c. A közös rendezvények visszanézhetők http://ppke.hu/kutatas/szent-ii-ja-

nos-pal-papa-kutatokozpont/videok link segítségével. 

 

 

 

 

http://ppke.hu/kutatas/szent-ii-janos-pal-papa-kutatokozpont/videok
http://ppke.hu/kutatas/szent-ii-janos-pal-papa-kutatokozpont/videok
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6. Október 9. 

a. Az említett szervezetekkel közösen került lebonyolításra a „A bioetika új 

kihívásai a COVID-19 pandémia során” c. konferencia, melyet részben on-

line bonyolítottunk le. Ezen a Munkacsoportunk két tagja is tartott előadást. 

A konferencia linkje: https://youtu.be/1MVF3QTmKXc 

7. Október 14. 

a. Pázmány plakettel tüntették ki Rojkovich Bernadette tagtársunkat, a Ma-

gyar Bioetikai Társaság elnökét. Elnök asszony  a Magyar Bioetikai Társa-

ság elnökeként nagyon sokat tett a legkiszolgáltatottabb embertársaink éle-

tének és méltóságának védelméért, amiképpen a Magyar Bioetikai Szemle 

című rangos tudományos folyóirat működtetésében is kimagasló érdemei 

vannak.   

8. Október 22. 

a. A Magyar Érdemrend Középkeresztjét kapta dr. Surján László, az Antall-

kormány népjóléti minisztere és az Európai Parlament nyugalomba vonult 

alelnöke, Munkacsoportunk tagja.  

b. Ugyancsak a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetés-

ben részesült Toldy-Schedel Emil kardiológus, a budapesti Szent Ferenc 

Kórház főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülése elnöke, aki szintén 

Munkacsoportunk tagja. 

c. Erőss Loránd György idegsebész, ideggyógyász, az Országos Klinikai Ideg-

tudományi Intézet Kutatás és Innovációs igazgatója, az intézet Funkcionális 

Idegsebészeti osztálya Osztályvezető főorvosa, a Magyar Máltai Lovagok 

Szövetsége ispotályosa, elnökségi tagja a Magyar Érdemrend Lovagke-

reszt kitüntetést vehette át az epilepszia sebészeti úton történő gyógyítása, 

illetve a fájdalom és a mozgászavarok neurológiai kezelése terén elért szak-

mai eredményei, valamint a rászorulók megsegítését szolgáló karitatív te-

vékenysége elismeréseként.  

9. November 2. 

a. „A kezdődő emberi élet tisztelete és az utódnemzés méltósága – Gyermek-

áldás emberöléssel” c. írt válaszcikket a Magyar Nemzetbe dr. Rojkovich 

Bernadette abban a vitában, mely az asszisztált emberi reprodukció témá-

ban robbant ki Veres András püspök nyilatkozata nyomán. 

10. November 21. 

a. Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébániatemplomban az egészségügyiek 

hagyományos szentségi összejövetele, szentségimádása ismételten meg-

rendezésre került (17:00) Berán Ferenc atya vezetésével. A járványügyi 

helyzet miatt ismét online is követhető volt a szertartás. 

11. December 3. 

https://youtu.be/1MVF3QTmKXc
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a. Az „Intenzív osztályon hozott életvégi döntések COVID-dal és anélkül” c. 

tartott előadást közös minikonferenciánkon dr. Domján Attila, az aneszte-

ziológia és intenzív terápia szakorvosa, Zoom segítségével, az online térben. 

(https://www.youtube.com/watch?v=GjOXlMq3qRw&feature=youtu.be) 

12. December 14. 

a. Ugyancsak közös minikonferenciánkon, online formában, tartott előadást 

Németh Gábor atya, a MKPK Titkárságának irodavezetője „Etikai megfon-

tolások a COVID-19 járvány kapcsán” címmel. (https://www.yo-

utube.com/watch?v=6mk_uDB6_jE&feature=youtu.be) 

Család Munkacsoport 

A Damjanich u. 50-ben szakmai napot tartottunk, ahol útjára indítottuk a Hetvenkét 
Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportja által életre hívott Bízd Rá Magad honlapot. 
A honlapon egyházi minőségbiztosítással bíró segítő közösségeknek adunk otthont, hogy 
az élet bármely területén problémával küzdő kereső emberek egy helyen találják meg a 
megbízható, katolikus, keresztény értékrend alapján mindenkinek felkínált 
jógyakorlatokat. 

A Bízd Rá Magad honlap kéz a kézben jár a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
eseményeivel. Nem véletlen, hogy Erdő Péter bíboros úr a NEK első gyümölcsének 
nevezte a honlapot, amely a koronavírus miatt egy évvel, 2021. szeptemberre halasztott 
Kongresszus eredetileg tervezett idejében elindult: ezzel megelőzve az idei eseményt, de 
egyben utóéletet is biztosítva annak összes várható gyümölcsének. 

t’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely 

2020. január: a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom „Hit és Hivatás” lelki napjának 
programjához csatlakoztunk egy tematikus kiálltással a Párbeszéd Házában. A kiállítás 
létrejöttét lelkes és gondos szakmai előkészület előzte meg, mely még jobban 
összekovácsolta közösségünket. Kiállításunkat Dragonits Márta nyitotta meg. A program 
keretében délután a szakmák szerinti kiscsoportos beszélgetés során alkalmunk nyílt új 
tagokkal és a szakma más képviselőivel is megismerkednünk. 

Márciusban képviseltettük magunkat a T72 által szervezett lelkiségi mozgalmak 
lelkigyakorlatán Pannonhalmán. 

Szeptember 10-én nyílt meg „Fénnyel írva” címmel csoportos kiállításunk a Békásmegyeri 
Szt. József Házban. A megnyitón Versegi Beáta nővér tartott lélekemelő elmélkedést a 
kiállított alkotásainkból inspirálódva. A kiállítással az Ars Sacra programsorozatához 
kapcsolódtunk. 

Szeptember: A „Fénnyel írva” kiállításról megjelent a Magyar Kurírban egy összefoglaló 
cikk, valamint a Katolikus Rádióban is hallható volt egy riport, mely az alkotókat 
szólaltatta meg.  

Részletek 

https://www.youtube.com/watch?v=GjOXlMq3qRw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6mk_uDB6_jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6mk_uDB6_jE&feature=youtu.be
https://www.magyarkurir.hu/kultura/akik-fennyel-vilagossagot-irnak-kereszteny-kepzomuveszeti-tarlat-nyiltbekasmegyeren
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A „Fénnyel írva” kiállításunk anyagát Lonkay Márta meghívta a váci Credo Házba. Az 
advent elejére tervezett megnyitót sajnos a vírushelyzet miatti kormányrendelkezések 
következményeként már nem lehetett megtartani. 

Az év elején érkezett felkérés a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom részéről az Egyház 
társadalmi tanításának kompendiuma kapcsán. Az e-book és hangoskönyv változatához a 
fejezetekhez tartozó illusztrációkat Műhelyünk néhány tagja készítette: Kabay Tilda, 
Magyar Krisztina, Tremmel Hudik Katalin. A felkérés megtiszteltető volt számunkra, s 
egyben kihívás is az alkotók számára, ugyanakkor örömteli élmény is volt alkotásainkkal 
szolgálni és színesíteni az egyházi tanítást. A hivatalos megjelenés december elején 
történt meg. Az alábbi cikk jelent meg ennek kapcsán:  

Részletek 

Facebook oldalunkon való megjelenésünk továbbra is aktív: a saját és a T72 Mozgalom 
eseményei mellett alkotásainkból és hozzájuk fűződő gondolatainkból is teszünk közzé. 
Jelenleg 226 ember követi oldalunkat, ami jól mutatja, hogy van érdeklődés, kíváncsiság 
és nyitottság a kortárs keresztény művészet befogadására. A Hetvenkét Tanítvány 
Mozgalom is megosztja művészeink alkotásait, mely örömteli együttműködés és szolgálat 
számunkra. 

Az év során többször is tudtunk „találkozni” Műhelyünk tagjaival a ZOOM-on , a pandémia 
okozta korlátozó intézkedések miatt. 

Az év lezárásaként a ZOOM-on tartottuk meg karácsonyi „összejövetelünket”, melyre 
mindenki kedves lelki ajándékokkal készült a többiek számára. 

További céljaink között szerepel: 

• további tagok meghívása; 
• a NEK-re való közös lelki és szakmai felkészülés; 
• kiállítások szervezése; 
• nyári alkotó tábor; 
• valamint további célunk olyan karitatív jellegű tevékenység, műhelymunka, melyben 

művészetünkkel másokat szolgálhatunk. 

Teremtésvédelmi Munkacsoport 

A munkacsoport gondozásában két könyv készül az ökológiai válságról Egyházi 
dokumentumok az ökológiai válságról és az Ablakok a fenntartható világra címmel. Ezen 
kívül az NFFT harmadik előrehaladási jelentésének disszeminációját, a fenntarthatósági 
dilemma megoldó köreinek szervezését készítettük elő. 

A vasarnap.hu-val együttműködve 2020. szeptember 11-én megrendezésre került a 
Teremtésvédelmi konferencia (online is követhető módon), amelynek előadói 
többségében a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom tagjai közül kerültek ki. Az internetes 
hírportállal kialakult együttműködés keretében számos cikk és interjú jelent meg 
teremtésvédelmi témában a Munkacsoport tagjaival és a Mozgalom vezetőivel. 

 

https://www.magyarkurir.hu/hazai/e-konyv-es-hangoskonyv-formaban-is-elerheto-i-az-egyhaz-tarsadalmitanitasanak-kompendiuma-i


 

 

12 

 

Pedagógus Műhely 

A Műhely 2020-as tevékenységének kezdete visszanyúl 2019 októberére, amikor is 
megrendezésre került „A csendtől a szóig” elnevezésű pannonhalmi nemzetközi 
gyermekjogi szimpózium. A rendezvény előkészítésében sajnálatos megakadás volt 
érzékelhető, ám háttértevékenységünk eredményeképpen mégis megvalósult a kisebb-
nagyobb szervezetek hiánypótló összefogása, a gyermekvédelem ügyének a gondolkodás 
előterébe hozása, a támadások és rossz kritikák helyes mederbe terelése.  

Több mint félezer szakértő és érdeklődő és szervezet találkozását tette lehetővé a 
pannonhalmi találkozó, Áder János köztársasági elnök fővédnöksége alatt, a teljesség 
igénye nélkül nevesítve: a Klebelsberg Központ, az Alapvető Jogok Biztosításának 
Hivatala, az Evangélikus Egyház, a Semmelweis Egyetem, a Vatikáni Pápai Bizottság, vagy 
az ECPAT Austria. 

A konferencia kapcsán a műhely élénk, a nem vártnál erősebb kezdést kapott, a 
konferencia visszhangja a mai napig utoléri a Pedagógiai Műhely tagjait, amely nem csak 
rávilágított a folyamatszemléletű, rendszerszintű preventív gyermekvédelmi 
jelzőrendszer szükségességére, hanem az első lépést megtéve, magával indította 
szakértők és szervezetek közösségét az összefogás felé. 

A konferenciát követően más jellegű, de ismételt összefogásra buzdította a Műhely tagjait 
a 2020 januárjában megjelent Nemzeti Alaptanterv. A magcsoport tagjait alkotó 
intézményvezetők közül mindenki megszólítva érezte magát az alaptanterv kiadása által, 
és válaszul oldalakon keresztül részletezte szakmai meglátásait és a nevelés jövő- és 
emberképéhez kapcsolatos aggodalmait, amelyet aztán több körben megvitatva és egy 
egységes dokumentumba foglalva eljuttatta Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti 
érsek, metropolita számára, illetve a MKPK színe elé, közbenjárásukat kérve a 
kormányzat felülvizsgálatához. 

A koronavírus-járvány miatt szükségessé vált és bevezetett óvintézkedések 2020. 
márciusban olyan váratlan és embert próbáló helyzetbe hozták Magyarország és a világ 
oktatási intézményeit, amely a mai napig megoldandó szükséghelyzetek sorozatával 
állítja szembe a tanulókat, családokat, pedagógusokat és intézményvezetőket egyaránt. 
Ennek eredményeképpen a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógiai Műhelye a 
további apostoli munkáját saját berkein belül viszi végbe nap, mint nap. 

Ennek a küzdelemnek részeként újabb összefogás eredményeképpen a műhelytagok 
levelet fogalmaztak Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár részére, amely levél 
utat nyitott az egyházi intézmények számára, hogy az emelt szinten érettségi vizsgát tevő 
diákjaikat saját maguk vizsgáztassák le, így is védve őket a bizonytalan veszélyhelyzet 
szorító hatása alól. A levél sikere lehetővé tette az őszi érettségi időszakra a diákok 
számára, hogy anyaintézményeikben, saját tantestületük előtt álljanak helyt. 
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A műhely rövid távú célja is mindenképpen az, hogy a magcsoport további munkájával 

nyissunk a széles pedagógustársadalom felé. 

Amennyiben ez még egy ideig csak a virtuális térben lehetséges, – elfogadva, hogy ez a 

kulturális változás továbbra is velünk marad – egy on-line fórum beindítása 

mindenképpen nagy lépés lehetne. 

Jogász Kör 

A T72 Jogász Műhely 2019. december 12-én alakult. Török Bernát kezdeményezésére. 

A Jogász Kör tagja (dr. Korencsi Attila) vesz részt az Európai Unió Püspöki Konferenciái 
Bizottságának (COMECE) Jogi Munkacsoportjában, képviselve a magyar katolikus jogászi 
álláspontot az EU és a Katolikus Egyház közötti intézményes párbeszéd keretébe tartozó 
kérdésekben. 2020-ban online keretek között történt a munkacsoporti részvétel. 

A Jogász Kör tarjai aktívan részt vesznek a felsőoktatási képzésekben, kifejezett hangsúlyt 
helyezve a jog és az etika egymástól elválaszthatatlan kapcsolatrendszerére. A Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2020-ban új posztgraduális 
képzés indult a jogi megfelelést biztosító (compliance) tevékenység katolikus szemléletű 
oktatására. 


