
 

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága 

a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület  

tisztelettel meghívja Önt a 

„Fenntarthatóság, igazságosabb gazdasági rendszer, teremtésvédelem. 

Öt évvel a Laudato si’ enciklika megjelenése után: mérleg és teendők” 

című konferenciára. 

 

 

 

Helyszín: Országház, Felsőházi terem        Időpont: 2020. március 25. 10 óra 

(1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) 

Ferenc pápa 2015 júniusában jelentette meg enciklikáját a teremtett világ iránti felelősségről 

„Áldott légy – a közös ház gondozásáról” címmel. A körlevelet hívőknek és nem hívőknek 

egyaránt írta, és kiemelten szeretné megszólítani benne a világ vezetőit, ideértve minden felelős 

döntéshozót kormányzati és gazdasági szinten egyaránt. 

Konferenciánk célja, hogy öt évvel a pápai körlevél megjelenése után számot vessünk eddigi 

ténykedéseinkkel, s előretekintve a jövőre, új utakat, lehetőségeket tárjunk fel. Előadóink között 

ott lesznek: Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke, Varga 

Judit igazságügyi miniszter, Hölvényi György európai parlamenti képviselő, Bándi Gyula a 

jövő nemzedékek szószólója és még számos, a közéletből, egyházi és tudományos életből 

ismert személyiség. 

A konferencia részletes programját a csatolt dokumentumban találja. 

 

΅ ᷁

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet 2020. március 15-ig fogadunk a 

https://tinyurl.hu/JnVs/ linken. 

A regisztrációt a jelentkezés sorrendjében áll módunkban fogadni. 

Kérjük, a biztonsági ellenőrzés miatt korábban érkezzen, és személyazonosító igazolványát hozza 

magával. A beléptetés várhatóan a XII-es kapun történik. 
Adatvédelmi tájékoztatónkat elolvashatja a 

https://drive.google.com/open?id=1JRKUD5Jv_eH6KMjnv9RXRzdOQ_5qCltK linken. 
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Fenntarthatóság, igazságosabb gazdasági rendszer, teremtésvédelem. 

Öt évvel a Laudato si’ enciklika megjelenése után: mérleg és teendők 

Konferencia az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága, 

a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szervezésében, 

a Parlament felsőházi termében 

2020. március 25-én 

 

Program, tematika 

9:00 - 9:50 Érkezés, regisztráció 

10:00 - 10:15 Megnyitó 

Elnököl Udvardy György érsek, az MKPK elnökhelyettese 

Köszöntők  

Náray-Szabó Gábor akadémikus, az NFFT társelnöke 

Veres András püspök, az MKPK elnöke, a konferencia egyházi fővédnöke 

Áder János köztársasági elnök, fővédnöki üzenete 

10:15 - 10:45 Főelőadások 

Erdő Péter bíboros, érsek: A teremtett világ és az emberi társadalom kölcsönhatása 

Varga Judit igazságügyi miniszter: A fenntarthatóság, mint alkotmányos és európai uniós kötelezettség 

hazánkban 

Referátumok 

10:45 - 11:05 A Laudato si’ főbb pasztorális és strukturális üzenetei (Nobilis Márió és Nemes Csaba, 

Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület) 

11:05 - 11:20 Laudato si’ ökológiai és szociális üzenetei – összevetés a jelen európai és nemzetközi 

folyamataival (Hölvényi György EP képviselő, az Európai Néppárt frakciója Vallásközi Párbeszéd-

munkacsoportjának társelnöke) 

 

11:20 - 12:00 SZÜNET 



 

Elnököl Kükedi Zsolt, NFFT tag, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületi tag 

12:00 - 12:15 A Laudato si’ enciklika ember- és világképe (Székely János püspök, az MKPK Caritas in 

Veritate Bizottság elnöke) 

12:15 - 12:30 Vannak megoldások, de most már tenni kell! (ifj. Chikán Attila elnök, BCSDH, 

Magyarországi üzleti tanács a fenntartható fejlődésért) 

12:30-12:45 Valóság és áldás – egy mindenkit megszólító enciklika (Kodácsy-Simon Eszter egyetemi 

docens, Evangélikus Hittudományi Egyetem) 

12:45 – 13:00 Önzés a környezet gyilkosa – Laudato si’ versus fogyasztásközpontú világ (Náray-

Szabó Gábor akadémikus, NFFT társelnök) 

13:00 - 13:15 „Társadalomegyesítés” – bátorság, találékonyság, nagylelkűség, remény (Vecsei Miklós 

miniszterelnöki biztos) 

13:15 - 13:30 Záró gondolatok (Bándi Gyula AJBH; a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 

biztoshelyettes) 

 
 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 


