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Feladatok  

 Együttműködés a Hit, Tudomány és a Környezet (RSE) szervezettel, mint az Őszentsége I. 
Bartholomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, valamint őexcellenciája Romano Prodi, az 
Európai Bizottság elnökének védnöksége alatt rendezett, "Az élet folyója", végig a Dunán a Fekete-
tengerig című III. szimpózium magyarországi kommunikációs tanácsadója, valamint "Az átmenet 
ideje. A folyók átmeneti állapota: a prioritások megállapítása" című 5. plenáris ülés rendezője, az 
alábbi tevékenységekben:  

o Az RSE pozicionálása, mint a magyarországi környezetvédelmi etika iránt elkötelezett 
kulcsfontosságú környezetvédelmi szervezet;  

o Az RSE vezető szerepének alátámasztása a hit, a tudomány és a környezetvédelem 
együttműködésének serkentésében, amelynek célja a környezettudatos gondolkodás 
erősítése;  

o Kormányzati és közkapcsolatok: az RSE nevében kapcsolatok létesítése a magyar 
társadalom meghatározó szegmenseivel, a kormány, média, valamint tudományos és 
környezetvédelmi szervezetekkel;  

o Sajtókapcsolatok.  

 

Tevékenységek  

 A III. szimpózium teljes magyarországi programjának megtervezése és megszervezése, beleértve az 
ökumenikus pátriárka és az 5. plenáris ülés programját;  

 A Magyar Tudományos Akadémia mint vendéglátó partner felkérése; az 5. plenáris ülés helyszínéül 
az MTA díszterem megszerzése;  

 Őszentsége I. Bartholomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka látogatásának megszervezése 
az esztergomi Bazilikába;  

 Koordinálás a Köztársasági Elnök Hivatalával: Dr. Göncz Árpád megnyerése a III. szimpózium 
résztvevőinek üdvözlésére Magyarországon;  

 Audiencia koordinálása Őszentsége az ökumenikus pátriárka és kísérete részére az Országgyűlés 
elnökével;  

 A budapesti kulturális program megszervezése, a meglátogatott helyszínek, az idegenvezető és a 
szükséges eszközök biztosítása;  

 A Környezetvédelmi Minisztérium szakmai együttműködésével az 5. plenáris ülés programjának 
összeállítása;  

 VIP- és sajtó meghívó listák összeállítása, gyártása, postázása és nyomonkövetése a budapesti 5. 
plenáris ülésre;  

 Folyamatos sajtókapcsolatok:  
o Sajtólista elkészítése a sajtótájékoztatóra és az 5. plenáris ülésre;  
o Sajtóközlemény fordítása, adaptálása, sokszorosítása és terjesztése,  
o Információs anyag elkészítése és eljuttatása a meghívott sajtónak;  

 Sajtófigyelés és elemzés.  
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Eredmények  

 A magyar hatóságok pozitív reagálásai megerősítették a III. szimpózium céljainak és az RSE, illetve 
küldetése támogatottságát Magyarországon;  

 Optimáló hatás éppúgy a döntéshozók, mint a nagyközönség körében, erősítve ezzel az RSE 
kezdeményezése által felvetett sürgős ügyek iránti figyelmet;  

 A III. szimpózium kivételesen magas mennyiségű és minőségű sajtóvisszhangot kapott - az RSE 
környezetvédelmi kezdeményezésében résztvevő Duna-menti országok közül a magyarországi volt a 
legkiemelkedőbb;  

 Döntő többségben pozitív és objektív információt tartalmazó cikkek jelentek meg, erősítve ezzel a 
III. szimpózium céljainak hatását.  


