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ÖKOLÓGIAI MŰVELŐDÉS
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK 

EMBERI TÉNYEZŐ

Lőrinczi Istvánt, az Outdoor Mission Kft. ügyvezetőjét kérdeztük fenntarthatóságról, karitatív csa-
patépítésről és ökológiai művelődésről.

Mikor kezdett környezetvédelemmel, fenn-
tarthatósággal foglalkozni? Mindig is része 
volt az életének?
– Gyermekkoromban édesapámmal sokat 
kirándultunk a hegyekben, mindig is vonzott 
a természet. Később is rendszeresen túráz-
tam a barátaimmal, a havasokban sok útvo-
nalat jártunk be, majd hegymászóoktató let-
tem. Már ekkor elkezdtem túraszervezéssel 
foglalkozni, először a Kárpátokba, később az 
Alpokba, majd Pakisztánba, a Nyugat-Hima-
lájára is vezettem csoportokat.
A budapesti Mycrobacteriológiai Referencia 
Laboratóriumban csaknem tízévnyi labo-
ratóriumi technikusi munkám eredmé-
nyeképpen több publikációban, illetve 
a Klinikai és Járványügyi Bakteriológia 
Kézikönyv több fejezetében társszer-
zőként vettem részt. Ezután a Landy 
Tours kalandtúrás csapatépítő cégnél 
dolgoztam, egészen addig, amíg helyét 
láttam ennek a tevékenységi körnek az 
életemben. 
2006-ban megalapítottuk az Outdoor 
Missiont, amely egy ernyő alá veszi a 
csapatépítést és a vállalati önkéntes-
séget. Eleinte csapatépítő tréningeket, 
céges rendezvényeket szerveztünk, 
majd a magyarországi vállalatok és civil 
szervezetek önkéntességi gyakorlatá-
ról készített felmérésünk eredményeire 
alapozva bővítettük, fejlesztettük a pa-
lettát. A felmérés, amely Völgyi Katalin 
munkája,  2010-ben második helyezést 
ért el a Magyar Public Relations Szövet-
ség pályázatán, majd 2011-ben a European 
Public Relations Education and Research 
Association (EUPRERA) is díjjal jutalmazta.

A tevékenységüket „karitatív csapatépí-
tésnek” nevezik. Mit jelent ez pontosan?
– A karitatív csapatépítés a vállalati ön-
kéntesség olyan szervezett és tréning kon-
textusba helyezett formája, amely együtt-
működést igénylő tevékenységet tartalmaz. 
Azokat a kompetenciaterületeket fejlesz-
ti, amelyek nélkülözhetetlenek a hatékony 

kooperációhoz. Fontos jellemzője, hogy 
miközben a csapat közhasznú tevékeny-
ségben vesz részt, mélyül az egyéni és a 
csapatszintű felelősségvállalás is, javul az 
együttműködés. A karitatív csapatépítés 
kezdetektől meghatározó tevékenységünk 
volt, ennek magyarországi meghonosításá-
ban élen jártunk.  Változatos kínálatunkban 
szociális, környezetvédelmi, egészségügyi 
és hátrányos helyzetűeket érintő programok 
is megtalálhatók. Fontosnak tartjuk, hogy a 
vállalatok aktívak legyenek a társadalmi fe-
lelősségvállalásban, programjainkkal pedig 
lehetőséget kívánunk ehhez biztosítani. 

A fenntarthatóság hogyan illik a tevékeny-
ségi körükbe?
– Négy évvel ezelőtt indítottunk el egy új 
divíziót, amelynek célja az ismeretterjesz-
tés, szemléletformálás fenntarthatósági, 
környezetvédelmi és humánökológiai té-
makörökben. Mi „ökológiai művelődésnek” 
nevezzük. Egyszerre szól gyermekeknek és 
felnőtteknek, a hatékonysága pedig abban 
rejlik, hogy tapasztalati helyzeteket, inter-
akciókat hozunk létre, amelynek során a 
tanulás valódi élmény. Leginkább nyílt ren-
dezvényeket szervezünk szemléletformálá-

si céllal. Minden alkalommal választunk egy 
alaptémát, például a Víz Világnapján a vizet, 
azonban azt egyéb fenntarthatósági témák-
kal együtt mutatjuk be, rávilágítva az ösz-
szefüggésekre. Ezzel kiemeljük a holisztikus 
gondolkodásmód fontosságát. 
Minden alkalommal egy meghatározott stra-
tégia alapján haladunk: ismertetjük az adott 
környezeti problémát, majd ezt rendszerbe 
foglaljuk, szakmai partnereink, szakembe-
reink segítségével megoldási alternatívákat 
kínálunk. Ezek egyrészt viselkedési szoká-
sok, másrészt eszközök, amelyek használa-
tával tudatosabban, felelősebben élhetünk. 

A nap végén pedig egy kvízjátékra hívjuk 
a résztvevőket, hogy átismételhessék a 
megszerzett tudást.

Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
– Fontos célunk, hogy azokat az isme-
retterjesztő programelemeinket, ame-
lyek manapság csak a rendezvényeinken 
jelennek meg, koncentráltan, egy állandó 
helyszínen látogathatóvá tegyük minél 
szélesebb kör számára. Ehhez egy Ma-
gyarországon egyedülálló intézményt 
szeretnénk létrehozni, s ennek érdeké-
ben már meg is tettük az első lépése-
ket. A tervezett intézményben folyama-
tosan végezhetnénk ismeretterjesztő 
tevékenységünket, helyet kapna mobil, 
megújulóenergia-tanösvényünk, és be-
mutathatnánk különböző eszközöket, 
megoldásokat a fenntarthatóság jegyé-

ben. Tervezzük továbbá, hogy nemzetközi 
szinten is bekapcsolódunk globális környe-
zetvédelmi projektekbe.

Szabadidejében hogyan kapcsolódik ki? Mi 
az, ami feltölti?
– Igyekszem a lehető legtöbb időt másfél 
éves kislányommal tölteni: együtt túrázunk, 
kirándulunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
egyensúlyt teremtsek a munkám és a sza-
badidőm, a gazdasági szemlélet és a szé-
lesebb értelemben vett emberi szemlélet 
között.


