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1. sz. melléklet 

A Magyarországi Református Egyház javaslatai, szempontjai a 2014-2020-as EU-s 
költségvetési időszakra vonatkozóan 

(tervezet) 

(még nem lezárt, nem végleges anyag) 

 

Az alábbiakban még nem teljes körűen, és elsősorban nem a konkrét programokra és 

projektekre fókuszálva foglaljuk össze az MRE szempontjait az elkövetkezendő Uniós 

költségvetési ciklus magyarországi fejlesztési koncepciójához. 

Egyházunk örömmel és nyitottan kapcsolódik be az elkövetkező fejlesztési időszak 

programjainak, szempontjainak egyeztetésébe. Fontosnak tartjuk, hogy a következő fejlesztési 

ciklus tervei a lehetőségek szerinti széles társadalmi és szakmai egyeztetéseken alapuljanak: 

megítélésünk szerint széleskörű egyeztetéssel tud megfogalmazódni egy reális, vállalható és a 

társadalom érdekében tevékenykedő szervezetek, közösségek támogatását is bíró fejlesztési 

koncepció.  

A fejlesztési koncepció kialakításakor, véglegesítésekor elsődlegesen fontos, hogy milyen 

társadalompolitikai célkitűzések határozzák meg a fejlesztéssel kapcsolatos gondolkodást. 

Szerepünket elsősorban e társadalompolitikai hangsúlyok kimunkálásában látjuk és tartjuk 

fontosnak, az alábbiakban ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a gondolatainkkal.  

Nyilvánvaló, hogy a magyarországi fejlesztési koncepció nem térhet el az EU általános 

társadalompolitikai és - ehhez kapcsolódó - fejlesztési elképzeléseitől. Ezzel kapcsolatban 

fontos volna megismernünk, hogy a rendkívül gazdag és sok területen folyó ezzel kapcsolatos 

EU-s gondolkodásból és egyeztetésekből az illetékes magyar felelősök milyen irányokat látnak 

kibontakozni. Különösen is fontosnak tartjuk az uniós gondolkodás megismerését, és ezzel 

kapcsolatosan a magyarországi fejlesztéspolitikai elképzeléseket, mert megítélésünk szerint a 

várható gazdaságpolitikai szempontok erősödése és a társadalompolitikai elképzeléseknek a 

foglalkoztatáspolitikára való továbbszűkítése a leginkább várható veszélyforrás.  

Reméljük, hogy a következő fejlesztési koncepció - a pályázati-, és projekt-gondolkodáson 

túlmenően - a társadalmi párbeszéd bevonásával tudná megfogalmazni általánosságban és a 

szükséges konkrétsággal az általános társadalmi és gazdasági fejlesztési elképzeléseket, 

amelyek megvalósításában részben vagy egészben számít és támaszkodik a következő uniós 

költségvetési időszak fejlesztési forrásaira is. Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy olyan 

fejlesztési koncepció kidolgozását reméljük, amely nem pusztán az uniós források lehívásának 

kerete és „útvonalterve” kíván lenni, hanem tágabb értelemben fogalmaz meg fejlesztési 

elképzeléseket. 
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Általános, elvi szempontok 

Az EU-s gazdasági nehézségek és társadalompolitikai problémák gyökere nagyon sok esetben 

alapvetően lelki természetű és pl. az egy adott társadalmon belüli és a társadalmi szereplők 

közötti bizalom gyengülésén és a közösségért érzett felelősségvállalás gyengülése. 

Miközben semmiképpen sem állítanánk, hogy a foglalkoztatás növelése ne lenne 

kiemelkedően fontos érdeke a magyar társadalomnak is, aközben rendkívül fontosnak tartjuk 

azt is, hogy ne vesszenek el azok a megfontolások sem, amelyek a társadalom közhangulatát, 

lelkiállapotát, a társadalmi bizalom állapotát befolyásolják.  

Ehhez kapcsolódva fontosnak tartjuk, hogy az állam feladatkörével, tevékenységével és ezek 

értelmezésével kapcsolatos EU-s és magyarországi jelentős változások és megfontolások a 

következő években még inkább a társadalom bevonásával és véleményének megkérdezésével 

történjenek. Az állam szerepének további átalakításakor fontosnak tartjuk a gondoskodó, az 

emberek problémáinak megoldásában egyszerű eszközökkel segíteni tudó állam kialakítását. 

Megítélésünk szerint az állam akkor tudja jól ellátni feladatát, ha a törvényi szabályozásokkal 

keretet és lehetőséget teremt a különböző szintű közösségek munkájához, és ezen közösségek 

munkájára, tapasztalataira építve segíti a helyi, regionális, országos szinten ezen közösségek 

munkáját és tevékenységét. Ha konkretizálni akarjuk ezen fejlesztési szempontot, akkor a már 

megkezdett állampolgárbarát közigazgatás kialakítása mellett olyan további 

szabályozáskönnyítések és a kommunikációt, a kapcsolattartást egyszerűsítő intézkedésekre, 

megoldásokra gondolhatunk, amelyek által az állampolgárok az őket kiszolgáló, életüket segítő 

eszközként tekinthetnek az államra és annak különböző szerveire, szervezeteire. 

Az állam szerepét kiemelten fontosnak tartjuk a következő 7 éves EU-s fejlesztési ciklus egyik 

kiemelkedő pontját jelentő társadalmi integráció megvalósításában. Javasoljuk, hogy a 

fejlesztési elképzelések társadalompolitikai alapvetése kialakításánál a társadalmi integráció 

szempontja meghatározó legyen. Megítélésünk szerint a társadalmi integráció nem pusztán a 

leginkább hátrányos csoportok szemszögéből fontos, hanem általánosan is hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a társadalom egészének hangulata és pl. munkaerő-piaci helyzete javuljon. 

A társadalmi integráció tényleges és valóságos megvalósítása érdekében egy másik fontos 

szempont, hogy az emberek lakóhelyéhez közel legyenek, ill. kerülhessenek azok a 

szolgáltatások és ellátások, amelyekkel életvitelüket támogatni lehet. Egyházunk - más 

felekezetekhez hasonlóan - többek között a helyi közösségek erősítésében, a társadalmi 

integráció helyi szintű megvalósításában tud és kíván elsősorban közreműködni. 

A fejlesztési elképzeléseknek társadalompolitikai szempontból meghatározó jelentőségű 

megvalósíthatósági faktora a magyarországi népességfogyás megállítása és a 
gyermekvállalási hajlandóság növelése. Nyilvánvaló, ahhoz, hogy ebben határozott és 

világos változás történhessen, feltétlenül szükséges, hogy a társadalompolitikai szempontok 

mellett átgondolt gazdaságpolitikai intézkedések történjenek, amelyek abban segíthetik a 

szülőket, hogy felbátorodjanak a gyermekvállalásra, és lehetőségük legyen gyermekeik 

eltartására. Rendkívül aggasztónak tartjuk, hogy az elmúlt esztendőkben folyamatosan 
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növekszik a gyermekükről gondoskodni nem tudó szülők, családok száma, így egyre növekvő 

mértékben szorulnak a gyermekek valamilyen típusú állami gondoskodásra. Ezért, miközben 

a fentiek értelmében erősíteni és javítani szeretnénk a családoknak a - gyermekek vállalásával 

és felnevelésével kapcsolatos - lehetőségeit, a kényszerű helyzet ismeretében fontosnak 

tartjuk, hogy a gyermekellátás és a gondoskodás területén további átgondolt 
fejlesztések legyenek, amelyekben egyházunk is kész tevőlegesen részt venni. Elsősorban is 

azért, hogy pl. a nevelőszülői hálózat fejlesztésével, azon gyermekek, akikről szüleik 

gondoskodni nem tudnak, vagy nem akarnak, a lehető leginkább családjellegű körülmények 

között tudjanak felnőni. 

Továbbá nem tartjuk elégségesnek, hogy ha a szükséges foglalkoztatáspolitikai szempontok 

megjelenítése - és ennek keretén belül az emberi tőke fejlesztése - pusztán az oktatási 

rendszer esetleges fejlesztésére szorítkozna, ezen belül is elsősorban az iskolai típusú 

oktatásra. Megítélésünk szerint a családok alapvető önellátási és működési funkcióinak 
megerősítése mellett szükség volna arra is, hogy különös hangsúllyal jelenjenek meg pl. az 

óvodai, bölcsődei fejlesztés szempontjai, ezáltal is munkalehetőséget biztosítva, valamint a 

családok számára lehetővé téve a munka világába való visszatérést, nem beszélve ezen 

intézményeknek a társadalmi integráció folyamatában betöltött jelentős szerepéről. 

Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy a humán tőke fejlesztése érdekében jelentős és 

hatékony - a lehető legszélesebb társadalmi egyeztetés alapján végiggondolt - 

oktatásfejlesztési koncepció is kidolgozásra kerüljön. Meggyőződésünk, hogy a 

magyarországi és az EU-s közép-, és hosszú távú fejlődés lehetőségeit mindenekelőtt egy 

magas színvonalú, és a különböző társadalmi szükségleteket kielégíteni tudó közoktatás 

kialakításával lehet megteremteni. A közoktatás/köznevelés fejlesztése végiggondolásában 

egyházunk kész több évszázados tapasztalatával bekapcsolódni! Természetesen más 

tapasztalatok és szempontok mellett örömmel vennénk, ha ezek az egyházi oktatási 

tapasztalatok is befolyásolnák a fejlesztési elképzeléseket. 

A közoktatás, köznevelés hosszú távú fejlesztési koncepciója mellett szükséges, hogy a 

felsőoktatás átalakuló rendszerében világos és tiszta kép alakuljon ki arról, hogy milyen 

irányban és mely területeken kívánja hazánk a felsőoktatás, és az erre épülő 
posztgraduális képzéseket fejleszteni. Miközben világos és egyértelmű kormányzati 

szándék, hogy a felsőoktatás finanszírozásából az állam kivonuljon, aközben az ország 

versenyképességének és nem utolsósorban társadalmi fejlesztésének elengedhetetlen feltétele 

egy magas szintű felsőoktatási rendszer. Meglátásunk szerint azokat a területeket kell és 

érdemes fejleszteni, ahol - hogyha arányosan magas költségekkel is, de - a magyar tudomány 

évszázados eredményeire és tapasztalataira építve komoly eredmények remélhetőek (ilyen pl. 

a természettudományos kutatások közül a biológia és a fizika területén végzett szakmai 

munka). Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy közösen elhatározott, nagy költségigényű 

felsőoktatási fejlesztések mellett, elsősorban azon területek fejlesztésére kellene 

összpontosítani, amelyek viszonylag kis beruházással komoly eredményeket hozhatnak. Ezen 

területek közül kiemelten fontosnak gondoljuk a környezetvédelemmel, 

környezettudatossággal kapcsolatos képzések fejlesztését, valamint a társadalmi integrációt 

segítő felsőoktatási képzések fejlesztését, mint pl. az alternatív gazdasági és társadalmi 
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integrációs modellek és megoldások kidolgozása. A református felsőoktatás oldaláról 

közelítve további lehetőséget látunk arra, hogy - a meglévő és élő egyházi együttműködésre 

alapozva - egyházi felsőoktatásunknak a Kárpát-medencei  összefogó és segítő oldalát 
emeljük ki, és ajánljuk fel egy felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos általános megfontolásra.  

A fejlesztési elképzelések kidolgozásához további átfogó szempontként javasoljuk annak a 

mérlegelését, hogy a fejlesztési elképzelések kidolgozásában és majdani megvalósításában 

hangsúlyos szerep jusson a különbözi társadalmi és civil szervezeteknek, amelyek 

amellett, hogy kreativitást és hosszú távú elkötelezettséget tudnának a folyamatba hozni, 

biztosíthatják is egy adott fejlesztési elképzelés társadalmi támogatottságának és 

megvalósításának sikerességét. Ezért javasoljuk, hogy a társadalmi párbeszéd és stratégiai 

partnerség keretén belül kerüljön sor azon szempontok és ehhez kapcsolódó projektek 

felmérésére, amelyeknek a fejlesztési tervbe való integrálásával meglévő és adott esetben jól 

működő és jó célt szolgáló szándékok és programok erősödhetnek meg kormányzati vagy 

állami állásfoglalással.  

Az elmúlt esztendőkben egyre világosabban látható elmozdulás van az EU fejlesztési és ehhez 

kapcsolódó magyarországi fejlesztési gondolkodásban, hogy egyre kisebb mértékben 

számolhatunk el működési költségeket egy-egy program, projekt kapcsán. Ez igen nagy 

problémát jelent, elsősorban is a társadalmi beilleszkedést szolgáló és segítő programok, 

projektek felépítése és megvalósítása kapcsán. Kérjük az illetékeseket, hogy mindent tegyenek 

meg annak érdekében, hogy úgy az EU-s fejlesztési szempont rendszer, mint a magyarországi 

szempontrendszer kidolgozása során a működési költségekkel kapcsolatos pályáztatás, 

illetve pályázatelemek ne tűnjenek el. 

Néhány konkrét felvetés és javaslat 

Energetika Az elmúlt esztendőkben - nemcsak egyházi körökben - nagy sikert és komoly 

érdeklődést váltottak ki a különböző energetikai fejlesztéshez kapcsolódó programok, 

projektek. Fontosnak tartjuk, hogy a következő fejlesztési ciklusban is hangsúlyos módon 

jelenjen meg az energetikai fejlesztési lehetőség. Itt megfontolásra javasolnánk azt, hogy az 

energetikai épület felújítások mellett olyan komplex megoldások megvalósulására is nyíljon 

lehetőség, amelyek épület energetikai felújítás mellett pl. az adott épület vagy intézmény 

energetikai önellátásának biztosítását is jelenthetik (pl. a megújuló energetikai források 

telepítése vagy különböző gazdaságosan termelhető és használható fűtőanyagok termelése). 

Településfejlesztés Az elmúlt időszakban néhány jó tapasztalatról tudunk számot adni a 

településfejlesztés komplex megközelítése és a projektek megvalósítása terén. Javasoljuk, hogy 

a jövőben is nyíljon lehetőség komplex település fejlesztési programok megvalósítására. Itt 

fontosnak tartjuk, hogy településről gondolkodjunk és ne pusztán térségről és kistérségről, 

hiszen az emberek kötődése és az emberek mindennapi élete egy-egy településen zajlik. 

A társadalmi integrációhoz kapcsolódó több konkrét lehetőség közül csak néhányat 

szeretnénk megemlíteni, amelyekben már eddig is aktívan dolgoztunk, vagy amelyekkel 

kapcsolatban fontosnak éreznénk a társadalmi és az egyházi elköteleződést is: 
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a.) roma integráció, 

b.) korai fejlesztői kapacitások létrehozása és növelése, 

c.) menekültek integrációja, 

d.) az idős generáció integrációja. 

A sor természetesen még folytatható. 

Kéréseink a fejlesztési elgondolások összehangolását végzők felé 

Lényegesnek tartjuk, hogy a következő fejlesztési ciklusban lehetőség szerint egységes 
rendszerben kerüljön sor a fejlesztési elképzelések egyezetésére, és a majdani fejlesztésekkel 

kapcsolatos pályázatok kiírására és lebonyolítására. Ezt a kérésünket a vidékfejlesztéssel 

kapcsolatos eljárási tapasztalatok miatt tartjuk fontosnak jelezni. 

Lényegesnek tartjuk a különböző intézményfenntartással összefüggő fejlesztési/pályázati 

lehetőségeknél az esélyegyenlőség szempontjának érvényesülését. Kérjük, hogy az egyházi 

fenntartású intézmények is kapjanak lehetőséget a különböző intézményfejlesztési 

lehetőségekre vonatkozó pályázatoknál, szempontjaik, sajátosságaik vétessenek figyelembe a 

kiírások elkészítésekor! 

Kérjük, hogy a fejlesztési koncepció társadalompolitikai megalapozásáról zajló vitákba, 

munkába vonják be egyházunkat. 

Kérjük, hogy teremtsék meg a szavazati joggal való részvétel lehetőségét az egyházak számára 

a helyi, regionális fejlesztési elképzelések, majdani operatív programok kialakításával, 

gondozásával megbízott testületekbe. Amennyiben pedig erre nem nyílna lehetőség, úgy 

kérjük, hogy teremtsék meg ezen testületek és egyházunk között a formális, érdemi 

kapcsolattartás kereteit. 

Fontosnak tartjuk, hogy a fejlesztési koncepció összeállításakor, majd pedig az ebből fakadó 

pályázatok tervezésekor legyenek tekintettel az egyházak működési sajátosságaira. Ezért 

kérjük, hogy hozzák létre ezen egyeztetések formális fórumait. 

Budapest, 2012. szeptember 13. 

 

Tarr Zoltán 

        zsinati tanácsos 

 


