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 Bevezetés
 
 

A jelen előterjesztés az MRE 2012. szeptemberi, a fejlesztéssel kapcsolatos elvi, koncepcionális 
meglátásait tartalmazó anyagának folytatása (ld. 1. sz. melléklet), ezért elsősorban a konkrét 
program-, és projekt elképzelésekre koncentrál. 
 
Az anyag összeállításakor figyelembe vett EU-s, ill. magyarországi fejlesztéspolitikai 
dokumentumok, szempontok: 

• Communication from the Commission - Europe 2020 A strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth c. dokumentum 

• Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
2014−2020 közötti közös stratégiai keretének elemei c. dokumentum 

• az EB által a fejlesztési terv készítéséhez készített és november 9-én a civil partnerek elé 
tárt ún. Pozíciós Papír 

• Közösség által irányított helyi fejlesztés - kohéziós politika 2014 és 2020 között c. 
dokumentum 

• Nemzeti Fejlesztés 2020 – Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos 
Területfejlesztési Koncepció megalapozása 

• Munkaközi változat az EU Bizottsággal folytatott kétoldalú informális megbeszélések 
támogatására c. dokumentum 

• Emberi Erőforrás Operatív Program – EFOP 2014-2020 c. dokumentum 
• A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése c. 

dokumentum 
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – GINOP 2014-2020 c. 

dokumentum 
• Terület- és Településfejlesztés Operatív Program – TOP 2014-2020 c. dokumentum 
• Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program – VEKOP 2014-2020 c. 

dokumentum 
• Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program – KEHOP 2014-2020 c. 

dokumentum 
• Magyar Halgazdálkodási Operatív Program – MAHOP 2014-2020 c. dokumentum 

 
A tervezéshez információt és javaslatokat gyűjtöttünk egyházunkon belül is részben az ún. 
Fejlesztési Bizottságtól, az intézményektől, szolgálatoktól és a fejlesztéssel, projekttervezéssel 
foglalkozó munkatársaktól. Az anyaggyűjtésben kiemelt figyelmet fordítottunk az egyházközségek 
és fokozatos egyházszervezeti egységek javaslataira, szempontjaira ezeket az egyházkerületek 
fejlesztési, pályázati ügyekkel foglalkozó munkatársai segítségével gyűjtöttük össze. A javaslatokat 
összhangba hoztuk az egyházunk jövője tervezésével megbízott ún. Egyházi Jövőkép 
Bizottság (EJB) gondolkodásával, közép-, és hosszú távú terveivel, elképzeléseivel. 
Szándékunk és reménységünk szerint az egyház fejlesztési elképzelései összefoglalásával 
hozzájárulunk az EJB stratégiaalkotó munkájához. 
 
Munkánk két fő részből állt: 

• Az első részben az állami fejlesztési terv készítéséhez fogalmazunk meg többé-
kevésbé konkrét javaslatokat, amelyek figyelembevételével a már hivatkozott 
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szeptemberi elvi kifejtésünkben összegyűjtött szempontok továbbgondolását adjuk. Ezen 
projektek megvalósításában egyházunk csak részben tud részt venni.  

• A dokumentum második részében egy témára fűzve („Megújulás, növekedés, 
közösség és gondoskodás”) mutatjuk be egyházunk 2014-2020-as időszakra 
javasolt fejlesztési elképzeléseit, amely több terület nem feltétlenül egymáshoz 
szorosan kapcsolódó javaslatát tartalmazza.  
 

Az alábbiakban az MRE által a következő esztendőkben tervezett, különböző ágazatokhoz és 
területekhez tartozó fejlesztési elképzeléseit mutatjuk be. A fejlesztési tervben csak azokat a 
témákat, programokat, projekteket jelöljük, amelyek relevánsak a 2014-2020-as EU költségvetési 
ciklus tervezése szempontjából.  
 
Az MRE szolgálatának, munkájának tartalmi fejlesztéséhez elsősorban saját belső erőforrásait 
mozgósítja, szoros és rendszeres párbeszédben az egyház egészének közösségével. Az anyag 
kereteit meghaladja, és ezért eltekintünk a fejlesztési elképzelések teológiai vetületének 
ismertetésétől, azt csak röviden foglaljuk össze. Ugyanakkor a már hivatkozott szeptemberi 
dokumentum kiegészítéseként szükségesnek tartjuk néhány megalapozó, elvi szempont 
ismertetését. 
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„Követségben járunk”- Az MRE küldetése – Misszió  
 
„A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten 

Országának jele és követe legyen a mai magyar társadalomban, a személyes és közösségi 

megújulás egyháza, ahol minden ember, származására és társadalmi helyzetére való 

tekintet nélkül, megtapasztalhatja Jézus Krisztus evangéliumának befogadó, gyógyító és 

újjáteremtő erejét.”   

 
 

Teológiai alapvetés 
 
„Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy megjelent Isten üdvözítő akarata Krisztusban. Az 
egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház közössége arra hivatott, hogy Isten 
országának jele, előíze és munkálója legyen a világban azáltal, hogy gyülekezeteinek, 
egyháztagjainak tanúságtétele által Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak szóban és tettben. Az 
egyházszervezet, a gyülekezetek közösségének keretet adó struktúra eszköze és hordozója kell, 
legyen az evangéliumról szóló tanúságtételnek, amely értéket, identitást és közösséget teremt.” 
(Részlet az EJB Zsinati előterjesztésből) 
 
„[…] szeretnénk minden gyülekezetet megerősíteni abban, hogy az evangélium üzenetének 
megértése és továbbadása, a valódi szeretetközösség, a másokért hozott áldozat, az igazságért 
való szenvedés és a szolidaritás olyan értékek, amik csak általuk jelenhetnek meg a magyar 
társadalomban, s amikre bátran építhetjük jövőnket. Az egyház a maga intézményi hálózatával, 
szervezeti felépítésével, közös gazdálkodásával nem tehet jobbat, minthogy ebben megerősíti és 
szolgálja a helyi gyülekezeteket, közösségeket.” (EJB Érintések 6. old.) 
 
 „Isten minden embert az önmagával és egymással való szeretetközösségre (communio) teremtett, 
melynek kibontakozása Őt dicsőíti. […] Az egyház természeténél fogva missziói. Isten választott 
népének kijelenti igazságát és megmutatja szabadító kegyelmét. Népét megáldja és áldássá teszi 
minden nép számára. A kiválasztás kiváltság, mely felelősséggel jár: Isten népét missziói jelenlétre 
és cselekvésre hívja. Az Ószövetségben Izráel Istenre mutató jellé válik a népek között, 
amennyiben az Isten tiszteletére és a szociális, társadalmi életre vonatkozó törvények útmutatása 
szerint szervezi életét, és az Istennel való szövetségének jele megmutatkozik önidentitásán [és a tulajdonhoz v 
aló viszonyában]. Az Újszövetség evangéliuma Isten Országának elérkezése Jézusban; a megbékélés, 
helyreállított kapcsolatrendszer és az egész élet gyógyulásának lehetősége. Erről beszélnek Jézus 
csodái, élete, amelyben különös hangsúlyt fordít a szegények, kitaszítottak, betegek, a társadalom 
peremén élők közötti szolgálatra, majd halála és feltámadása, mellyel kivívja a végső győzelmet és 
megnyitja az utat Isten Országa: a teremtettség helyreállítása felé, az egész világ számára. 
 
Az egyház missziói elhívását a Szentháromság Istentől kapta, ami egyben a szolgálat módját is 
meghatározza: „Ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.”  Az egyházban Isten 
szeretete és kegyelme új távlatokat nyit az egyén és közösség számára. Így az egyház, mint 
alternatív közösség a Krisztusban elközelített Isten Országa „már igen” és „még nem” 
valóságának megtapasztalója, tanúja és jele a környezetében. Reménységgel hirdeti meg Isten 
királyi uralmát, és arra hivatott, hogy ennek rendje szerint szervezze életét. Ebből következik a 
szegények, a peremen élők, a kitaszítottak befogadása, az előítéletek feloldása. Az evangélium 
meghirdetése, mely a kapcsolatok gyógyulását, a megbékélést és az új élet lehetőségének 
reménységét hordozza az emberileg reménytelennek látszó helyzetekben is. Jézus életpéldájából 
fakad a misszió holisztikus volta, ami szóban (igehirdetés és tanúságtétel), tettben (diakónia és az 
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igazságosságért való küzdelem) valamint a közösség gyakorlásában (communio és istentisztelet) 
valósul meg.” (Részlet az MRE 2013. tavaszán elfogadott Cigánymissziós Stratégiájának Teológiai 
alapelveiből) 
 
 

Az MRE helyzetképe 
 
Az egyháztagság tendenciái 
 
Míg a rendszerváltozástól lassan, de folyamatosan növekedni látszik az Istenben hívők aránya, a 
felekezetekhez tartozók és a magukat vallásosnak tartók aránya csökken. Mindegyik mutatótól 
elmarad a legalább havi rendszerességgel templomba járók aránya, ami szintén jelentősen 
visszaesett az 1991-ben mért értékhez képest: kb. minden negyedik helyett kevesebb, mint 
minden hetedik ember vesz részt rendszeresen templomi alkalmakon (23% → 15%)! 
 
 A változás okai: demográfiai átalakulás 

A magyar társadalom elöregedőben, ugyanakkor kulturális változás zajlik le: a háború előtt 
szocializálódott vallásos csoportok kihalnak, a következő generációk az egyháztól társadalmi, 
politikai okokból eltávolodtak. 

 

A változás okai: fenyegető lehetőségek 

2001-ben kiugróan kedvezőtlen volt a református korfa (a többi nagy létszámú történelmi 
egyházzal összevetve is), az idősek nálunk a leginkább felülreprezentáltak, a fiatalok a 
leginkább alulreprezentáltak. 

A magyarországi vallásos népesség demográfiai jellemzőinek gyökeres megváltozása 

Egyre kevésbé jellemző ma már, hogy a vidéki, idős népesség alkotná az egyház tagságát. 
Éppen a vidéki idős népesség körében esett vissza a vallásosság a legnagyobb mértékben, a 
többi szegmensben a vallásosság kisebb mértékben csökkent vagy elenyésző mértékben nőtt, 
így kiegyenlítődés figyelhető meg, illetve egyre meghatározóbb a városi fiatalok jelenléte a 
templomba járók között. 

Egyházi következmények: finanszírozási kérdések 

A legalább havi rendszerességgel templomba járók, tehát az összes felekezet híveit tartalmazó 
célcsoport kevesebb, mint 9%-a tartozik az ESOMAR ABC1 státuszú magyar adófizetők 
közé, tehát az aktív társadalmi réteg kisebbségben van a templomokban. (Pedig nagyon meg 
kellene becsülni őket, mert a saját teljes célcsoportjukban ők több mint 15%-ot tesznek ki.) 

Ifjúság - A legújabb fejlemények: hanyatlás 

A 90-es évek bizakodásra adtak okot: Kelet-Közép-Európában mindenütt emelkedett a 
vallásosság (a rejtőzködő vallásosság felszínre kerülése, a vallásosság vonzó, átmenetileg 
divatos, előnyökkel kecsegtető lett), különösen a fiatalok körében növekedett dinamikusan a 
vallásgyakorlási kedv. A fiatalok minden szegmensében drasztikusan csökkent a vallásosság, 
számos mutató szerint! Nem a vallásellenesség és nem az ezoterikus beállítottság, hanem az 
érdektelenség jellemző. 
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Ifjúság - Kettős életkori hatás... 

Egyszerre érvényesül egy intergenerációs hatás – a legfiatalabbak lényegesen vallástalanabbak, 
mint a korábbi években az azonos korúak voltak, és a kohorszokon belüli elvallástalanodás – 
a mostani legidősebb ifjaktól távolabb van a vallásosság, mint a korábbi felvételek mutatták 
őket fiatalabb korukban. 

Milyen lesz a református egyház 2051-ben? 

Ha semmi nem teszünk ez ellen, az egyház legalább havonta templomba járó tömege közel 
18%(?)-kal csökken húsz év alatt, és akár újabb 15%-kal, összesen mintegy 30%-kal negyven 
éves távlatban. Az egyház korösszetétele a jelenlegihez képest jelentősen átalakul: a mostani 
átmeneti kiegyenlítődést a demográfiai folyamatok eredményeképp a csökkenő egyháztagság 
mellett a fiatalok arányának visszaesése követheti. Ezáltal megrendül az egyház anyagi bázisa, 
alapvető finanszírozási problémák merülnek fel. A fogyatkozás következő hatása a társadalmi 
elszigetelődés, illetve a fokozódó szervezeti válság. A kiüresedő templomok külön, sajátos 
problémát fognak jelenteni, mihez kezdünk velük? 

Bár minden előreszámításnak megvannak a maga korlátai, a fenti ábra arra tesz kísérletet, 
hogy az előre látható népesedési folyamatok, és a vallásosság alakulásának továbbvezetése 
alapján megbecsüljük, kik ülnek majd templomainkban húsz vagy negyven év múlva. Az egyre 
csökkenő gyermekszám a fiatalabb nemzedékek elapadását eredményezi, a javuló halandóság 
mellett pedig az a tény, hogy egy nagy létszámú nemzedék lép majd át az idős korba, a 
nyugdíjas korúak nagy súlyú jelenlétét vetíti előre Magyarországon. Ha az egyes 
korcsoportokban a vallásosság alakulása hasonló irányú és mértékű lesz, mint az elmúlt húsz 
évben, a következő évtizedekben is arra kell számítanunk, hogy a fiatalabb generációk egyre 
kevésbé kötődnek majd az egyházakhoz. Bár az idősödéssel csekély mértékben gyakoribbá 
válik a templomba járás, de az egymást követő generációkban egyre gyengébb vallásos 
kötődés lesz az, ami csak kissé erősödik. Így a fiatalabb korosztályoknak nemcsak egyre 
kisebb arányát tudja majd az egyház a tagjai között, de őket is egyre kisebb létszámú 
kohorszokból szólítjuk meg. A taglétszám kétharmadra csökkenése mellett tehát a fiatalabb 
aktív korúak elmaradása lehet a legfontosabb változás a következő évtizedekben. 

Mindez számunkra azt jelenti, hogy egyfelől a gyülekezetek idősödő tagjainak gondozására való felkészülés 
jelentheti az egyház jövendő feladatát, bár tisztában kell lenni azzal, hogy a kistelepülések gyülekezetei az 
elvándorlás miatt lényegében kiürülnek, a városokban az emberek megszólítása pedig egyre nagyobb kihívást 
jelent. Másfelől azonban az intézmények működtetéséhez szükséges bevételek előteremtése éppúgy súlyos 
nehézségeket fog jelenteni, mint a társadalom egészének a nyugdíjak biztosítása. 

 
Az elmúlt több, mint két évtized során – de különösen is az utóbbi 3-4 évben – jelentős bővülés 
tapasztalható egyházunk közfeladat ellátó tevékenységében. Egyre nagyobb számban vannak 
intézményeink, amelyek – a közfeladat-ellátás folyamatos átalakítása miatt – egyre átláthatatlanabb 
és bizonytalanabb finanszírozásban részesülnek. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeink 
fenntartása jelentős külső (állami) forrás bevonásával lehetséges, ez azonban kiszolgáltatottá és 
aránytalanná teszi az egyházi működést. Egyházunk hitéleti tevékenysége anyagi értelemben 
könnyen veszélybe kerülhet a közfeladat-ellátás terhei miatt. A közeli jövő egyik nehéz feladata, 
hogy egyházunknak tudatosan és átfogóan, az egyház szolgálatának egészét szem előtt tartva kell 
felmérnie és elhatároznia, hogy továbbra is fejleszti-e közfeladat-ellátó szolgálatát. 
 
Többek között ezen problémák és kérdések értő és rendszerezett feldolgozására, 
megoldási javaslatok kidolgozására kapott megbízást az Egyházi Jövőkép Bizottság. 
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Kapcsolódás az Egyházi Jövőkép Bizottság munkájához 
 
Jelen MRE fejlesztésügyi munkánk komplementer az Egyházi Jövőkép Bizottság munkájával, 
mert az egyház egészére és részeire vonatkozólag célmeghatározásra és azokhoz eszközök 
mellérendelésére törekszik. Ebben a folyamatban olyan fejlesztési elképzeléseket gyűjtünk össze, 
amelyeket ki-ki saját helyzetéből kiindulva lát. Összefoglalva, az egyház irányokat jelöl meg, 
amiből aztán azt az EJB munkájával összhangba hozva, koherens, egymásból következő 
átalakítási fejlesztési irányok születhetnek. A munkánknak nem célja itt az egyházi strukturális, 
szervezeti és gazdálkodási kérdéseket tárgyalni. Célja viszont a konkrét fejlesztési elgondolások 
összegyűjtésével és rendszerezésével, kiszolgálni az EJB-ban zajló munkát.  
 

Kapcsolódás az MRE küldetéséhez 
 
 Az MRE dinamikus közösség, akik feladattal, megbízással tevékenykedünk. Céljaink nem egyéni 
vagy közösségi önös célok, hanem azokat a minket elküldő és feladattal megbízó Istentől kaptuk. 
Bízunk abban, hogy tevékenységünk nyomán a társadalom tagjai épülnek, gyógyulnak és 
erősödnek. Felölelve elődeink örökségét Krisztus követségben járunk másokért, különösen is 
az elesettekért, a kirekesztettekért, a világért, annak megőrzéséért, a konfliktusok megoldásáért.  
 
Egyházunk évszázadok óta formálja a Kárpát-medencei magyar társadalmat, és a 
történelem során a társadalomba beágyazottan együtt formálódik vele. A társadalmi 
tevékenységet ellátó szervezett rendszere majdnem 500 éves tapasztalattal, kiterjedt 
kapcsolatrendszerrel, bizalommal bír. Mind helyileg (1200 gyülekezetben), mind Kárpát-
medencei, mind nemzetközi szinten élénk kapcsolatrendszerrel és hatással van jelen. Szervezeti 
jellegéből adódó erőforrásai továbbá a világos felelősségi viszonyok, a viszonylagos 
anyagi erő és működési biztonság, a megfelelő szakmai felkészültség, továbbá az 
önkéntes munkatársak mozgósításának lehetősége, mind-mind biztosítják egyházunk 
képességét és tapasztalati hátterét az EU-s projektek megvalósításában.  
Habár lényegünkből fakadóan a fejlesztési terveket is missziós megközelítésből szemléljük, 
a társadalmi együttműködésekre nyitottak vagyunk, sőt azokat elengedhetetlennek 
tartjuk. Az elképzelések összefoglalásával, az egyház társadalmilag hasznos szolgálatát 
mutatjuk be, és ennek fejlesztésével kapcsolatos meglátásainkat osztjuk meg.  
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Az MRE fejlesztésügyi projektkoordinációjának céljai 
 

• Az alább leírt alapvető, identitásunkból fakadó tevékenységeket külső forrásoktól 
függetlenül is végezni kívánjuk, azokat alaptevékenységeink kiegészítésére, fejlesztésére – 
s ebből következően társadalmunk javára – fordítjuk. Saját erőforrásaink, 
együttműködéseink erősítésére törekszünk.  

• Önfenntartó fejlesztési elképzelések megvalósítása, melyek segítik az egyházat a gazdasági 
önállóság felé való elmozdulásban. Célunk a saját források növelése új források 
bevonásával (akár saját egyházi vállalkozások létrehozásával), amely a függetlenséget 
fokozza. 

• Egyházunk tevékenységét holisztikusan kívánjuk fejleszteni, a társadalmi élet valamennyi 
vetületére és aspektusára egyaránt tekintettel, s küldetésünket betöltve, így kívánunk 
hozzájárulni társadalmunk fejlődéséhez. Az örömhírből fakadó egészség és teljesség 
hitünk szerint a lét minden dimenziójára vonatkozik az alapvető létszükségletektől 
(„emberi erőforrás”: befogadás, egészségügy, lakhatás, élelmezés, oktatás, stb.) a 
legösszetettebb társadalmi funkciókig (gazdaságfejlesztés és innováció, környezeti és 
energetikai hatékonyság, intelligens közlekedésfejlesztés, stb.).  

• Az összegyűjtés és az állami fejlesztési irányok nyomon követésének célja, hogy az egyház 
különleges és egyedi szerepe a társadalomban (hitvallásának a gyakorlatba fektetése) 
erősödjön meg és teljesedjen ki a leírt fejlesztések által. Továbbá az elképzelések 
összegyűjtésével és a közös gondolkodással az egyházkerületek és ágazatok 
együttműködése erősödjön meg.  

• Ezért az állami tervezési folyamattól elvártuk, hogy valamennyi Operatív Program 
tervezési folyamatába, a partnerségi együttműködésbe vonjanak be a munkaanyagok 
rendelkezésünkre bocsátásával.  

• Munkaterületeink összekapcsolódási pontjait, az együttműködések minél szélesebb körű 
lehetőségeit keressük a nagyobb szinergiák érdekében (pl. kultúra- oktatás- képzés- 
munkaerőpiaci reintegráció- gazdasági programok- ökológiai szemlélet- 
közösségfejlesztés- stb.). 

• Nem a gazdaság fellendítése a célunk, illetve a profit maximalizálása, vagy az életminőség 
önmagáért való javítása, hanem hogy a társadalom tagjai megtapasztalják „Jézus 
Krisztus evangéliumának befogadó, gyógyító, újjáteremtő erejét”, ahol az 
igazságosság, társadalmi gondoskodás, közösség és igehirdetés nyomán teljesebb 
életminőség jöhet létre.  

• A dokumentumban foglalt tervek és elképzelések az egyházunk gyarapodását és mások 
gyarapítását szolgálják, azok összefoglalásával az egyház társadalmilag hasznos szolgálatát 
mutatjuk be. Arra törekednek, hogy egyházunk a küldetése betöltése és a tanítványozás 
által lélekszámban, javakban és jó gyakorlatokban gyarapodjon, miközben gyarapítja a 
tagjait és a társadalmat.  

 
 

Módszertan 
 
Munkánk célja egy interdiszciplináris fejlesztési stratégiai dokumentum összeállítása, 
amely összefoglalja hazánk főbb társadalmi-gazdasági kihívásaira és a fejlődési 
esélyeinket meghatározó trendekre reagáló álláspontjainkat, és bemutatja az MRE 
szolgálati területeit és azok fejlesztési irányait, fő fejlesztési hangsúlyait 2020-ig. A 
dokumentum másodsorban a nemzeti fejlesztési eljárásokhoz való hozzájárulás, melyből 
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egyházunk maga is profitálhat. Reméljük, hogy szempontjainkat figyelembe veszik az állami 
fejlesztési tervezés és a majdani pályázati kiírások kialakításánál.  
 
A közös fejlesztési stratégia abból a megfontolásból született, hogy eszközünk legyen nagyobb 
súllyal képviselni az MRE közös érdekeit, kapcsolódási pontokat keresve a különböző ágazati 
tevékenységeink céljai között és az állami hangsúlyokkal is, illetve visszajelzést adjunk a pályázati 
forrásteremtéssel kapcsolatos nehézségekről.  
Nem kizárólag konkrét projektek gyűjtöttünk össze, hanem prioritásokat, szempontokat 
fogalmazunk meg, hogy a későbbiekben az MRE összes intézménye, fokozatos szervei, 
gyülekezetei, stb. is profitálhassanak a munkánkból, és azért is, hogy a pályázatok kiírásakor már 
figyelembe vegyék a szempontjainkat. 
 
A 2014-2020-as Operatív Programok terveinek közös vizsgálata során lehetőségünk nyílt a 
tapasztalatcserére is. Az állami prioritásokkal és intézkedésekkel szintén találtunk kapcsolódási 
pontokat, amelyek számba vétele serkentette a gondolkodásunkat. 
A párbeszéd során kiformálódott meglátásokat és az elkészült stratégiai dokumentumot egyházi 
közkinccsé kívánjuk tenni, illetve felhasználni a közös érdekképviselet során.  
 
Az alábbiakban elősorolt fejlesztési elképzelések, projekttervek nem pusztán EU-s fejlesztési 
ciklusba kívánnak illeszkedni, hanem a fent felvázolt közösségi-küldetés megvalósítását adni. 
Azokról a többnyire már megszületett és gyülekezetekhez, közösségekhez kötődő tervekről 
kapunk most tájékoztatást, amelyek egy-egy közösség missziói munkája következménye vagy 
eszköze. Az anyagok között vannak viszonylag részletesen kidolgozottak és ötletként felvázolt 
javaslatok, amelyek gyakran még jelentős további munkát igényelnek. Ezért az anyag részletes 
költségvetést nem, de néhány projekt költségeit tartalmazza. 
 
A dokumentum az MRE fejlesztési elképzeléseit tartalmazza, szándéka szerint egy fő vonalra 
felfűzve. Az egyes programok, projektek leírása mellett – ott, ahol ez releváns volt – jelöltük, 
hogy az állami fejlesztési elképzelések melyik prioritásához kapcsolódnak. 
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A Magyarországi Református Egyház társadalomformáló jelenléte,  

tevékenysége, és ezek fejlesztési irányai 
 

 
Regionalitás 

 
  A keresztyén misszió a Magyarországi Református Egyház különböző szintjein történik. Az 
ország 1200 gyülekezetében, az egyházközségekben, amelyek 27 egyházmegyébe sorolva kisebb és 
nagyobb régiókban, a 4 egyházkerületben, az adott területek sajátos helyzetében végzik a munkát. 
Az országos koordinációt a Zsinat végzi. Isten szabadító és gyógyító munkájának meghirdetése 
Egyházunk minden szintjén történik. 
 
Egyházkerületeink társadalmilag és gazdaságilag sokszínű és dinamikus egészet alkotnak országos 
lefedettséggel. A régiók különböző kihívásaira lokális jelenlétünkkel képesek vagyunk 
disztingváltan reagálni, és az eltérő tapasztalatokat egybegyűjtve reflektálni a társadalmi 
változásokra. Habár heterogén formában, mégis egységes alapokkal, hitvallással és hosszú távú 
célokkal végezzük szolgálatunkat, Isten dicsőségére, a társadalom javát és épülését munkálva.  
 
 
Kárpát-medencei közösségvállalás  
 
A Kárpát-medencei együttműködés jövőbeni tevékenységi irányai fenntartása és 
fejlesztése 
 

• A Magyar Református Szeretetszolgálat és a Diakóniai Bizottság kiegészült nem 
magyarországi kapcsolattartókkal: ez a Kárpát-medencei Önkéntes Diakóniai Tanács 

• Az MRE Társadalmi Missziói is fenntartanak egy Kárpát-medencei szintű szakmai 
fórumot  

• éves konferencia (társadalmi missziók vezetői, Szeretetszolgálat intézmény vezetők) 
• szakmai együttműködések (börtön-, kórházlelkészek, siketmisszió, stb.) 
• Lelkészsegélyezési Alap forrásainak növelése (pl. Kárpátaljai nyugdíjas lelkészeket 

támogatnak, akik nem kapnak nyugdíjat, hisz Ukrajnában ’89-ig az egyházat nem ismerték 
el hivatalosan) 

• Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap (református közoktatási intézményekben 
folyik a gyűjtés, nem magyarországi oktatási intézmények működési költségeinek 
finanszírozására. Az Alapot az egyházkerületi oktatási referensek közösen kezelik, felelnek 
a pályázatok kiírásáért. Közös Kárpát-medencei tanévnyitót, tanulmányi versenyeket 
szerveznek. 

• A Generális Konvent Ifjúsági Együttműködése: 
• közös témákban közös pályázatokat is beadnak 
• közös programok (imaéjjel, testvérifi, közös programnaptár) szervezése 
• ifjúsági munkában saját egyházukban tréningek szervezése 
• a Kárpát-medencei ifjúsági fesztivál számos magyarországi és határon túli ifjúsági 

szervezet vesz részt közösen (kiállítók között, programhelyszínek üzemeltetői között 
(pl. imasátor) 

• olyan fórumokkal keresik az együttműködést, ami az ifjúsági munkában használható: 
pl. teológiák 

Megjegyzés [S1]: MRE: 
 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 
v. Intézkedés: társadalmi együttélés 

erősítése (antidiszkriminációs és 
multikulturális programokkal, 

szemléletformálással) 

 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke 

célját segítő szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése 
 
EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Gyarapodó tudástőke 
 
x. Intézkedés: innováció és kreativitás 

fejlesztése és támogatása az 
élethosszig tartó tanulás segítségével 

Megjegyzés [S2]: MRE: 
 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 
Intézkedés 5. Szélessávú 

infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 
 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Innovatív és kreatív szolgáltatások, 
kiemelt vonzerők, termékek és 
hálózatok fejlesztése 
 
Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, 

termékek és a kapcsolódó európai 

hálózatok fejlesztése 

Megjegyzés [S3]: MRE: 
 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi 
szinten irányított várostérségi helyi 
fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 
 

Intézkedés 2: Helyi kapcsolódó 
közösségi terek és szolgáltatások 

fejlesztése 
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• az emberi erőforrásban szűkölködő települések támogatása (kis gyülekezeti létszám 
mellett nem megoldható lelkész foglalkoztatása). Pl.:  

o Délvidék: 30-40 gyülekezet 12 aktív lelkész – a helyettesítés is megoldhatatlan 
o Erdély: helyenként 40 református magyar lakos maradt meg egy-egy településen, 

akik önmagukban nem tudnak eltartani egy lelkészt, viszont, ha megszűnik a 
gyülekezet, azzal a település utolsó intézményes magyar jelenléte szűnik meg 

o Diaszpóra közösségek támogatása 
� pl. Brüsszelbe egy lelkészt alkalmazni, aki Magyarországról vállal gyakori 

kiutazással gyülekezet gondozást 
� Szerbiában sok gyülekezet, ahol 1 lelkész 5-6 gyülekezetet gondoz, kisegítő 

lelkész biztosítása 
� a németországi református magyar reformátusok közösségét egy szervezet 

fogja össze különböző szervezetek képviselőivel. Ezt a munkát közös 
költségvetésből támogatjuk 

• ifjúsági programok 
o teológus kiszállások 
o műemlékvédelmi programok 
o anyanyelvi táborok 
o osztálykirándulás program egyházi szálláshelyekkel (nevelési cél: 4 év alatt legalább 

egyszer eljuttatni a diákokat határon túlra)  
• Határmenti kulturális együttműködések, testvér egyházmegyei kapcsolatok: Felvidék, 

Baranya-Baranya, Szatmár-Szatmár, Kárpátalja-Felvidék-Magyarország-Partium találkozó  
• meg kell fontolni  a részegyházak sajtó- és kommunikációs együttműködése fejlesztési 

lehetőségeit, ezzel összefüggésben a Kálvincsillag profiljának további tisztítását és a lap 
erősítését. 

• műemléktemplomok, folyamatosan pusztuló ingatlanvagyon állagmegóvása  
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 Közösségfejlesztés, befogadás és társadalmi felzárkóztatás
 
 

Települések közösségfejlesztése 
 
 Hazánk teljes egészére vonatkozóan aggasztó társadalmi tendenciákat látunk: meggyengült 
közösségek, a szolidaritás ritka megélése, normák elhagyása, gazdasági, demográfiai és 
szociális elerőtlenedés. Úgy látjuk, hogy kulturális örökségünk, oktatási rendszerünk, a ránk 
jellemző szorgalom és kitartás mellett alapvetőbb szükségünk van arra, hogy igényeljük és 
megéljük a közösségi életet, és tanuljuk elfogadni és építeni egymást. Célunk, hogy helyi 
közösségeink  saját belső személyes kapcsolatain és erőforrásain keresztül 
meggyökerezve és megerősödve, az egyén fejlődését és kiteljesedését segítve, egymástól 
tanulva, egymást gazdagítva olyan közösségekké váljanak, ahol jó lenni, reményteljes 
megmaradni, és amiért érdemes tenni.  
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
A magyar társadalom leírásában egyet kell értsünk a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal stratégiai 
vitaanyagában megfogalmazott leírással. Eszerint „Magyarország lakosságának a társadalmi 
normákhoz való viszonyulása […] ellentmondásos. Nemzetközi összehasonlításban a magyarok 
élen járnak, ha a szabályok általános érvényű betartásáról van szó, és a gazdasági morál terén is 
megállapítható az erkölcsösségük, ám a kívánatosnak tartott szabálykövetést gyorsan feladják, ha 
az ellentétes az érdekükkel. A normakövetést illetően egy sajátos kettőség tapasztalható 
Magyarországon: a hangoztatott elvek szintjén erős morális eltökéltség tapasztalható, - ami 
fontos erőforrás lehet, - de a tettek szintjén ez már kevésbé jelenik meg, mivel a normaszegő 
viselkedést igen elterjedtnek, és „megkerülhetetlennek” látják maguk körül az emberek. […] 
 
A közösségi felelősségvállalás együttműködést, az pedig bizalmat feltételez. Az értékőrző-, és 
teremtő együttműködés komoly gátja a magyar társadalomban a személyes szférán túlható 
nagymértékű bizalmatlanság. Hazánkban mind az emberekbe, mind az intézményekbe vetett 
bizalom jellemzően alacsony szintű, e tekintetben az európai országok utolsó harmadához 
tartozunk. Ennek a bizalomhiánynak társadalmi és gazdasági téren súlyos ára van. Egyfelől a 
társadalom egyre atomizáltabbá válik, másfelől megnőnek a tranzakciók, a visszaélést megelőző 
intézmények, valamint a jogkikényszerítést és a jogviták eldöntésére szolgáló intézményi garanciák 
kiépítésének költségei. Továbbá, gátolja a gazdasági vállalkozások hatékony működését, a 
szervezeti és technológiai innovációkat. […]  
 
Magyarországon a társadalmi kapcsolattartás szintje is alacsony. A szomszédokkal, 
barátokkal való összejárás, társas életre és szórakozásra fordított idő tekintetében Magyarország 
Európában az utolsó, míg a tévénézésre fordított idő mennyiségét tekintve vezető helyen van. 
[…] 
 
A társadalmi kohéziót gyengítő legnagyobb rizikótényező a tartós, veszélyeztetett társadalmi 
csoportok (munkanélküliek, szegények, fogyatékosok, betegek, idősek, romák, stb.) iránti 
szolidaritás erodálódása. A kutatási adatok azt mutatják, hogy Magyarországon a beteg, 
fogyatékosok segítését a felnőtt lakosság kétharmada fontosnak tartja, az idősekét valamivel 
kevesebben. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a gazdasági-társadalmi tartósan hátrányos helyzetű 
térségekben a tartósan veszélyeztettt csoportok között a társadalmi szolidaritás is erősen 
meggyengült.”  
 

Megjegyzés [S4]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 
ii. Intézkedés: mélyszegénységben 

élők, romák felzárkózása  

 
v. Intézkedés: területi hátrányok 

felszámolása  

 
viii. Intézkedés: értékalapú közösségi 

fejlesztések a fenntartható és 
megújulásra képes (lakó-) 

közösségekért, a közösségi terek és 

szolgáltatások fejlesztése  

 
xi. Intézkedés: területi és lakhatási 

hátrányok felszámolása a szociális 
gazdaság révén a térségi komplex 

program(ok)hoz kapcsolódóan  ... [1]

Megjegyzés [S6]: MRE: 
 
GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV 
versenyképesség és növekedési 
potenciál fejlesztése 
 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált 
fejlesztések 

 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság 

fejlődésének előmozdítása 
 

Intézkedés 4. A digitális tudás és 

tudatosság elterjedésének fejlesztése 

 
Intézkedés 5. Szélessávú 

infrastruktúra és hálózatok fejlesztése ... [2]

Megjegyzés [S5]: MRE: 
 
TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált 
várostérségi fejlesztések 
 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált 

településfejlesztés és/vagy szociális 

település rehabilitáció és 
felzárkóztatási integrált város-térségi 

fejlesztések, valamint a városbiztonság 
fokozása 

 

Intézkedés 3. Az aktív és egészséges 
élet jól-léti közösségi infrastruktúra 

fejlesztése 

 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi 
szinten irányított várostérségi helyi 
fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 
 ... [3]
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Az MRE álláspontja 
 
Egyházunk közösségfejlesztési munkájának célja, hogy a helyi közösségek a gyülekezetek 
munkáján keresztül önbecsülésükben és ahol lehet önfenntartó képességükben megerősödjenek. 
A közösségfejlesztés kiindulópontja, hogy a meglévő erőforrások, helyi erők (vezetők, 
önkéntesek, felelősségvállalás, együttműködés, közös tervek) mozgósításán keresztül. Célunk, 
hogy érzékelhető legyen a szolgálatunk eredménye, kihatása, hogy a közösség tagjainak képességei 
a kölcsönös formálódás által fejlődjenek, illetve olyan komplex helyi tevékenységek 
működtetésének támogatása, amik összhatása számottevőbb, mint a különálló 
erőfeszítések összege (szinergia). A közösségfejlesztés része az evangelizáció, és akár 
gyülekezetplántálás is, de a helyi közösségek fejlődése nyomán nemcsak gyülekezetek jönnek létre, 
vagy gyülekezetek erősödnek meg, hanem a szociális, egészségügyi, infrastrukturális és 
megélhetési feltételek is javulhatnak.  
 
Mindebben nemcsak az alkalmak, rendezvények sokszínűsége, tartalmi és módszertani 
sokoldalúsága a lényeg, hanem a programok összességének, a közösségi élet eseményekben 
kirajzolódó szövetének felépítése is. A kiscsoportos tevékenységek a személyes odafigyelés, az 
érdeklődési kör szerinti megszólítás formái, ugyanakkor a kiscsoportok tagjainak és 
tevékenységének a közösség egészébe való integrálódására a széles közösséget érintő események 
hivatottak. Ezek a nagyobb lélegzetvételű és létszámú programok a közösség egészének 
kohézióját, a közös identitás kialakulását hivatottak megteremteni, erősíteni, megtartani. Így a 
közösségi élet sajátjává válik mind a személyre szabott odafigyelés, mind a nagyobb közösséghez 
tartozás gazdagító élménye. 
 

A közösségek egészséges fejlődésének feltételei 
 
Egyházi adottságok, potenciálok 
  
- társadalmi beágyazottság, kiterjedt kapcsolati háló 
- helyi - szervezetileg - öntevékeny közösségek (protestáns modell) óriási száma 
- identitásszerűen integrált, komplex, az élet teljességét átfogó, a problémák átfogó összefüggéseit 
szem előtt tartó szemlélet, megközelítés, 
- az alapvető emberi és közösségi értékeket alapvetően, egzisztenciálisan fontosnak, 
hangsúlyosnak tartó értékrend 
- MRE: földműves, gazdálkodó réteg köreiben évszázados történeti beágyazottság, mélyen 
gyökerező szociokulturális háttér 
 
� Projekt javaslatok, szolgálati területek és fejlesztési irányaik: 

• Helyi egyházi közösségekre alapozott, hálózatos irányban fejleszthető 
közösségfejlesztési projekt 

• Az ipar és munkahely nélkül maradt leszakadó közösségek építése 
• Városi misszió 
• Hátrányos helyzetű kistérségek közösségfejlesztése 
• Példa az egyházkerületek fejlesztési irányaira: a Tiszáninneni Református 

Egyházkerület 
• Helyi egyházi közösségekre alapozott, hálózatos irányban fejleszthető 

közösségfejlesztési projekt 
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Az alábbi elképzelés egy egyházközségi már működő mintaprojektből indul ki és magában 
hordozza annak lehetőségét, hogy általános elképzelésként más közösségek számára is fejlesztési 
lehetőséget teremtsen. 
 
Helyzet:  
 
Közösségfejlesztési projektek terén jelenleg elsősorban önkormányzati és civil szereplők, 
pályázók vannak jelen. A kitűzött fejlesztési célokat saját eszközeik, lehetőségeik keretei között 
igyekszenek teljesíteni. Az önkormányzatok elsősorban hivatalos ügyek kapcsán érintkeznek az 
emberekkel, a lakossággal, valamint különböző kulturális, sport és egyéb tevékenységek révén 
kerülnek kapcsolatba közösségi formációkkal, eseményekkel. A civil szervezetek, alapítványok sok 
esetben az önkormányzatok függvényei.  
 
 Az egyházak természetüknél fogva közösségi intézmények. Létük, küldetésük csak közösségi 
kategóriában értelmezhető. A maguk sajátos prioritásai szerint végzik közösségépítő 
tevékenységüket. A társadalmi (állami) közösségépítés feladataiban alapvetően indirekt módon 
vesznek részt. Direkt, például pályázati együttműködés keretében megvalósuló, együttműködés 
jelenleg ritka, inkább csak szórványos, egyedi esetekben történik.  E megállapítások alapvetően az 
IKSZT pályázat, mint uniós forrású és irányultságában helyi közösségépítési feladatokra irányuló 
projekt eddigi eredményei, mutatói, tapasztalatai nyomán, és elsősorban a vidéki települések 
helyzetét szem előtt tartva fogalmazódtak meg. 
 
Probléma:  
 
Az önkormányzati törekvések és a civil szervezetek aktivitása együttesen sem képes lépést tartani, 
ill. ellensúlyozni a média, a telekommunikáció révén elhatalmasodó, szétáradó virtuális 
közösségiség elszívó hatásait. A hagyományos kapcsolati hálók felbomlásával, fellazulásával 
(család, lakóhely, egyház), a szekuláris modern közösségiségi formákon túllépve (sport, presszó, 
zene,…) az emberek kulturális, közösségi életének karaktere a virtuális közösségi formációk 
eláradása irányába halad.  
 
 Az önkormányzatok gyakorlatában a kulturális, közösségi tevékenységek terén sok helyen - akár 
nyíltan, akár látens módon - tovább élnek a pártállami idők beidegződései, reflexei. Gyakran az 
oktatási intézmények kapják feladatul bizonyos kulturális igények kielégítését. Az 
önkormányzatok egyébként pedig helyzetüknél, hivataluknál fogva sajátos módon mozognak a 
közösségépítés területén (politikai, igazgatási, jogi stb. behatároltságok kötik őket). A civil 
szervezetek nehézsége abban áll, hogy nekik valójában mindent a semmiből, a nulláról kell 
felépíteniük.  
 
 Az egyház közösségépítési nehézségeinek jelentős hányadát képezi a megfelelő eszköztár, 
infrastruktúra és humánerőforrás hiánya. A helyi egyházi közösségek összességében jelentős 
nagyságrendű épület-állománnyal rendelkeznek. Azonban ezek az épületek többségükben régmúlt 
korok, idők prioritásai, szempontjai, igényei szerint lettek kialakítva. A legtöbb esetben nem 
alkalmasak arra, hogy a 21. századi közösségi események követelményeinek, feltételeinek 
megfeleljenek. Részben ebből is adódóan, sok esetben hiányoznak a megfelelő, személyi, 
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koncepcionális, hozzáállásbeli feltételek is az aktív, dinamikus közösségépítési folyamatok 
generálására.  
 
 
Megoldás – fejlesztési elképzelések, a projekt célja 
 
Nyíljon lehetőség az egyházak agglomerációs irányultságú, kisvárosi, járási vonzáskörzetű közösségi kohéziót 
erősítő, hálózatos jellegű együttműködéseket fejlesztő, társadalmi jelentőségekkel bíró közösségépítési 
tevékenységének támogatására: helyi közösségek kezdeményezéseinek hálózatosítása. 

 
A közösségépítési kérdések megoldásában stratégiai jelentőségű lenne olyan pályázati projekt 
(vagy projektek) kidolgozása, mely a közösségek gyakorlati céljai mentén valós lehetőséget teremt, 
kibontakozási perspektívát kínál és ugyanakkor a szakirányú fejlesztés kihívásával szembesíti az 
egyházakat, a helyi közösségeikben végzett munkájuk összefüggésében. A javasolt projekt 3 
alappillérre épül: az infrastrukturális, a humánerőforrás és a közösségi- kulturális 
tartalomfejlesztés egymással összefonódó, egymást kölcsönösen feltételező összekapcsolódására.  

 
a. Az infrastrukturális fejlesztés lényege egy ún. multifunkcionális közösségi tér létrehozása. 
Olyan épület kialakítása, amely adottságai révén sokoldalú hasznosíthatóságot, színes 
programlehetőségeket, lehetőleg minél nagyobb variálhatóságot és sokrétű funkcionalitást 
képes biztosítani. A kialakítással szembeni követelmény nemcsak az alapvetően elvárt komfort 
elemek, vizesblokkok, az akadálymentesség, hanem olyan közösségépítés szempontjából 
minősített adottságok, mint központi (sokirányú) fogadótér, kellő méretű és központi 
elhelyezkedésű közösségi terek. Az épület adottságai mellett a közösségi programok 
színvonalas megtartásához a megfelelő, sokoldalú felszereltség is szükséges: bútorzat, 
irodatechnika, PC, laptop, projektor, sportfelszerelés, kézműves foglalkozáshoz eszközök… 
 
b. A humánerőforrás-fejlesztés célja, hogy részben alkalmazott, részben önkéntes közösségi 
’animátorok’ (lelkész, hitoktató, pedagógus, szociális munkás, stb.) kellő nyitottsággal, 
kreativitással, fogékonysággal, spirituális és szociális érzékenységgel tudják figyelemmel kísérni 
a helyi közösség életének alakulását, adottságait. Legyenek képesek a közösség problémáinak 
felismerésére, elemzésére, a megfelelő kiutak, megoldások megtalálására, a terápiás javaslatok 
megvalósítására. A tervszerű, projekt-típusú gondolkodás, a különböző probléma-megoldási 
technikák, készségek elsajátítása, alkalmazása által olyan csapattá formálódni, amely motorjává 
lehet a közösség egésze megtartása, fejlődése, anyagi és spirituális gazdagodása munkálásának.  
 
c. A közösségi- kulturális tartalomfejlesztés hatékonysága nemcsak a mennyiségi mutatók 
növekedésében, hanem a minőségi javulás fokában, és különösen is a változatosság, a 
sokszínűség gyarapodása mentén fokozható. A projekt keretében megvalósítható kötelező, ill. 
választható programok széles spektrumot, szerteágazó lehetőségeket ölelnek fel: élethosszig 
tartó tanulás, készségfejlesztés, szociális, közösségi kompetenciák fejlesztése, iskolai 
felzárkóztatás, tanoda, gyermeknevelési tanácsadás, családi életre nevelés, konfliktuskezelés, 
egészségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés, munkaerő-piaci integráció erősítése, 
kommunikációs készségek fejlesztése, digitális írástudás, médiatudatosságra való nevelés, 
információhoz jutás elősegítése, internet hozzáférés biztosítása, szolgáltatások fejlesztése, 
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tudatos vásárlói kompetenciák fejlesztése, romaintegráció programjai, hátrányos helyzetűek 
számára esélyteremtés, önkéntesség, energiahatékonyság, környezettudatosság érvényesítése,…  

 
Mindebben nemcsak az alkalmak, rendezvények sokszínűsége, tartalmi és módszertani 
sokoldalúsága a lényeg, hanem a programok összességének, a közösségi élet eseményekben 
kirajzolódó szövetének felépítése is. A kiscsoportos tevékenységek a személyes odafigyelés, az 
érdeklődési kör szerinti megszólítás formái, ugyanakkor a kiscsoportok tagjainak és 
tevékenységének a közösség egészébe való integrálódására a széles közösséget érintő események 
hivatottak. Ezek a nagyobb lélegzetvételű és létszámú programok a közösség egészének 
kohézióját, a közös identitás kialakulását hivatottak megteremteni, erősíteni, megtartani. Így a 
közösségi élet sajátjává válik mind a személyre szabott odafigyelés, mind a nagyobb közösséghez 
tartozás gazdagító élménye. 
 
A projekt célközönsége 
 
A projekt hatásmechanizmusai döntően a kistelepülések, falvak világában érvényesülnek igazán. 
Ugyanis e mikro-társadalmak adottságaira jellemző az a koncentráltság és koherencia, amelyben 
egy a falusi viszonyok között számottevő nagyságrendű sokoldalú épület, intézmény, vagy 
program átfogó komplexitása érvényesülni tud. A városi, nagyobb közösségek esetén ezek a 
hatások mérsékeltebben, más hangsúlyok mentén vannak jelen. Az elmaradottsággal érintett 
népesség azonban éppen ezeken a perifériára sodródó településeken található a legnagyobb 
arányban. Az ország településeinek számszerű többségét is ezek a közösségek adják.  
 
 A projekt a helyi közösségekben történő fejlesztésre irányul alapvetően, azonban ez nem zárja ki, 
sőt az optimális működés, megvalósulás feltételezi a program hálózatosodásának, 
hálózatosításának lehetőségét, igényét és szükségét. Ebből a szempontból az egyes megvalósuló 
projektek multiplikátor hatással bírnak. A jó gyakorlatok pozitív mintái a környező településekre 
is inspirálóan ható, továbbgyűrűző hatást fejtenek ki. A jövőbeni feladatok között szerepel a 
közösségfejlesztés ezen új lehetőségeinek, módszereinek terjesztése jó gyakorlatok kidolgozásával, 
bemutatásával, adaptálásával. A jó gyakorlatok hozzáféréséhez infokommunikációs infrastruktúra 
megteremtése (internetes felület létrehozása, ahol a jógyakorlatok feltölthetők és tematizálva 
kereshetők). 
 
A projekt egyházi jellege – az együttműködések megvalósítása 
 
A projektjavaslat egyházi karakterének lényege abban áll, hogy egy konstruktív partnerségi 
együttműködés a kormányzat és az egyház(ak) között stratégiai módon javítja a közösségépítési 
feladatok teljesítésének hatékonyságát. Ez egy olyan pályázati konstrukció keretében ölthet testet, 
amelyben a kormányzat biztosítja az egyház számára a szükséges infrastrukturális és 
eszközfejlesztések megvalósulásának feltételeit. Az egyház pedig vállalja, hogy sajátos szolgálata 
végzése során, azzal összeegyeztethető módon helyi közösségeiben olyan közösségfejlesztési 
programokat, tevékenységeket indít el, amelyek statisztikailag is mérhető „kimenetekkel” járulnak 
hozzá a társadalom közösségi hálójának megerősítéséhez.  
 
 Az együttműködés formáját egy olyan partnerségi viszonyban kell kidolgozni, amely biztosítja 
mind a társadalmi szempontok érvényesülését, mind az egyház sajátos identitásának, 



Célunk a társadalom rászoruló tagjainak megsegítése, a közösségek építése, erősítése, szolgálatunk fejlesztése 

20 

 

prioritásainak figyelembe vételét. A közösségfejlesztési projekt tartalmi elemeinek kidolgozására 
jó alapul szolgálnak az IKSZT pályázati konstrukcióban összeállított szempontok összefüggései.  
 
Eredmény a projekt megvalósulása esetén: 
 
• a társadalmi közösségépítési folyamatok generálása megerősödik, felgyorsul, intenzívebbé 
válik. A közösségfejlesztés terén elérhető nagyságrendi előrelépés abból a forrásból táplálkozhat, 
ha sikerül elérni, hogy az egyházban végzett infrastrukturális és humánerőforrás-fejlesztés 
eredményeképpen az egyház életéből, tevékenységéből fakadó pozitív hatások direkt módon, 
közvetlenebbül érvényesüljenek a társadalmi közösségépítés területén. Az egyház több ezer éves 
közösségépítési öröksége, tapasztalata sikeresen megvalósított projekteken keresztül alkalmassá 
tehető (frissíthető, kontextualizálható) a modern társadalom viszonyai közötti munkálkodás 
érdekében. A jelenleg sok helyen improduktív, inaktív potenciálok felszabadulása a 
közösségépítésnek komoly lendületet adhat. 
 
• az ingatlangazdálkodás szempontjából összekapcsolható az egyházi - akár műemléki 
minősítésű - épületek felújítása, modernizálása, akadálymentesítése, energetikai optimalizálása, a 
létesítmények környezetének rendbehozatala, korszerű közösségfejlesztési eszköztár kialakítása 
(beltéri eszközök, játékok, kültéri berendezések, parkosítás, szabadidős, játszótéri elemek, stb.)  
 
• a megelevenedő közösségi élet, a megújult épületek, a megszépült környezet, a létesülő 
munkahelyek mind jelentős mértékben járulnak hozzá a helyi életminőség javításához, a 
népességet helyben tartó erő növekedéséhez. A megvalósított képzések, személyiségfejlesztő 
programok révén növekszik a népesség munkaerőpiaci értéke, a javuló életfeltételek 
következtében bővülhet a helyi fizetőképes kereslet.  
 
• az egyház: korszerű infrastruktúrával és eszköztárral végezheti szolgálatát; közfeladat 
végzésként vállalt tevékenységek teljesítésében jártasságot szerez, gyakorlatot sajátít el a 
projektorientált gondolkodásban, feladatvállalásban. Mind az infrastruktúra, mind a projekt 
komplexitásából adódóan a projekt javítja saját területén végzett szolgálatát, bővíti tevékenységét 
a társadalmi területek irányába, szélesítve szolgálata spektrumát, megerősítheti a már végzett 
szociális, oktatási feladatokat, vagy további bővítési lehetőségeket nyit ezek irányába; tovább 
erősíti szerepét, lehetőségeit a munkahelyteremtésben. 
 
• Az ipar és munkahely nélkül maradt leszakadó közösségek építése 
 
Az ipar megszűnésével sújtott területeken, többszörösen hátrányos helyzetű emberek élnek, akik 
számára – elsősorban az oktatás és a szabadidő értelmes elöltésére lehetőséget adó programok 
fejlesztésével – reménységet és önbecsülésük visszanyerését kell, segítsük.  
 
 
Az MRE álláspontja 
 
A hosszú ideje munkahely teremtési nehézségekkel küzdő volt iparvárosok társadalmi 
rehabilitációját szolgáló közösségi, és munkaerő piaci esélyét növelő programok létrehozása, 
elindítása – más társadalmi, állami szervekkel való együttműködésben – szolgálatunk egy fontos új 
területe lehet.  
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Fejlesztési elképzelések 
 
Egyházunk sokféle humán erőforrásának összehívásával komplex programokat kíván e 
területeken fenntartani és fejleszteni, ahol az egyének az interperszonális és közösségi 
gondoskodás és fejlesztés nyomán megerősödnek önbecsülésükben és kompetenciáikban. 
Emellett azonban valljuk, hogy mindez igehirdetéssel kiegészülve ér célhoz, amin keresztül Isten 
lelkileg életre hívja, mobilizálja az embereket. Mindehhez a programok kialakítása és felépítése 
mellett több esetben infrastruktúra fejlesztésre is szükség van. 
 
• Városi misszió 
 
Urbanizációs kihívások és trendek 
 
A gazdasági fejlődés velejárójaként a lakosságszám növekedése a következő 25 évben kizárólag a 
fejlődő országok városaira fog koncentrálódni. 
 
Az urbanizáció pozitív hatásai: 

• Csökkenő közlekedési költségek, fizikai és szellemi erőforrásokhoz való jobb hozzáférés 
• A városok egyfajta iránytű szerepet töltenek be a vidéki területek életében 
• Olyan lehetőségeket kínálnak, amelyek nincsenek jelen vidéken 
• A városi kultúra tovább terjed a vidék irányába 

 
Negatív hatások: 

• Közegészségügyi problémák a növekvő szennyezettség és fertőzések következtében 
o Légszennyezettség 
o Vízszennyezettség 

• Munkanélküliség és alulfoglalkoztatottság 
• Lakhatási nehézségek 
• Közlekedési és ingázási problémák 
• Társadalmi hatások: szegénység, lehetőségek hiánya, pszichológiai problémák, 

alkoholizmus, drog, bűnözés, erőszak 
 
 
Az MRE álláspontja 
 

Az információdömping közepette elmagányosodó, elsivárosodó, a nagyobb családi 
kapcsolatokat gyakran elvesztő nagyvárosi embernek különösen is - többek között - 
emberléptékű közösségre van szüksége. Gyülekezeteink éppen ezen a területen tölthetnek be 
fontos szolgálatot a nagyvárosi ember életében. Az Ige által megszólított, Szent Lélek által 
újjászült, és Isten népébe betagolódó személy megtartó közösségre talál. Ugyanakkor nemcsak azt 
élheti meg, hogy valahová tartozik, hanem azt is, hogy ott szükség van az ő képességeire is. A 
keresztyén közösségben egyszerre lesz segítséget elfogadó valamint másokat építő, a közösséget 
gazdagító ember.  

Az urbanizált társadalmi problémákra (munkanélküliség, szegénység, szenvedélybetegség, 
mentális betegségek, lakhatási nehézségek, stb.) fontosnak látjuk olyan komplex megoldások 
keresését, melyek kiindulópontja vagy éppen végpontja a gyülekezet valóságos közössége. A 
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gyülekezet kezdeményezhet és életre hívhat olyan programokat amelyek az előbbi problémákra 
adnak választ, illetve befogadhat és továbbvezethet olyan egyéneket, akik más egyházi 
intézményben kaptak először speciális segítséget problémájukra.  

 
Fejlesztési elképzelések 
  

Szükséges, hogy a meglévő gyülekezetek, életerős közösségek újabb gyülekezeteket plántáljanak, 
tervezzék meg és támogassák egy-egy új gyülekezet létrejöttét. Ehhez elengedhetetlen megfelelő 
képzés biztosítása a Hittudományi Karokon. Meg kell tovább szervezni az újabb gyülekezetekben 
szolgáló lelkipásztorok részére nyújtott mentori rendszerben történő támogatást, és a 
lelkipásztorok speciális továbbképzését.  

o Gyakran látogatott közösségi terek missziója / közösség fejlesztése: Plaza misszió 
 

A plázák hatása a személyiségfejlődésre  
 
„Funkcionális külső- és belsőépítészeti alkotások a bevásárlóközpontok, a reklám és a marketing 
minden vívmánya elevenen látható, a kínálat szédületes. Itt megvan az a „fíling”, amit eddig csak 
a legfejlettebb külföld nyújtott, és amit a szocializmus évtizedeiben oly sokan nélkülöztek. 
Szokták mondani, hogy a nagyáruház a fogyasztói társadalom új temploma, a pláza egyenesen 
katedrális vagy bazilika, szinte szakrális tér, amelyben bonyolult magatartási normák 
érvényesülnek. Bizonyos áhítat és komolyság uralkodik. A szép és drága holmik, szolgáltatások 
úgy hatnak, mint ahogyan az Újszövetség ismert leírása szerint az ördög próbálta Jézust 
elkápráztatni, megmutatva a gazdag világot, felajánlva, hogy az mind az övé lehet. A 
bevásárlóközpont közhatalmilag is szabályozott tér, biztonsági őrök, diszkrét, de gyorsan 
aktiválható rendőri jelenlét igyekszik kiszűrni a devianciát; az igazi „szakadtak” ide nem jöhetnek. 
[…]” 
 
A Plaza misszió lehetséges jellege és céljai 
 
Olyan prevenciós teret és szolgáltatásokat jelenthetne, amely a plázák nyitva tartását és 
tömegvonzását kihasználó állandó jelenléttel szabadidős, közösségi, személyiségfejlesztő, mentális 
és fizikális egészséget támogató programokon keresztül lehetőséget kínál a fiataloknak 
szabadidejük értelmes eltöltéséhez és egészséges, teljes életmód kialakítására. 
Feladata lenne továbbá, hogy „alacsonyküszöbűsége mellett, az optimális szociális és lelki fejlődés 
irányvonalát szem előtt tartva az odajáró fiatalokat továbbirányítsa a számukra legmegfelelőbb 
egészségügyi és/vagy szociális szolgáltatásba. Nem feladata, hogy a bejáró fiatalok testi, lelki 
egészségét és szociális helyzetét közvetlenül kezelje, illetve megoldja. Ezekkel a problémákkal 
közvetetten, szűrő funkciót ellátva a továbbirányítás révén foglakozik.” A „továbbküldés” 
érdekében szükséges gyülekezeti támogatás és befogadó közösség. 
 
Fejlesztési elképzelések 
 
A programban nyújtatható szolgáltatások 

 
Állandóan elérhető, kevés bevonódást igénylő (szoros interakciót nem igénylő) 
programok: 

• „társalgó” helyiség: kötetlen beszélgetésre, olvasásra, játszásra, zenehallgatásra szolgáló 
infrastruktúra biztosítása 
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• önismereti tesztek kitöltésének, és segítő beszélgetések lehetősége 
• művészeti sarok (rajzolás, graffiti, kézműves tevékenység) 
• teázó sarok 
• személyes tanácsadás 
• megszólítható segítők 

 
Strukturált, tematikus programok:  

• Spontán, illetve előzetesen meghirdetett csoportfoglalkozások 
• Témák: család, szerelem, szexualitás, párkapcsolati problémák, konfliktuskezelés, 

szenvedélyek, pályaválasztás, önismeret, önértékelés, felnőtté válás és függetlenség, a 
gyermeki lét problematikája, a határok kezelésének nehézségeiről, a legális és illegális 
szerfogyasztással kapcsolatos élmények 

• Személyiségfejlesztő játékok (iskolakerülés problémája, a tanulási nehézségek és az 
agresszív viselkedés) 

• Egyéni beszélgetések (etnikai hovatartozás problematikája, depresszió, a magány, az 
öngyilkossági gondolatok kérdése, vagy a családon belüli erőszak problémaköre, 
továbbtanulással és munkavállalással kapcsolatos kérdések) 

• Filmklub 
• Testmozgás 
• Az egyházi év ünnepeihez kötődő kulturális programok szervezése 

 
Egyedi programtervek (a pláza falain kívül): 

• foci- és kosárlabda-bajnokságok  
• fotók vetítésével egybekötött útiélmény-beszámolók 

 
A program megvalósításának elemei, feltételei 
 

• együttműködés kialakítása a plázákat üzemeltetőkkel – érdeklődés és fogadókészség, 
ismereteink szerint, van bizonyos tulajdonosok körében. Bevonásuk feltétele az értelmes 
és kidolgozott projektterv, üzleti terv és az ökumenikus együttműködés. 

• ökumenikus együttműködés kialakítása és fenntartása – ehhez kapcsolódó, megelőző 
tapasztalatot nyújthat a 90-es évek végén működött „Itt és most missziói központ”, a 
KözösPont projekt és a 72 óra kompromisszumok nélkül. 

• fenntartható üzleti modell kialakítása (pl. könyvesbolt funkcióval) 
• a projektben dolgozók és önkéntesek képzésének kialakítása 
• a projektben dolgozók lelkigondozásának, megszervezése 
• a megfelelő kommunikációs és minőségbiztosítási megoldások kifejlesztése 

 
 
• Hátrányos helyzetű kistérségek közösségfejlesztése 
 
Területi kihívások és trendek 
 
„Magyarország helyzete európai központi fekvése ellenére gazdasági fejlettségét és szerepét 
tekintve – Közép-Európa egészéhez hasonlóan – nem meghatározó, elmaradott, függőség 
jellemzi. A Kárpát-medencében és az országon belül jelentősek a térségi különbségek, egyrészt 
nyugat-kelet viszonylatban a nyugat javára, másrészt Budapest és az ország többi része 
viszonylatában, harmadrészt pedig város-vidék viszonylatban. Egyes vidéki térségeink kritikus 
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helyzetben vannak, de a korábban ipari központként funkcionáló városok is súlyos 
depressziós területet jelentenek. A mezőgazdaság visszaesésével vidéki településeink 
nagy része elvesztette gazdasági alapjait, társadalma leépült. […] 
Hazánkban a rendszerváltozást követő két évtized során a területi társadalmi-gazdasági 
egyenlőtlenségek elmélyültek, így mára a hasonló népességű országok közül Magyarország 
egyike (az egy lakosra jutó GDP alapján) a legnagyobb területi különbségekkel rendelkező 
országoknak.  
 
Magyarország 175 kistérsége közül 94 hátrányos helyzetűnek minősül, amelyek összes területe 
az ország területének 57,2%-a, népessége kb. 3 millió fő. A 3152 település közül 1580 település 
elmaradott társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból, ezek népessége 1 millió 
640 ezer fő, az átlagos településméretük pedig 1038 fő volt 2010-ben. Ezen leszakadó térségek 
hazánk egyes országhatárai mentén határozott területi mintát mutatnak, valamint a belső 
perifériának tekinthető területeink is jól kirajzolódnak (pl. Közép-Tiszavidék, dunántúli belső 
megyehatárok Somogy-Tolna, Veszprém-Vas, Somogy-Zala területe).  
 
A kedvezőtlen helyzet fő okai egyértelműen a térségek rossz elérhetőségi viszonyaira, illetve 
funkcionális értelemben városhiányos jellegükre vezethető vissza.  Magyarország negatív 
demográfiai és szociális tendenciáinak egyik tipikus eredménye aprófalvas vidékeink 
elnéptelenedése, valamint a vidéki „gettók” kialakulása, kiemelten a roma népesség által magas 
arányban lakott térségekben. Nagyvárosainkban hasonló problémaként jelenik meg a 
településrész-alapú szegregáció, amely az egyes kerületekbe, városrészekbe gyakran etnikai 
alapon is elkülönülő, alacsonyabb státusú népesség koncentrálódását jelenti. A szegregáció 
gyakran eredményezi a környezet fizikai leromlását, […] amely csökkenő színvonalú 
közszolgáltatásokkal, szelektív elvándorlással párosulva önmagát erősítő tendenciát 
eredményez. 
 
 
A kistérségek fejlettségét jelző mutató 
 
A kistérségek fejlettsége a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat alapján átlagolás nélkül, 174 
területfejlesztési-statisztikai kistérség)  
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„A […] 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet gazdasági és infrastrukturális mutatók alapján 
rangsorolta az ország 174 kistérségét, a legkedvezőtlenebb helyzetű 33 kistérséget - ahol 
összességében a lakosság egytizede él – komplex programmal segítendőként jelölve meg.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az MRE álláspontja 
 
A hátrányos helyzetű kistérségek, helyi közösségek, a helyi gazdaság, valamint azok társadalmi 
feltételei különösen megerősítésre és újjászervezésre szorulnak. A (történelmi) egyházak 
számtalan helyi közösség keretében folytatják tevékenységüket, és ezeken keresztül szociológiailag 
mérhető nagyságrendű társadalmi beágyazottsággal, kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírnak. Helyi 
közösségeik sok esetben – különböző okokból adódóan - elerőtlenedett állapotban vannak. A 
közösségekben hordozott évezredes közösségépítési potenciál adottságainak 
kibontakoztatásához megújításra, humán és infrastrukturális fejlesztésre szorulnak. Az 
eddigi fejlesztéspolitika figyelmen kívül hagyta ezen lehetőségek kibontakoztatását. Konstruktív 
lépésekkel elő kell segíteni a társadalmi beágyazottságukban, kiterjedt 
kapcsolatrendszerükben rejlő lehetőségek kibontakoztatását, hiszen a kisközösségek 
összetartásában, identitásában, testi- és lelki egészségében való megerősödés teljesebb 
életminőség jöhet létre, amely jelentősen hozzájárulhat a társadalom minden irányú 
megújulásához. 
 
Egyházi közösségeinket és rajtuk keresztül a települések közösségét szeretnénk fejleszteni, 
támogatni. A megközelítésünk a kistelepülések közösségfejlesztését holisztikusan szemléli, 
amit egyházunk regionális szinteken (egyházkerület, egyházközség) lát át és támogat. A szociális 
és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, a szociális település rehabilitáció, a családokat segítő 
programok, a közösségi terek, szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése az együttélés, 
együttműködés, egészséges fejlődés, és egymástól való tanulás alapvető és méltó feltételeit 
biztosítják. A helyi gazdaság megerősítése a közösség életminőségének és értékeinek teljesebb 
kibontakozását szolgálja (munkahelyteremtés, az energetikai és energiahatékonysági beruházások, 
a turisztikai programok, mobilitás).  
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Fejlesztési elképzelések 
 
Az MRE programjaiban nyújtatható szolgáltatások a „Közösségi szinten irányított 
várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) - Helyi kapcsolódó közösségi 
terek és szolgáltatások fejlesztése”, TOP 7. Prioritástengely intézkedéseit felhasználva 
 

• mozgás, sport és kapcsolódó programok 
• családbarát programok, családi nevelés erősítése 
• készségfejlesztő szabadidős programok 
• mentálhigiénés egészségfejlesztés, csoportterápia, mentális segítségnyújtás, életmód 

terápiák 
• tudatos fogyasztói kultúrára, környezet- és médiatudatosságra való nevelés 
• élethosszig tartó tanulás 
• kulturális, hagyományőrző programok 
• munkaerő piaci integrációt segítő programok 

 
A program megvalósításának elemei, feltételei 
 

• az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi infrastruktúrájának fejlesztése 
• közösségi használatú terek és infrastruktúrájuk fejlesztése 
• energiahatékonysági fejlesztések 
• mobilitás fejlesztése 

 
  

Megjegyzés [S7]: KEHOP 3. 
PRIORITÁSTENGELY: 
VÍZVÉDELEMMEL, 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, 
LEVEGŐMINŐSÉGGEL ÉS 
ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 
FEJLESZTÉSEK, ÖKOINNOVÁCIÓ 
Specifikus cél 1: 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
fejlesztések.  

Specifikus cél 4: Ökoinnovációs 

fejlesztések és kapcsolódó 
beruházások 

 
KEHOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS 
ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK 
 
Specifikus cél 2: A természetvédelmi 

kezelés infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

 ... [4]

Megjegyzés [S8]: MRE: 
 
TOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Térségi 
kiemelt gazdaság-fejlesztés 
infrastruktúra és üzleti környezet 
fejlesztése 
 
Intézkedés 1. Megyei kiemelt ipar és 

gazdaság-fejlesztések – megyei 

gazdasági kitörési pontokhoz, 
szektorokhoz és iparágakhoz 

kapcsolódó integrált 

gazdaságfejlesztések, 
telephelyfejlesztés és kapcsolódó 

komplex beruházások támogatása 

 

Intézkedés 2. Megyei turizmushoz, 
alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt 

szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó 
gazdaságfejlesztések ... [5]

Megjegyzés [S9]: MRE: 
 
GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV 
versenyképesség és növekedési 
potenciál fejlesztése 
 
4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált 
fejlesztések 

 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság 

fejlődésének előmozdítása 
 

Intézkedés 3. Elektronikus 

közigazgatás és kiemelt 

közszolgáltatások infokommunikációs 
fejlesztései 

 ... [6]
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Minőségi szolgáltatások, közösségfejlesztés és befogadás az 
oktatásban és nevelésben  

 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
Kevesebb a diák, a fiatalok között több az alacsonyabb végzettségi szintet elérő 
 
„Az elmúlt években a pedagógusok és a tanulók száma hasonló mértékben csökkent, de az 
egy pedagógusra jutó diákok száma évek óta stagnál. 2011-ben 750 ezer általános iskolai tanuló 
volt. 2005 óta már 3%-kal tovább mérséklődött az első osztályt megkezdők száma, 2011-ben a 
sajátos nevelési igényű gyermekek száma 52 ezer volt, ebből gyógypedagógiai oktatásban 
mintegy 19 ezren részesülnek. Két százalékkal csökkent középiskolai nappali képzésben 
résztvevők aránya a korábbiakhoz képest, ugyanakkor az elmúlt hat évben ismételten 
növekedni kezdett a szakiskolai képzésben részt vevők aránya.  
Magyarországon 2001-ben 141 ezer felvételizőből 53 ezer diákot vettek fel állami 
felsőoktatási intézménybe. 2012-ben 110 ezren jelentkeztek és 39 ezren mehetnek állami 
felsőoktatásba teljes ösztöndíjjal. A csökkenésben –a felsőoktatás átalakuló struktúrája ellett- 
meghatározó szerepe van a demográfiai folyamtoknak is. […] 
 
Képzettebb az össznépesség  
 
A magyar népesség iskolai végzettsége az elmúlt években tovább javult. A munkaerő-
felmérés adatai szerint 2011-ben a 25-64 évesek több mint egyötöde rendelkezett főiskolai vagy 
egyetemi diplomával, 31%-uk legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi, ennél valamivel 
alacsonyabb a szakiskolai vagy szakmunkás végzettségűek aránya (29%). Alacsony 
képzettséggel, azaz legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel a népesség 18%-a 
rendelkezett.  
Az iskolai végzettség jellemzően 35 éves kor alatt alakul ki, így a tendenciák vizsgálatakor a 
tanulmányok ezekre a korcsoportokra hagyatkoznak. Az adatok alapján az alacsony 
végzettséggel rendelkezők száma folyamatosan csökken 2001 és 2021 között, ezzel 
szemben a magasabb végzettségűek aránya folyamatosan növekszik.  
• Ez a népesség számát tekintve azt jelenti, hogy a legfeljebb 8 általánost végzettek száma 2021-

re 5,5 millióról 3,3 millió főre csökken.  
• A szakiskolások száma valamivel növekszik, 1,6 millióról 2,0 millióra.  
• Ennél nagyobb mértékben nő a középfokú végzettséget szerzett fiatalok száma, 2,2 millióról 

2,9 millióra.  
• A legnagyobb változás a felsőfokú diplomával rendelkezők számában várható, létszámuk 

ugyanis a korábbi 940 ezerről 1,6 millióra duzzad. […] 
 
Jellemző a kutatás- fejlesztés-innováció alulfinanszírozása 
 
A gazdasági szereplők döntő része (75-80%) gyenge innovációs képességű, az üzleti szektornak 
nemcsak a kutatói létszámban, hanem a K+F+I hozzájárulást tekintve is tartósan alacsony az 
aránya. Az, hogy a K+F források közel 60%-át évek óta a költségvetés biztosítja a maga logikája 
és gazdálkodási rendje szerint, alapvető probléma a tudományos kutatási potenciál fejlesztése 
szempontjából. Az üzleti szektor részesedése - nemzetközi összehasonlításban- legalább 10-15%-
al alacsonyabb a kívánatosnál.” 
 

Megjegyzés [S10]: KEHOP 4. 
PRIORITÁSTENGELY: 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS 
ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK 
Specifikus cél 2: A természetvédelmi 
kezelés infrastrukturális feltételeinek 

javítása 

 

Specifikus cél 3: A fajok és élőhelyek 

természetvédelmi helyzetének 
nyomon követéséhez szükséges 

feltételek megteremtése 
 

Specifikus cél 4: A Natura 2000 hálózat 

és a közösségi jelentőségű fajok és 

élőhely-típusok ismertségének és 

társadalmi elfogadottságának javítása 
 

Specifikus cél 5: A zöld infrastruktúra 
fejlesztése a működőképes természeti 

rendszerek (ökoszisztémák), tájak, és 
az általuk nyújtott szolgáltatások ... [7]

Megjegyzés [S11]: MRE: 
 
GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV 
versenyképesség és növekedési 
potenciál fejlesztése 
 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált 
fejlesztések 

 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 
Intézkedés 1. Versenyképes IKT 

szektor fejlesztése 

 
Intézkedés 4. A digitális tudás és 

tudatosság elterjedésének fejlesztése 

 
Intézkedés 5. Szélessávú 

infrastruktúra és hálózatok fejlesztése ... [8]

Megjegyzés [S12]: MRE:  
 
TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi 
gazdasági célú foglalkoztatás-
ösztönzés és a munkaerő mobilitás 
támogatása 
 
Intézkedés 3. A szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások (ovi, bölcsőde, családi 
napközik stb.), valamint az óvodák 

kapacitásfejlesztése, infrastrukturális 

korszerűsítése 

 
TOP 5. PRIORITÁSTENGELY: Térségi 
és városi közösségi közlekedés 
fejlesztése 
 
Intézkedés 1. Integrált megyei és 
térségi közlekedési rendszerek ... [9]
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Az MRE álláspontja 
 
Bátran állíthatjuk, hogy az MRE proaktívan nyomon követi a társadalmi oktatási tendenciákat, 
hiszen célunk, hogy a gyermekek, diákok képességei kibontakozzanak, és a legmegfelelőbb és 
legmagasabb képzettséget elérjék. Országos lefedettséggel arra törekszünk, hogy a hátrányos 
helyzetű, alacsonyabb képzettségű családok gyermekei ki tudjanak törni, és magasabb képzettségi 
szintet, illetve testhez álló szakmát sajátítsanak el.  Fontosnak látjuk továbbá a hátrányos 
helyzetű családokra, szülőkre való odafigyelést, az ő felkészítésüket, támogatásukat a 
gyermekük oktatásban való bennmaradása és fejlődése érdekében. A szülőknek nyújtott 
segítség, a képzettséggel kapcsolatos szemléletformálás, és igény megteremtése által, illetve a 
szülők számára biztosított módszertani ismeretekkel, és életviteli tanácsadással a gyermekek is 
lehetőséget kapnak a kitörésre.   
A szakmai munka olyan befogadó, gondoskodó közösségi közegben történik, ahol az egyéni 
igényekből és szükségletekből indulnak ki, és ahol a tevékenység célja az egyén, a közösség, és a 
szélesebb társadalom gyarapodása. 
 
Látjuk továbbá a szükséget, hogy az ország immár 3 milliós leszakadt rétegének olyan 
intézményekre van szüksége, ahol a gyermekeket neveljük. A gyerekház, tanoda szolgálat ebben 
játszik szerepet a leszakadó csoportok felé, de igény van ennek továbbfejlesztésére úgy, hogy a 
gyülekezetekkel együttműködve egy egymásra épülő rendszert dolgozunk ki, ahol a 0-3 éves 
korúak, óvodások, iskolások, kollégiumi diákok, stb. oktatását- nevelését végzi az egyház. A 
regionalitást iskolaszövetségek létrehozásával szeretnénk erősíteni, illetve egy olyan 
összekapcsolódást létrehozni a református oktatási intézmények között, hogy születéstől kezdve 
meg tudjuk tartani a diákjainkat.  A korai nevelés, óvodai nevelés, közoktatási és iskola utáni 
(tanoda) programjaink családterápiás, prevenciós és fejlesztő munkával egészülnek ki 
(Budapesten például együttműködésben a Bethesda Gyermekkórház, a Mozgásjavító Iskola és a 
Református Korai Fejlesztő Központ között).  
 
Saját tapasztalatainkból kiindulva úgy látjuk, hogy a jelenkor igényeire való megfelelésre egyre 
inkább alkalmas, és a befogadásban történelmi hagyományokkal bír a klasszikus kollégiumi 
rendszer (közös igazgatású, többcélú, nagy tanulói létszámú köznevelési intézmény). Az elmúlt 
majdnem ötszáz év során jellemző volt a kollégiumi rendszerű oktatás-nevelésre a szociálisan 
hátrányos helyzetű, nemcsak tehetséges gyermekek kezdetektől való felkarolása és 
képzése. A kollégiumok egyfajta kiemelt bázisintézményként funkcionáltak a több kisebb, önálló 
intézményből álló térségi együttműködésekben (partikula rendszer).  Így a gyermeket személyre 
szabottan tudták kísérni az intézmények, és a képessége és fejlődése alapján haladt előre. 
Ezen célokhoz hasonlókat látunk viszont a jelen fejlesztési koncepcióban is. Szükséges a 
kollégiumi rendszer új értelmezését adnunk és a folyton változó, az uniformizálásra és nem a 
minőségre törekvő állami oktatási rendszerrel párhuzamosan céljainkat és oktatási, nevelési 
elképzeléseinket világosan kifejezni. A református oktatási rendszert képessé kell tegyük, hogy 
alternatívát nyújtson az állami oktatási rendszer mellett. Ezért hasznosnak, és relevánsnak 
érezzük javasolni a térségi együttműködések kialakításának támogatását az azonos 
fenntartói szektorokban.  
 
A társadalmi felzárkózás, befogadás különös és fontos megjelenésének tartjuk a gyarapodó 
tudástőke összefüggésében megjeleníteni a roma szakkollégiumi hálózatot. Fontosnak érezzük 
a felsőoktatásban való bennmaradást és a roma fiatalok tehetséggondozását szolgáló 
szakkollégiumok számára biztosítani a szakmai fejlesztést támogató szakemberek 
alkalmazását, tananyagok kidolgozását és terjesztését, a saját belső közösség-fejlesztést, 
nemzetközi kapcsolatépítést és tapasztalat-szerzést, kutatások megvalósítását, 
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gyakornoki program kidolgozását és megvalósítását, és egy civil közéleti képzőközpont 
előkészítését.  
 
Az MRE oktatási- nevelési- képzési intézményi hálózatával támogatja az élethosszig tartó tanulást. 
Az alábbi diagram különböző szolgálati területeinket mutatja be, ahol érvényesülnek a tudás- és 
képességfejlesztés szempontjai, mely területek többsége a köznevelésen kívüli, nem formális és 
informális eszközökkel oktat-nevel, illetve támogatja a tanulás- kompetenciafejlesztés folyamatát.  

• Programjaink már csecsemőkortól kezdve biztosítják az értelmi-érzelmi fejlődést, 
felnőtteknek szóló képzéseink pedig a szakmai előmenetelt.  

• A kollégiumi rendszerhez kapcsolódva még a közgyűjtemények (múzeumok, 
könyvtárak, levéltárak) szerepét is javasoljuk külön is megemlíteni az egész életen át 
történő tanulás formáinak és eszközeinek, szereplőinek egymást erősítő együttműködése 
tekintetében. 

• A tehetséggondozáshoz kapcsolódóan hangsúlyoznák az aktív állampolgárság és 
közösségi értékek, továbbá a pedagógus életpálya szerepének erősítését, hiszen 
ezen értékek hosszú távon hozzájárulnak a társadalmi összetartozás megerősödéséhez és 
megmaradásához. 

 
Az alábbi diagram különböző szolgálati területeinket mutatja be, ahol érvényesülnek a tudás- és 
képességfejlesztés szempontjai, mely területek többsége a köznevelésen kívüli, nem formális és 
informális eszközökkel oktat-nevel, illetve támogatja a tanulás- kompetenciafejlesztés folyamatát. 
A diagram oszlopainak értékét az határozta meg, hogy az adott egyházi szolgálati terület hány 
intézkedéshez kapcsolódhat a 2014-2020-as EU-s tervezés Emberi Erőforrás Operatív 
Programjának 4. prioritástengelyének tizennégy intézkedése közül. Néhány példa a számunkra 
legjelentősebb intézkedésekre: 

i. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelés 
eszközeivel, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása  
ii. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a 
köznevelésen kívüli eszközökkel  
iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés 
biztosítása, (formális oktatás) 
v. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás 
életpályájának javítása, minőségének fejlesztése  
vi. Intézkedés: tehetséggondozás a köznevelésben 
viii. Intézkedés: A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése 
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� Az ebben a részben tárgyalt szolgálati területek és fejlesztési irányaik: 

• Korai nevelés 
• Óvodai nevelés 
• Tanoda 
• Közoktatás 
• Kollégiumaink 
• Felsőoktatás 
• Felnőttképzés, továbbképzés 
• Példa az egyházkerületek fejlesztési irányaira: a Tiszáninneni Református 

Egyházkerület 
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EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke

Milyen MRE szolgálati területeket érinthet?
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Az oktatás-nevelés szolgálatai 
 

• Korai nevelés 
 
Terveink között szerepel Biztos Kezdet Házakat fejleszteni (Dencsházán, Vilmányban, 
Vizsolyban), és létrehozni elsődlegesen annak érdekében, hogy a szegény családokban élő 0-5 
éves gyermekek mentális és érzelmi fejlődését segítsük, fölkészítve őket az óvodára, iskolára. A 
program a helyzetükből adódó hátrányaikat szakemberek és a szülők, nevelők bevonásával, 
célzott programokkal hivatott csökkenteni, akik szükség esetén saját forrásaikkal, erőforrásaikkal 
segítik a célok megvalósítását. 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 
Égető a programok hosszú távú működésének fenntartásának biztosítása; a pályázati 
forrásteremtés projekt jellegű szemlélete helyett tartós erőforrásokra van szükség.  
 
 

• Óvodai nevelés 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
„A magyar rendszer támogatja a szülőknek a 3 év alatti gyermekek otthoni gondozásának 
lehetőségét, a gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda) férőhelyek száma azonban gyakran elégtelen, 
ami a gyermekvállalás ellen hat. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a termékenység 
azokban az országokban magasabb, ahol a női munkavállalás magas, ill. a nőknek van lehetőségük 
összeegyeztetni a gyermeknevelést és a munkát (részmunkaidős foglalkoztatás, bölcsődék, 
apáknak járó rugalmas szabadság).” 
 
 
Az MRE álláspontja  
 
Nem csupán az édesanyák munkavállalását és személyiségüknek a hivatás betöltése általi 
kiteljesedést segíti az óvodai szolgálat, hanem a gyermek fejlődését is. A gyermekek elsődleges és 
legfontosabb szocializációs kapcsolatrendszere a család, azonban a közösségi élethez szükséges 
alapvető tudást sajátítanak el a kortárs csoportokban.  Ezen folyamatokat, kapcsolatrendszereket 
minőségi szakmaisággal szeretnénk megtámogatni, körbevenni. Ezért óvodai nevelési 
programjainkban hangsúlyt fektetünk: 
• a helyes önértékelésre, és helyes értékrendre, hogy a gyermekek a környezetükben jól 

eligazodó, sokoldalú, boldog, és harmonikus személyiségekké váljanak 
• hogy értéknövelő állampolgárokat neveljünk, hogy az ismeretek és az egyéniségük által helyt 

tudjanak állni a világban az ellőttük álló feladatokban 
• a hitre való nevelés tekintetében: hogy szeretetet kapjanak, és biztonságban érezzék magukat 

nemcsak a családban, hanem a nevelési intézményben is. Ez a családokkal való inkluzív 
együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra építve érhető el.  

• a nyitottság és őszintéség megtartása mellett pozitív példa adására nevelünk, és közben testi, 
szociális, érzelmi és értelmi képességeiket egyéni differenciált módon fejlesztjük 

• elfogadjuk a különbözőségeket, az egyéniség már jelentkező csiráit, felvállaljuk a sajátos 
nevelési igényű gyermekek integrációját 

• az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének a szabad játék elsődlegességének biztosítását 
tekintjük 



Célunk a társadalom rászoruló tagjainak megsegítése, a közösségek építése, erősítése, szolgálatunk fejlesztése 

32 

 

• a magyar népi hagyományok ápolására 
• a környezettudatos magatartás, a természet iránti pozitív érzelmi kötődés kialakítására 
• hogy alkalmassá váljanak az iskolába való beilleszkedésre 
 
 
Fejleszteni kívánt területek: 
 
• Óvodai intézmények létrehozása, hiszen a három éves kortól kötelezővé tett óvodai ellátás is 

férőhelybővítést és új létesítményeket feltételez 
• A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások (ovi, bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint az óvodák kapacitásfejlesztése, infrastrukturális korszerűsítése 
• Óvodai ellátást fejlesztő programok, a beóvodáztatás támogatása. Halmozottan hátrányos 

gyerekek célzott felkészítése, fejlesztése az óvodai, iskolai nevelés előtt.   
• Nem óvoda, nem iskola rendszerű, atipikus gyermekmegőrzés létrehozása, fejlesztése 
 
 

• Tanoda 
 
Az eddigi tanodáink mintájára a módszert és rendszert a hátrányos helyzetű gyermekek 
beilleszkedése, fejlesztése szempontjából hasznosnak és jónak találjuk. A tanoda-program a 
társadalmi felzárkózás, közösség-, és személyiségfejlesztés meggyőző eszköze. 
 
A program jellemzői: 
 

• hátrányos helyzetű családokban élő (alacsony foglalkoztatottság, alacsony iskolázottság), 
tanulási, beilleszkedési  és szociális nehézségekkel küzdő, szocializációjukban lemaradást 
mutató gyermekek segítése, fejlesztése 

• fejlesztőpedagógusok, pedagógusok, szaktanárok, hitoktatók, lelkészek közös munkája 
• olyan motivációs közeget teremt, amiben a gyerekek személyisége, képességei minél 

jobban kibontakozhat.  
• személyre szabott tanulási forma, egyéni órarendek, csoportos és egyéni foglalkozások 
• számítógépes szoftver, munkatankönyv és munkafüzetek segítik a tanulási-nevelési 

munkafolyamat egyénre szabottan való végzését  
• A program tartalma: 

o az önismeret, a csoportkohézió, illetve a közösséghez tartozás erősítése 
o közös tájékozódás a minket körülvevő világban, kapcsolódási pontok keresése 

(múlt, jelen, jövő, ünnepek, önismeret, munka, család, egészség, bűnözés, 
helyismeret, stb.) 

� könyvklub: az olvasásélmény felébresztése, az ismeretek bővítése 
o az iskolai tananyag elsajátításának segítése, korrepetálás  
o a tanuláshoz kapcsolódó készségek és képességek fejlesztése 
o a tanultak alkalmazása, a használható tudás elmélyítése  
o a tanulás szándékának erősítése, illetve pályaorientáció 

 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 
Égető a programok hosszú távú működésének fenntartásának biztosítása; a pályázati 
forrásteremtés projekt jellegű szemlélete helyett tartós erőforrásokra van szükség.  
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• Alap- és középfokú oktatás 
 
2007-2013. közötti TÁMOP pályázatok tapasztalata alapján úgy látjuk, hogy a pedagógusok 
számtalan ki-, át- és továbbképzésen vesznek részt, melyből szinte semmi sem hasznosul az 
iskolában. Az igazán hasznos pályázati kiírásokra pedig tömegével adják be pályázatukat, s vagy 
nincs eredményhirdetés, vagy forráshiány miatt elutasításra számíthatnak.  
 
 
Fejlesztendő területek 
 

• A nyílt oktatási tartalmak, taneszközök fejlesztésének és felhasználásának támogatása. 
• Oktatói mobilitás fejlesztése a gyakornoki rendszerhez szükséges mentori hálózat 

kiépítése végett 
• Szervezetfejlesztés közös igazgatású, többcélú köznevelési intézményekben. A 

protestáns kollégium rendszerére jellemző a nagy tanulói létszámot megmozgató, 
közös igazgatású, többcélú köznevelési tevékenység. Szükséges az intézmények 
szervezeti kultúrájának fejlesztése, a tehetséggondozás, és a képzések közötti átjárás 
fejlesztése. 

• Térségi együttműködések kialakítása azonos fenntartói szektorokban. Történelmileg a 
partikula rendszerre volt jellemző a több kisebb, önálló intézményből álló térségi 
együttműködés kialakítása, egy bázisintézmény kiemelésével. 
o A közös e két formációban az, hogy a gyermek képessége és fejlődése alapján 

halad előre. A kérdés az, hogy ez egy intézményen belül történik, vagy kívül. Az 
első inkább a középiskoláról szól, a második inkább az általános iskoláról. 
Szerencsés esetben pedig összekapcsolódva, mindkettőről. 

• A szociális, oktatási és egészségügyi területen dolgozó humán erőforrás képzése, 
továbbképzése és szakképzése, továbbá életpályájának javítására irányuló programok 

• Intézményi és pedagógus innováció támogatása. 
• Szakmai szolgáltatások és pedagógiai szakszolgálatok rendszerének fejlesztése. 
• Magas színvonalú ellátás biztosítása a korai fejlesztési központokban.  
• Egészséges életmódra nevelés. 
• Az oktatás infrastruktúrájának fejlesztése, ingatlanfejlesztés 

 
 

A református oktatási stratégia 
 
A csoportosítás a következő logikai váz mentén alakult ki. A református oktatás minden helyi 
közösség számára az egyes intézményeinkben jelenik meg. Az intézmények értékrendjét az 
intézményi arculat kommunikálja a leginkább kifelé, ez jeleníti meg a református iskolák sajátos, 
mással össze nem téveszthető karakterét. Ez az intézmény identitásán alapuló értékrend, 
legmarkánsabb képviselői az intézmény igazgatója, vezetősége, vallástanárai és pedagógusai, 
alkalmazottai. A református nevelésügy egyik kiemelten fontos sajátossága az erős 
gyülekezeti beágyazottság, ezért külön tárgyaljuk az intézmény – gyülekezet – család hármas 
kapcsolatrendszerét. A szervezetfejlesztés és a minőségbiztosítás pontokat integráljuk: minden 
minőségbiztosítási tevékenység szervezetfejlesztést is jelent. 
A református közoktatási intézmények országos (sőt, Kárpát-medencei) hálózatot 
jelentenek. Az intézmények közötti kapcsolatok megerősítése az egyik oldalról lehetővé 
teszi, a másik oldalról pedig megköveteli az oktatási rendszerré fejlesztést, ami a közös 
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küldetés, a közös illetve egyetemes érdekek, a kooperáció jegyében fejlődhet, a közösen 
vallott értékekre építve. 
 
 
A református oktatás stratégiai céljai 
 

A.) Az intézményi arculat 
 

2.01. 46. A református oktatás jelenleg értékes „márkanév”. Hozzuk létre azokat a 
szervezeti kereteket, arculati elemeket, és támogassuk azokat az önszerveződési formákat, illetve 
országosan egységes akciókat, amelyek alkalmasak a hitelesség megőrzésére, a református 
oktatáshoz kapcsolódó pozitív megítélések védelmére. 
A református óvoda, iskola kifejezéshez jelenleg döntően pozitív asszociációk és pozitív előzetes 
elvárások kapcsolódnak. Ennek megtartása aktív és proaktív cselekvést követel valamennyi felelős 
szereplőtől. 
2.02. 47. Iskoláink belső szervezeti fejlődésében a legfontosabb dolog az egyházi 
jelleg megerősítése, spiritualitásunk és identitásunk további fejlesztése. 
A realitásokat figyelembe véve iskolarendszerünk egyre inkább misszióivá válik. Hatásosságának 
titka a hitelessége, hitelességének titka, hogy a gyermek, a diák találkozzon egy erős tantestületi 
illetve tanári kisugárzással. 
2.03. 85. Iskoláink Istentől kapott küldetésük szerint járnak el. Hitvallásunk alapján az 
iskola értékrendjét az élő Isten Igéje határozza meg. Ebből következően az egyházi iskola a 
szülők társává lesz a gyermeknevelésben. Az értékrendet megfogalmazó párbeszéd fórumait 
szükséges felmérnünk és fejlesztenünk. 
Egy református közoktatási intézményben a szülők tehát nem csupán 
fogyasztók/megrendelők, hanem közösen vállalt felelősségek tudatában együttműködő 
partnerek. 
2.04. 6. Tárjuk fel, mi a sajátos „reformaticum”, a református „többlet” egyes kiemelt 
tantárgyakban: magyar, történelem, ének/egyházi ének, élő idegen nyelvek, föld- és néprajz / 
honismeret. Erről készüljön kiegészítő tanterv (curriculum) és megfelelő oktatási 
segédkönyvek. 
A református többlet nem az ismeretanyag növelését jelenti, hanem értékválasztásból eredő 
kiemelt pontok tudatosítását. 
 

B.) A pedagógusok identitása 
 

2.05. 70. A református iskolákban dolgozó pedagógusok identitásának és 
önismeretének folyamatos erősítésével növelhetjük elkötelezettségünket. Szükséges 
megteremtenünk a pedagógusok lelkigondozásának fórumait, pl. csendeshetek 
megszervezésével, támogató környezet teremtésével. A szupervizori feladatok ellátása a szakma 
és a képző intézmények párbeszédét igényli, különösen fontos a képzésbe bevont munkatársak 
megfelelő előzetes válogatása. 
2.06. 62. Készítsük fel óvodapedagógusainkat, tanítóinkat, tanárainkat a tanulási 
nehézségek, akadályoztatások felismerésére, pedagógiai kezelésére. Ismerjük és közvetítsük a 
szülőknek a segítséget adó szakmai lehetőségeket. (Ez minden egyes pedagógusra vonatkozik!) 
2.07. 95. Az akkreditált pedagógus-továbbképzések között különös figyelmet kell 
fordítanunk a keresztyén pedagógiai alaptanfolyamra, az egyházi ének, később 
egyházművészeti tanfolyamokra, a testnevelő tanárok keresztyén emberképének 
erősítésére. Új továbbképzési programokra (és kézikönyvekre) van szükség az alábbi 
területeken: pl. osztályfőnökség, mentálhigiénés képzés, családterápia pedagógusoknak, 
fogyasztóvédelem, egészséges életmód, latin tanári továbbképzés. 
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2.08. 77. Kiváló pedagógusaink számára mérjük fel a szakmai karrier lehetőségeit. Ne csak 
az intézményvezetésben, tanügyirányításban lássuk az életpálya-tervezés lehetőségeit, hanem az 
érettségi elnöki, szakértői, szaktanácsadói, mentori, vezetőtanári, munkaközösség-vezetői stb. 
feladatok vállalásában is. Javítótanárként, mérési biztosként vállaljunk egyre nagyobb feladatot az 
országos mérési programokban. 
2.09. 48. A református közoktatási intézményekben a hittanoktatóknak és 
vallástanároknak kiemelt szerepe van és így több felelőssége. Az intézményvezetők 
törekedjenek arra, hogy a vezető vallástanárral, hitoktatóval folytatott gyakori megbeszélés által 
erősíthessék az intézmény református szellemiségét. Kiválasztásukban az igazgatóknak, a 
fenntartónak és az egyházkerületnek talán az iskolai demokrácián is túlmutatóan fontos szerep 
jut. Mégis, valódi szerepüket az igazgató intézkedései révén érik el. 
2.10. 53. Elemeznünk kell az iskolai pszichológus és a vallástanár, hittanoktató 
feladatkörének azonos és eltérő elemeit, együttműködésük formáit. A nevelőtestületeket fel kell 
készítenünk arra, hogy a nevelési, emberi problémák megoldását egyikükre sem háríthatják át. A 
változó iskolában egyre inkább szükséges lehet a nevelést széleskörűen értelmező szakmai 
együttműködésre. 
2.11. 91. Szükséges a református felsőoktatási intézményeink neveléstudományi 
tevékenységének a református közoktatásba való hatékonyabb bevonása. Különös tekintettel a 
Károli Gáspár Református Egyetem pedagógusképző munkájának további erősítése a 
neveléstudományi tanszék kiépülésével, esetleg új szakterületek bevezetésével. Hasznos lenne, 
ha hatékonyabban tudnánk a felmérhető felsőoktatási kutatási potenciált iskoláink 
szolgálatába állítani. 
2.12. 69. Kiváltképpen a középiskolában figyeljünk azokra a tehetségekre, akik sikeres 
és kiváló nevelőkké, pedagógusokká válhatnak. Segítsük, hogy küldetésüknek megfelelően 
alakítsák továbbtanulásukat. Nemcsak a református oktatás tradíciót örökítik tovább, hanem 
életüket kiteljesítő feladatot vállalnak. 
2.13. 97. A pályakezdő pedagógusok számára készüljön a gyakornoki évhez hasonló 
képzési program, amit nagyrészt a munkáltatónál, esetleg a regionális oktatási központokban 
teljesít, mentori támogatással és szakmai referenciacsoportokban való részvétellel. Tegyük 
lehetővé, hogy az új munkatársak 1-2 évig akár asszisztensként működjenek. A pályakezdő 
felkészítő képzésnek legyen része a gyógypedagógiai tapasztalatszerzés is. 
 

C.) Intézmény – gyülekezet – család 
 

2.14. 12. A családépítés, családpedagógia, családokkal való kapcsolattartás legyen az 
iskolai pedagógiai programok szerves része, tantárgyi és tanórán kívül nevelési keretek között. 
2.15. 83. A szülők bevonása a közoktatási intézmény életébe erőforrásokat jelent. 
Dolgozza ki az intézmény ennek a minőségfejlesztéssel összehangolt stratégiáját. Az 
együttműködés során a szülőktől világos, konkrét feladatokban kell segítséget kérni. 
2.16. 127. Tegyük még intenzívebbé az egyházi óvodák, iskolák és a gyülekezetek 
kapcsolatát. Ennek áldott eseményei lehetnek a közös ünnepségek, kiszállások, diakóniai 
munkák. Az intézmények munkatervében ez kapjon megfelelő tervezettséget. 
 

D.) Szervezetfejlesztés 
 

2.17. 1. Őrizzük meg az országos mérési eredményekkel is igazolt, magas színvonalú 
kompetenciafejlesztést lehetővé tévő pedagógiai elveinket és módszereinket. Pedagógiai 
felfogásunk és gyakorlatunk több iskolánkban is eredményesnek bizonyult a változó körülmények 
között is. A megőrzés itt aktív fejlesztő tevékenységet jelent. 
2.18. 26. Valamennyi intézményünket egy külső szakértői csoport segítségével át kell 
világítani a következő szempontok szerint: 
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• Célok és eredmények, ezek viszonya, jövőkép 
• Demográfiai folyamatok hatása, életképesség 
• Finanszírozhatóság, anyagi háttér 
• Fenntartói irányítás szakmaisága, alkalmassága 

A vizsgálat eredménye alapján javaslatot lehet tenni átszervezésre, közös működtetésre, fenntartó-
váltásra. Ez a munka feltételezi az intézményi önértékelések struktúrájának egységesítését. Nem 
lehet beavatkozás a fenntartó és az iskola autonómiájába, hanem az előre látható kockázatok 
felmérését segítő tervezőmunka, amelynek révén a fenntartó a források optimális 
felhasználását tudja segíteni. 
2.19. 64. Erősítsük diákjainkban a közösségi értékek megbecsülését. Tehetségüknek és 
életkoruknak megfelelő szinten legyenek tevékeny tagjai alkotócsoportoknak, baráti köröknek, 
iskolai önképzőköröknek. Ismerjék és szeressék a nemzeti kultúrát, vallják a nemzetről szóló 
keresztyén tanítást. Tudják, milyen módon felelősek egy közösség egészséges értékrendjéért 
és többi tagjáért. 
2.20. 61. A diákok szociális jólétére figyelve erősítsük meg az osztályok szolidaritási 
közösségét: tanulópárok kialakításával, fogyatékkal élők lehetséges integrációjával, nehéz sorsú 
iskolatársak támogatásával, határon kívülről vagy távoli, elmaradott országból származó gyermek 
„örökbefogadásával”, diakóniai szolgálattal. Ez az iskola tartalmi munkájának egyik sajátosan 
református területe, a közösségépítés a személyiség épülését segíti. 
2.21. 5. A tehetséggondozást kiemelt feladatként kezeljük. A pedagógusokat 
felkészítjük arra, hogy minél szélesebb spektrumon ismerjék fel a tehetségeket, ne csak a 
hagyományosan értelmezett területeken, mint az iskolai kognitív tevékenységekben, valamint a 
művészeti alkotásban és sport területén, hanem különösen a szociális területeken 
(interperszonális intelligencia, vezetői képességek), és a produktív gondolkodás területén. 
Intézményi feladat az inspiráló környezet megteremtése is. 
2.22. 4. Erősítsük meg a tevékenységközpontú tanulási formákat és szervezeti 
kereteket, amelyek a gyermekek, tanulók alkotó közreműködését és együttműködését igénylik. 
Az iskola használja ki annak előnyét, hogy a tanulást közösségi keretek között, a társakkal 
közös élményként tudja biztosítani. A mediatizált / virtuális tanulási formák a tanulók 
számára egyénileg is egyre inkább elérhetőek. 
2.23. 41. A diákotthonok a pedagógiai hozzáadott érték növelésének eredményes eszközei. 
Szükséges a meglévő internátusok (kollégiumok) központi támogatása, az üres férőhelyek más 
középiskolákban tanuló református diákok számára történő felajánlása. A kollégiumi 
nevelés céljait újra kell fogalmazni, mentorálási tevékenységeiket és szociális folyamataikat 
elemezni szükséges. A nevelők speciális felkészültségét biztosítani kell. 
2.24. 16. A keresztyén ifjúsági szervezetek, önképzőkörök, önszerveződések, a tanulmányi 
kirándulások, a túrák, a túlélőtúrák, éjszakai programok, közösségi élmények, éneklés hatékony 
segítői az oktatásnak. Az általános iskolák számára különösen is ajánljuk a cserkészet szervezeti 
kereteit, megfelelő ifjúsági vezetők közreműködésével. Javasoljuk a Kárpát-medencei diák- és 
tanárcsere programok koordinációját. 
2.25. 3. Használjuk ki fokozott mértékben a művészeti nevelés és a népi kultúra, népi 
gyermekjátékok biztosította személyiségformáló erőt a tanulói kompetenciák és motiváció 
fejlesztése érdekében. Pedagógiánk a teljes személyiség fejlesztésére irányul. A művészeti nevelés 
intézményrendszerének megőrzése és hatékony integrálása az oktatási-nevelési intézmények 
munkájába ezt segíti, épp úgy, mint a tudatosan vállalt, válogatott és ápolt tradíció. 
2.26. 68. Tudatosítsuk gyermekeinkben, diákjainkban a sáfárság törvényét, a munka 
keresztyén értelmezését, az Isten dicsőségére végzett bármilyen munka értékét. Keresztyén 
emberképünknek megfelelően szervezzük újra pályaorientációs programjainkat. Használjuk fel 
az állami szervek, munkaügyi központok tapasztalatát, lehetőségeit, az iskolák gyülekezeti hátterét, 
egyháztagjaink példáját. 
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2.27. 39. A középiskolás korosztályok tanulói létszámának csökkenésével párhuzamosan 
javasoljuk az intézmények és fenntartók számára, fontolják meg a szolgáltatási kínálat 
bővítését vagy átalakítását. Párhuzamos osztályok esetén legalább az egyik osztályt érdemes 
átszervezni szakközépiskolai osztállyá (elsősorban informatikai, ügyviteli, közgazdasági 
osztályok, felnőttképzés, OKJ-s szakma indítása). Ennek munkaerő piaci eredménye is várható.  
2.28. 87. Az emberi méltóságot és jogokat tiszteletben tartva intézményeinknek még 
nyitottabbá kell válniuk a különböző roma kisebbségek tagjai, illetve a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók befogadására. Számukra biztosítani 
kell a hátránycsökkentést segítő pedagógiai programokat. 
 

E.) Rendszerfejlesztés 
 

2.29. 29. Az egész református iskolarendszert érintő, fokozatosan konkretizálható 
minőségfejlesztési tervet kell készíteni. Ebben világossá kell tenni az egyes intézmények 
célkitűzéseit, a szükséges fejlesztési területeket. Világossá kell tenni az egyes intézmények 
kimeneti céljait, sajátosságait, a felvállalt feladatokat, az egyháziasság megkövetelt és elvárható 
szintjét. 
2.30. 23. A partikula-rendszer tradícióit felerősítve támogassuk azokat a már helyi 
kezdeményezéssel megindult szerveződési folyamatokat, amelyek eredményeképpen regionális 
iskolaközpontok, regionális egységek jönnek létre. Ideális cél az egymásra épülő szintekből 
álló regionális egységek létrehozása. Ezek középpontjában egy-egy történelmi Kollégium, 
erős szakmai hátterű középiskola vagy többcélú intézmény lehet, amely pedagógiai 
műhelyként is funkcionál. Az oktatási egységek további tagjai más középiskolák, általános iskolák, 
óvodák. Ez a rendszer kistelepülési iskolák számára is alternatívát jelenthet. Az oktatási 
egységek tagjai nem feltétlenül egy fenntartóhoz tartoznak, de szorosan együttműködnek 
egymással, pedagógiai programjaik, tanterveik egymáshoz illeszkednek. Az egységen belül minden 
eszközzel arra törekszenek, hogy a magasabb szintre lépéskor minél több tanuló maradjon az 
egységen belül. Ezt a célt segíthetik a rendszeres tanári konferenciák, találkozók, kölcsönös 
látogatások, versenyek, rendezvények, szülői találkozók, egyházi alkalmak. 
2.31. 24. Az oktatási folyamatok koordinációs munkája távlatilag felveti iskolaügyi 
központok létrehozásának tervezését az egyházkerületeknél. Ezek a Pedagógiai Intézet 
regionális szolgáltatásait, a pedagógiai szakszolgálatok, a fejlesztőpedagógusok, hittanoktatók, 
vallástanárok munkáját koordináló szakemberekből állhat, esetenként sajátos foglalkoztatási 
megoldásokat igényelve. 
2.32. 102.  A Református Pedagógiai Intézet a napi feladatok szintjéig legyen képes segítséget 
nyújtani. 
103. A Református Pedagógiai Intézet szakmai irányításával, a Zsinati Oktatásügyi Iroda 
törvényességi – pénzügyi tanácsadásával szükség van egy professzionálisan szerkesztett, aktuális 
honlapra, ahol naprakészen megkapnak minden szükséges és fontos információt az intézmények 
vezetői, tanárai, fenntartói. 
2.33. 106. A református pedagógiai szakszolgálatok biztosítsák az országos 
lefedettséget, valamennyi intézményünk vehesse igénybe a hozzájuk kapcsolt nevelési 
tanácsadói és szakértői funkciókat. (Országosan is hiányosnak látszanak a kapacitások.) 
2.34. 100. A szaktanácsadás formái között jelenjenek meg a horizontális formák: 
tapasztalatcserék, iskolák közti óralátogatások, igazgatók – igazgatók látogatása. 
2.35. 123. A megváltozott világban hitelesen való megszólaláshoz szükségesnek tűnik a 
református hit- és erkölcstan oktatási kerettanterv áttekintése és továbbfejlesztése. Ez 
lehet az alapja a hittanoktatás hatásosságát célzó intézkedéseknek. 
2.36. 111. A református oktatási rendszer finanszírozása során egyensúlyban kell tartani a 
felelős, önálló gazdálkodás és a szolidaritás elvének érvényesülését. A stratégia nem 
valósítható meg központi támogató jellegű beavatkozások nélkül. 
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2.37. 113. 114. A napi finanszírozási problémák elkerülésére központi pénzalapokat 
(Református Oktatási Alap vagy Református Oktatási Támogatási / Szolidaritási Alapok) kell 
létrehozni. Ezek létrejöhetnek egyházkerületi vagy zsinati szinten. Az alapok hazai és Kárpát-
medencei feladatokat is vállalhatnának. Lehetséges lenne ezeket a Közoktatási 
Közalapítványok mintájára működtetni. Az alapok forrásai csak a fenntartásban is részt vállaló 
egyházközségek, intézmények előtt nyílhatnának meg. Az Alapokat (nem alapítványok!) 
Kuratórium vagy Gondnokság kezelné, melyeknek tagjai az egyházi fenntartók, másrészt az 
intézmények által (intézménytípusokat reprezentálva) delegált képviselők lehetnének. 
A Református Oktatási Támogatási / Szolidaritási Alapok lehetséges forrásai: 

• A járadék kiegészítés bizonyos százaléka 
• A gyülekezeti járadékösszegek bizonyos százaléka (nem iskolafenntartó gyülekezetektől) 
• Az országos 1% bizonyos százaléka 
• Egyházkerületi, zsinati hozzájárulás 
• Gyülekezetek, vállalkozók, magánszemélyek befizetései 
• Egyházi vállalkozások jövedelme 

2.38. 44. Szakmailag ígéretes kezdeményezés a református felsőoktatási kollégiumok 
létrehozása. Ez a képzési forma jól használható a pedagógusképzés támogatására is. 
2.39. 94. Az egyház ifjúsági missziói szervezeteinek és iskolák együttműködésének fontos 
terepe az ifjúsági vezetőképzés, munkatársképzés, stb. Idekapcsolhatjuk a cserkésztiszt 
képzést is. Tegyük lehetővé, hogy a rátermett pályakezdő pedagógusaink 5-8 év alatt egy-egy ilyen 
képzésben is részesüljenek. Legyen ismert e képzéseknek országos katalógusa, kapcsoljuk be 
ezeket az országos református felnőttképzési rendszerbe. 
 
A további elemzést két irányban lehetséges / érdemes folytatni: Az ebben a munkaanyagban 
megfogalmazott célok szélesebb körben is súlyozhatóak, vagy egy diszkrét elemzéssel fontosság 
szempontjából strukturálhatóak; elemezendő továbbá, hogy a korábbi 132 célból van-e olyan, 
amit feltétlenül tovább kell vinni a munkaanyagban; az elmúlt másfél évhez képest van-e fontos 
átfogalmazandó cél, illetve van-e olyan terület, ami az elmúlt évben új tendenciaként jelentkezett, 
és a jelenlegi anyagból hiányzik. 
 
 
Fejlesztendő területek 
 

• közösségfejlesztés szempontjai:  
o intézmény – gyülekezet – család kapcsolatának erősítése 
o szolidaritás, befogadás 
o tehetséggondozás: szociális kompetenciák fejlesztése 
o együttműködésen alapuló tevékenységközpontú tanulási formák 
o közösségi élmények révén szerzett nem formális tanulás  

• minőségfejlesztés, minőségbiztosítás, akkreditáció 
• pedagógusok fejlődésének támogatása (identitástudat, lelkigondozás, szupervízió, 

továbbképzések, életpálya modell, stb.) 
• intézményi arculat  
• szervezetfejlesztés 
• rendszerfejlesztés  

 
• Felsőoktatás 

 
Az MRE felsőoktatási intézményei Közép- Kelet-Európai szinten meghatározó jelenléttel 
bírhatnak. Már jelenleg is több felsőoktatási intézményünk kínál határon túl is képzést és fogad 

Megjegyzés [S13]: MRE: 
 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom  
 

xvi. Intézkedés: az intézményekben, 

szolgáltatások területén dolgozó 
humán erőforrás fejlesztése, 

életpályájának javítása, képzési 
rendszerek fejlesztése 

 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke 

célját segítő szolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése 
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Gyarapodó tudástőke 
 
viii. Intézkedés: A felsőoktatás 

minőségi színvonalának emelése  
 

xii. Intézkedés: intelligens szakosodás 

a felfedező kutatásokban  
 

xiii. Intézkedés: az alapkutatások 

nemzetközi versenyképességének 

növelése  
 

xiv. Intézkedés: tudományos 
utánpótlás javítása  

Megjegyzés [S14]: MRE: 
 
GINOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Tudásgazdaság fejlesztése 
 
Intézkedés 2.: Stratégiai K+F+I 

együttműködések és 

kezdeményezések  

 
Intézkedés 3.: Kutatóintézeti és 

nemzetközi kiválóság 
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határon túlról hallgatókat – elsősorban magyar nyelven. Célunk, hogy a református felsőoktatás a 
Kárpát-medencei magyar felsőoktatás meghatározó tényezője legyen, és ezzel párhuzamosan a 
külföldi intézményekkel is erős stratégiai együttműködések alakuljanak ki. 
 
 
A református felsőoktatás fejlesztési céljai 
 

• Az élesedő felsőoktatási versenyben a református intézmények a Kárpát-medencei 
beiskolázási lehetőségek kihasználásával, a nemzetközi kapcsolatok tudatos 
építésével és a református értékeken alapuló oktatás fejlesztésével lehetnek 
eredményesek.  

• Az egyre szabadabbá váló külföldi intézményi lehetőségekkel szemben jelentősen javítani 
szükséges intézményeink idegen nyelv oktatását, hogy versenyképes és használható 
nyelvtudáshoz segítsük hallgatóinkat. Emellett támogatnunk kell azon programokat, 
amelyek segítik hallgatóink bekapcsolódását a nemzetközi tudományos szféra 
vérkeringésébe. 

•  A református felsőoktatás nemzetközi integritásának erősítése érdekében olyan 
(LLM képzés/EU specializáció) idegen nyelvű képzések indítása szükséges, 
amelyek vonzóak elsősorban a közép-európai és az ázsiai diákok számára.  

• A felsőoktatás egységesítése, különös tekintettel a hitéleti képzésekre és ezen belül is a 
lelkészképzésre. 

• Az intézményi struktúra és – együttműködések ésszerűsítése, fejlesztése a hatékonyság, a 
minőségbiztosítás, a gazdaságosság és a környezettudatosság fejlesztése érdekében.  

• A szervezeti ésszerűsítés mellett és annak átgondolása után szükséges a rendelkezésre álló 
infrastruktúra fejlesztése is.  

• Az egyház vezetésével való tudatosabb és szisztematikusabb egyeztetés mellett; olyan 
képzések indítására és felkínálására van szükség, amellyel a végzett hallgatók az egyházon 
belül juthatnak álláshoz.  

• A nem-hitéleti képzési struktúra végiggondolása során megfontolandó a más felsőoktatási 
intézményekkel való együttműködések fejlesztése.  

• Olyan képzéseket szeretnénk működtetni, amelyek az egyház társadalmi szolgálatát 
mélyítik, s amelyek a munkaerő-piaci igényeknek is megfelelnek, továbbá nemzetközi 
szinten is versenyképesek. Ezen célok eléréséhez alapvető szükség van a Kárpát-
medencei külföldi intézményekkel való kapcsolatok megerősítésére.  

• Erőforrásaink jobb kihasználása érdekében a Károli Gáspár Református Egyetem karai 
számára egy olyan közös kampusz létrehozására van szükség Budapesten, melynek 
elhelyezkedése a város központjában található, tömegközlekedéssel jól 
megközelíthető.  

•  A református felsőoktatás stratégiai céljává kell tenni a tudatos, szakmailag 
igényes, társadalmi felelősséget vállaló, közéletben aktív és egymással 
integránsan együttműködő református értelmiség megteremtését. Ennek 
elősegítése céljával szükséges átfogóan megvizsgálni a református szakkollégium 
megteremtésének és működtetésének lehetőségeit. 

• A református felsőoktatás multiplikátor hatást gyakoroljon az egyházi közéletre és 
elősegítse az egyház társadalmi szerepvállalási feladatainak a minőségi javulását, 
hogy az egyház eleget tudjon tenni a vele szemben megnövekedett elvárásoknak 
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• Károli Gáspár Református Egyetem intézményi tervek 

 
A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) célja, hogy közép-európai 
szemmel nézve is meghatározó jelentőségű egyházi fenntartású intézménnyé váljon. Ennek a 
fejlődésnek a pillérei az egyházi érdekek egyértelmű megjelenítésén, a versenyképességen és a 
minőségen nyugszanak.  
 
A KRE fejlesztési terveit a 2009 és 2013 közötti időszak eredményei alapozzák meg. A KRE-
n tanuló diákok száma ugrásszerűen megnőtt (3800-ról több, mint 5500-ra), s ezzel 
párhuzamosan az intézményi hatékonyság is javult. A megnövekedett hallgatói érdeklődést 
nem követte az infrastruktúra fejlesztése, ezért szükségessé válik a következő időszakban egy 
nagyobb léptékű ingatlan beruházás (Campus-terv). A Campus-terv célja, hogy a hallgatók 
számára nyújtott képzések és szolgáltatások színvonala növekedjen és a jelenlegi diaszpóra 
jellegű működést felváltsa egy koncentrált és hatékony működési keret. A Campus-terv 
megvalósulása esetén a képzések a legkorszerűbb infrastrukturális feltételek mellett 
folytatódhatnak és nemzetközi kitekintésben vonzóak lehetnek. A Campus-terv keretében 
kb. 40.000 nm2 felsőoktatási célú (ideértve a sportolást, kollégiumi lakhatást, közösségi 
tereket) ingatlanfejlesztés szükséges a megfelelően kiválasztott budapesti helyszínen. 
 
A nem hitéleti képzések kiterjedt hálózata a Károli Gáspár Református Egyetemen 
lehetőséget biztosít a Magyar Református Egyházzal történő – az egyház ifjúsága és az 
egyetem hallgatói közötti kétoldalú átjárás előmozdítása általi – kölcsönösen gyümölcsöző 
együttműködésre. 
 

 
Fejlesztés/ 
konstrukció jól 
megragadható 
egyértelmű neve, címe 

Fejlesztés tartalma (rövid leírás) 
Tervezett 
keretösszeg (millió 
Ft) 

Kutatásfejlesztés a KRE-n 

A KRE-n belül működő kutatóműhelyek 
bevonásával az oktatás, kutatás 
módszertanának felmérése, harmonizálása, a 
hazai és nemzetközi gyakorlatok áttekintése.  
Doktori iskola keretein belül a doktoranduszok 
kutatásainak támogatása. 
Képzés és pályakövetés a gazdasági szektor 
bevonásával. 

200 

Oktatással kapcsolatos 
szolgáltatásfejlesztés a  
KRE Karain 

Az oktatás minőségének javításának érdekében 
szolgáltatásfejlesztés a cél: digitális táblák 
beszerzése, hallgatói géppark fejlesztése, 
szoftverbeszerzés, dokumentumok 
többnyelvűsítése. 

320 

Mobilitási lehetőségek 
növelése a KRE Karain 

Valamennyi munkavállaló részképzése: angol, 
ill. más idegen nyelvű képzésen való részvétel 
biztosítása, az adminisztratív munkavállalók 
tanulmányútjainak támogatása a szolgáltatások 
minőségének javítása érdekében. Az Egyetem 
nem tudományos végzettséggel rendelkező 
vezetőinek külföldi képzések, tréningek 
lehetővé tétele tapasztalatszerzés céljából. 

300 
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Képzési  
portfólió fejlesztése külföldi oktatók 
bevonásával. Ez utóbbi keretében a 
„Blockseminar” típusú mesterkurzusok 
támogatása. 

Digitalizáció és e-
ügyintézés fejlesztése a 
KRE-n 

Könyvtárállomány, oktatási segédletek 
digitalizálása,  hallgatói e-ügyintézés kialakítása, 
külföldi tanulmányok magyarországi elismerése 
e-eljárás keretében.  
Nemzetközi tudományos folyóiratok 
adatbázisaira történő előfizetések körének 
bővítése. 

250 

képzési kínálat bővítése 

A KRE által biztosított képzési kínálat 
bővítése valamennyi képzési szinten (alap- és 
mesterképzés, doktori képzés, szakirányú 
továbbképzés, továbbképzések). 
Alapképzések: kulturális antropológia; 
osztatlan tanárképzés: japántanár, 
hollandtanár, média-, mozgókép- és 
kommunikációtanár; erkölcstan- és etikatanár; 
szakirányú továbbképzések: etika keresztyén 
szempontból, drámapedagógia, Kodály-
hagyomány, mentortanár, gyermek- és ifjúsági 
irodalom szakértő, internetes tanácsadás, 
közoktatási vezető); továbbképzések: 
mediáció, mentálhigiénés alapfokú 
továbbképzés pedagógusoknak, internetes 
tanácsadás, diszlexiások nyelvoktatása; 
európai-koreai joint degree 

250 

hallgatói 
tehetséggondozás 
fejlesztése 

A tehetséggondozás feltételeinek 
megteremtése hallgatói műhelyek, nyári 
táborok, kutatóutak, publikációs lehetőség 
biztosításával és szakkollégium működtetésével  

60 

digitális tananyagfejlesztés 
A papíralapú, valamint e-book formátumú 
könyv és jegyzetkiadás fejlesztése a Károli 
Könyvek és Károli-jegyzetek keretében 

150 

egészségfejlesztési 
projektek 

A munkatársak és hallgatók testi, lelki és 
szellemi egészségére figyelő Egyetem projekt.  

30 

az oktatók publikációs 
tevékenységének 
támogatása, ösztönzése 

Az oktatókat ösztönözni (pályázati lehetőségek 
felkutatásával, differencált bérezéssel, 
publikációs lehetőség biztosításával /Károli 
Könyvek/ stb.) a tudományos tevékenység 
folytatására.  

60 
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hallgatói szolgáltatások 
bővítése 

Karrier Iroda szolgáltatásainak kibővítése 
"service learning" tevékenységgel /az oktatási 
egységek, a hallgatók, az önkéntesek és a külső 
környezet, elsősorban NGO-k működésének 
összekapcsolása, a szolgálat tanulása (egyházi 
fenntartású egyetem specifikumaként), 
krízisközpont létrehozása, elektronikus 
szolgáltatások bővítése (e-leckekönyv, e-
kérvénykezelő stb. bevezetése, DPR). 
Fogyatékkal élő hallgatók részére nyújtott 
szolgáltatások bővítése. Könyvtárfejlesztés. 

40 

hallgatói mobilitás 
növelése 

A hallgatók a jelenleginél nagyobb arányban 
töltsenek el legalább egy félévet külföldi 
felsőoktatási intézményben. Cél a kimenő 
hallgatók létszámarányának 20%-ra történő 
növelése 2020-ig. 

40 

a tudományos kutatás 
eredményeinek 
hasznosítása az oktatáson 
kívül 

Olyan tudományos kutatói tevékenység 
folytatása, amely a gazdasági élet szereplői 
számára is alkalmazható. Társadalmi 
hasznosulása mérhető. 
Ennek érdekében olyan releváns jelenkori 
társadalmi folyamatok vizsgálatát célzó 
kutatások támogatása, mint az európai 
szociológia, a migráció, valamint az 
interkulturális kommunikáció társadalmi 
változásai.  

150 

A tanárképzésben és a 
tanár-továbbképzésben 
részt vevők IKT-
kompetenciájának 
fejlesztése és annak 
nyomon követése 

a megismert eszközök, a kialakított készségek 
megjelenésének vizsgálata a tanítási 
gyakorlatok során. A partneriskoláik 
szakvezető tanárainak rendszeres 
továbbképzése, munkájuk nyomon követése 
(kérdőívek használata, szakmai találkozók). 
Kihat az adott gyakorlóiskolában folyó iskolai 
oktatás minőségére, illetve a tanárképzésben 
részt vevő hallgatóknak köszönhetően a 
későbbiekben az egész országra.   45 millió FT 
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• Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
 
Célok, prioritások  
 
Képzési struktúra fejlesztése 
 
Az Egyetem kiemelt célja a képzési portfóliójának folyamatos monitoringjával, új képzések 
indításával a képzési szerkezet munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, a képzési kimenetek és a 
gazdasági igények közötti összhang erősítése, a képzési tartalmak minőségelvű fejlesztése. Ennek 
keretében a gazdálkodástudományi képzés iránti hallgatói és munkaerő-piaci kereslet 
kielégítése céljával az ÁJK tervei között szerepel a nemzetközi gazdálkodás, a 
kereskedelem és marketing, illetve a gazdálkodás és menedzsment szakok elindítása.   
 
Kutatási profil erősítése 
 
Az Egyetem célja, hogy növelje az intézményen belüli alap - és alkalmazott kutatások számát, 
egyben aktív résztvevője legyen a hazai és a globális tudományos életnek, biztosítva annak 
lehetőségét, hogy oktatói, kutatói, hallgatói bekapcsolódhassanak mind a belföldi mind a 
nemzetközi kutatási folyamatokba. A cél megvalósításához ösztönözni kell a kutatói mobilitást.  
Ezzel párhuzamosan ösztönözni és támogatni kell az oktatók nemzetközi szintű, idegen nyelvű 
publikációs aktivitását, ki kell dolgozni egy oktatói/kutatói életpályamodellt. 
Az intézmény növelni kívánja ismertségét, kapcsolatrendszerét a kutatási tevékenységekben 
érintett nemzetközi szervezetekben és intézményekben. 
Az Egyetem célja a piaci szereplőkkel közösen végzett kutatás-fejlesztési együttműködés 
kialakítása, közös projektek megvalósításával tartós együttműködések létrehozatala. 
Az Egyetem célja, hogy a hallgatók képzéséhez kapcsolódóan bővítse a tudományos-szakmai 
tevékenységekbe történő bekapcsolódási lehetőségeket, és az érintetteket erre motiválja. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a tudományos diákkörök és szakkollégium működésére. Ezáltal hallgatóinak 
felkészültsége, hazai és nemzetközi tudományos megmérettetéseken elért eredményessége 
javulhat, ami hozzájárul az intézmény képzési színvonalának növeléséhez, és az oktatói/kutatói 
utánpótlás biztosításához. A képzési színvonal növelésének elemeként kiemelt figyelmet 
kell fordítanunk szolgáltatásfejlesztésre, beleértve digitális táblák beszerzését, a hallgatói 
géppark fejlesztését, a szoftverbeszerzéseket, illetve a dokumentumok többnyelvűsítését 
egyaránt. 
Fontos cél továbbá az Alapító-Fenntartóval való együttműködés mellett az egyház számára 
hasznos és folyamatos megújulásához szükséges kutatások, projektek indítása. 
 
Az Egyetem nemzetköziesítése 
 
A jelenlegi idegen nyelvű kapacitásokra, valamint ezek fejlesztésére alapozva bővíteni kívánjuk a 
külföldi hallgatók számára elérhető képzési kínálatot, amely hosszútávon képes lehet kielégíteni a 
közös képzési programokhoz való csatlakozás feltételeit, a rövid ciklusú képzések iránti igényeket, 
valamint a teljes képzési programok iránti fizetőképes hallgatói keresletet.  
Az idegen nyelvű képzési kapacitások fejlesztése lehetővé teszi a kurzuskínálat bővítését, idegen 
nyelvű képzési modulok, szakok akkreditációját, illetve megindítását. Az idegen nyelvű képzési 
kapacitások bővítésének kiemelt eszköze a nemzetközi színtérről meghívott vendégoktatók 
alkalmazása, a könyvtárállomány fejlesztése, bővítése releváns nemzetközi szakirodalommal, az 
idegen nyelven beszélő ügyvivő szakértői munkatársak számának növelése valamint az oktatók  
idegen nyelvű jegyzet- és tankönyvírásának ösztönzése. Ennek előmozdítására kiemelt 
figyelmet fordítunk a nemzetközi tudományos folyóiratok, adatbázisok 
hozzáférhetőségének javítására. 
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A nemzetközi mobilitási programokban történő részvétel lehetőséget teremt arra, hogy a 
nemzetközi felsőoktatásban meglévő, hazánkban azonban meg nem jelent jó gyakorlatok 
adaptálása eredményesen valósulhasson meg. Egyetemünkön a hallgatók körében a mobilitás 
népszerűsítése szükséges, kiemelt figyelmet fordítva az idegennyelvtudás megszerzésének 
támogatására, mind a nyelvoktatás fejlesztése, mind pedig az idegen nyelvű tárgyak 
számának növelése által. A lehetőségekhez mérten szakmailag elismert külföldi oktatók 
képzéseinkbe történő bevonása is a céljaink közé tartozik.  
 
Doktori képzés elindítása 
 
Az ÁJK stratégiai célja a Jogtudományi Doktori Iskola elindítása, majd működtetése. 
Célunk, hogy a Doktori Iskola olyan környezetet biztosítson, amely a 
doktoranduszhallgatók kutatásainak támogatásával valódi szellemi műhelyt tud 
teremteni. Fontosnak tartjuk emellett az LLM képzések elindítását, erősítve általuk 
egyetemünkön a jogi képzés vertikális lefedettségét. 
 
 
 
Infrastruktúra bővítése, ingatlanfejlesztés 
 
A képzésekben jelenlévő szinergiák jobb kihasználása, a bővülő képzési kínálatból adódó 
(várhatóan) növekvő hallgatói létszám, a szolgáltatások színvonalának emelése, megfelelő 
környezet és közösségi terek biztosítása, valamint a fent részletezett célok megvalósítása 
érdekében szükséges a képzéseknek helyet adó épületek állapotának, kapacitásának felülvizsgálata, 
lehetőség esetén  
bővítése vagy összevonása egy épületen (campuson) belül. Az ingatlanfejlesztés első lépésében 
a Dózsa György út 25. alatt álló épület felújítása és oktatási célú birtokba vétele 
prioritásként szerepel.   
  
Fejleszteni kívánt területek: 
 
• tananyagfejlesztés; 
• könyvtárfejlesztéshez szükséges erőforrások; 
• eszközbeszerzés; 
• infrastruktúra fejlesztés; 
• kutatási projektek finanszírozása; 
• publikációs tevékenység támogatása; 
• tehetséggondozási programok, hallgatók támogatása;  
• nemzetközi színtéren való megjelenés támogatása; 
• nyelvi kompetenciák megszerzésének támogatása (hallgatók, személyzet); 
• közösségi terek kialakításának támogatása, sportolási lehetőségek megteremtése. 
 
 
• Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
 
KRE BTK IFT közép- és hosszú távú rendszere 
 
A KRE alapító okiratában foglaltak szellemében a BTK jövőbeni oktatási és nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztési programja az egyetemes protestáns és európai értékek figyelembe 



Célunk a társadalom rászoruló tagjainak megsegítése, a közösségek építése, erősítése, szolgálatunk fejlesztése 

45 

 

vételével a magyar társadalom, illetve a kárpát-medencei magyar közösségek szolgálatának 
megfelelő szakképzési és szakképzettségi igények figyelembe vételével, továbbá a változó 
jogszabályi és általános nemzetközi tudományos normarendszer keretei között valósul meg.     
 
Az alapképzési szakstruktúra kialakulása, indítások ütemezése, belső finanszírozott 
keretek elosztása, hallgatók választási lehetőségei 
 

• Az alapképzési (BA) szakok körét csak középtávon tervezzük bővíteni, a már akkreditált 
alapszakokon belül újabb szakirányok kidolgozásával kívánjuk szélesíteni a képzési 
kínálatot (pl. a magyar, a történelem és szabad bölcsészet szakokon).  

• A BTK tervei között a társadalomtudományi szakok iránt mutatkozó igények kielégítésére 
a szerepel a pedagógia, szociológia, andragógia, kulturális antropológia és a politológia 
alapképzési és/vagy mesterképzési szakok indítása, továbbá – tíz éves távlatban 
gondolkodva – a koreai és kínai szak indításának terve. 

• A Kálvin emlékévek egyértelműen megmutatták, hogy hiány van a reformáció és Kálvin 
korának magyarországi kutatásában, ezért – református egyetemként – szükségesnek 
tartjuk a témával foglalkozó kutatások, esetleg intézet indítását. 

 
A mesterképzési szakstruktúra kialakítása, indításának ütemezése (államilag 
finanszírozott keretek elosztása, beiskolázási stratégiák és gyakorlatok, szakirányok 
indítási stratégiái) 
 

• A Kar a jelenleg engedélyezett alapképzési szakjaira épülően tervez diszciplináris és/vagy 
tanári mesterképzési szakokat indítani: japanisztika, kommunikáció és médiatudomány, 
magyar nyelv és irodalom, irodalomtudomány, pszichológia, vallástudomány tanári. 

• Lehetővé válhat a mediterrán tanulmányok mesterképzési szak indítása. 
• A Kar középtávú tervei között szerepel további mesterképzési szakok indítása is, például 

pedagógia, amerikanisztika, filozófia, etika, a magyar szak területén a nyelvtudomány és az 
alkalmazott nyelvészet.  

• Középtávú elképzelések között szerepel a fordító és tolmács mesterképzési szak.  
• Ugyanígy középtávú elképzelés a kulturális örökségvédelmi mesterképzési szak indítási 

feltételeinek megteremtése. 
 
Hallgatói tehetséggondozás 
 

• A Károli BTK hagyományosan nagy figyelmet fordít a hallgatói tehetséggondozás 
legkülönbözőbb formáira: TDK, Hallgatói Műhelyek, nyári táborok, hallgatói kutatóutak, 
publikációs tevékenység támogatása. Az OTDK-n hallgatói létszámunkhoz képest mindig 
jól szerepelünk.  

• Az ezt ösztönző oktatói tevékenységet (TDK-propaganda, tehetséges hallgatók 
kiválasztása, témaválasztás segítése, dolgozatírás kísérése) változatlanul folytatnunk kell, 
pályázati tevékenységgel (NTP, TÁMOP) folyamatosan támogatnunk kell. A 
diáktudományos kutatás informatikai-technikai feltételeit is lehetőleg pályázati úton kell 
biztosítani.  

• Ezenkívül a közvetlen oktatói propaganda terén tudunk előrelépni, több hallgató TDK-
munkára való ösztönzésével. A Kar éves hallgatói díjának (Pro Universitate Juventutis) 
odaítélése során figyelnünk kell arra, hogy a díjazott lehetőleg diáktudományos téren 
sikeres (OTDK-helyezett) hallgató legyen, mert ennek is nagy ösztönző ereje van. 
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• A Karon viszonylag sok Hallgatói Műhely (Német Nyelv és Irodalom Tanszék, 
Történettudományi Intézet, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, 
Szabadbölcsészet) működik. E téren úgy léphetünk előre, ha a Hallgatói Műhellyel még 
nem rendelkező szakokon is ösztönözzük a szervezést, és ha pályázati tevékenységgel 
segítjük a már létező Műhelyek nagyobb arányú (terepmunkával vagy külföldi kutatással 
járó) programjainak szervezését. 

• Tehetséges, doktori képzésre készülő hallgatóink publikációs tevékenységét kari 
folyóiratunk (Orpheus Noster) és tudományos-szakmai kapcsolataink révén minden 
erőnkkel támogatnunk kell. 

• Kari könyvsorozatunk, a Károli Könyvek esetleg a tanulmánykötet alsorozatával veheti ki 
a részét ebből a feladatból, amennyiben a Karon futó diáktudományos projektek (NTP, 
TÁMOP) elég nagy számban produkálnak tudományosan jó színvonalú tanulmányokat. 

• Az oktatók tudományos-szakmai kapcsolataik révén elősegíthetik diákjaik online kulturális 
fórumokon történő publikálását is. 

 
A mobilitás támogatása, külföldi képzésben, részképzésben való részvétel elősegítése, 
intézményi gyakorlata, közös képzések indítása az Európai Felsőoktatási Térségben 
 

• Az egyetemi tanulmányoknak egyre fontosabb eleme a nemzetközi képzésben való 
részvétel. Az Egyetem megkülönböztetett figyelmet fordít a nemzetközi csereprogramok 
által kínált részképzés elősegítésére. Az Egyetem középtávon a meglévő kapcsolatok 
elmélyítésére és jobb kihasználására, illetve új partnerek felkutatására törekszik, mind a 
nyugat-európai és tengerentúli, mind pedig a régió felsőoktatási intézményeivel. 

• Az Európai Unió tagállamainak egyetemeivel létrejött együttműködés 
továbbfejlesztéséhez az Európai Bizottság Socrates/Erasmus programjai, a Leonardo da 
Vinci, valamint a CEEPUS programok által kínált szakmai-pénzügyi támogatások adnak 
folyamatos lehetőséget. 

• Egyetemünk tanszékei az Európai Uniós partner egyetemekkel elsősorban hallgatói és 
oktatói mobilitási kapcsolatokat tartanak fent, de rövidtávú terveink között szerepel közös 
képzési modulok, tantervek, új képzési programok kifejlesztése is. E programok 
megvalósításával célunk az európai dimenzió erősítése, a külföldön végzett 
tanulmányokért kapott kreditértékek teljes elismerése, az oktatás minőségének fejlesztése, 
a nyelvismeret minőségi javításának támogatása, nemzetközi partnerségre épülő projektek 
kifejlesztése, az oktatási rendszerek és politikák összehasonlítása, valamint a közösen 
szerzett tapasztalatok beépítése az oktatásba. 

• Külön említést érdemel, hogy 1996 óta van működő kétoldalú együttműködésünk a 
Calvin College protestáns felsőoktatási intézménnyel (USA, Grand Rapids, Michigan). A 
Calvin College hallgatói (14-22 diák) minden év augusztus végétől december végéig 
tanulnak Egyetemünkön.  

 
Hallgatói-oktatói mobilitás 
 

• Stratégiai célunk az Erasmus-mobilitási programok terén kettős: egyrészt növelni a 
külföldre küldött hallgatók, oktatók és adminisztrátorok számát, másrészt a bejövő 
hallgatók számát felhozni annyira, hogy az megközelítse a kimenő hallgatók számát (a 
Tempus Közalapítvány ugyanis ezt várja el).  
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• Globális probléma a kreditátvitel kérdése: a bejövő hallgatók anyaintézményében 
átlagosan kétszeres egy tetszőleges kurzus kreditértéke, mint egy tetszőleges magyar 
intézményben a megfelelő kurzusé. 

• Az Erasmus keretein belül közül fokozni kellene kari aktivitásunkat az Intenzív 
Programok szervezése terén. Ezek a több egyetem részvételével tartott, 1-2 hetes 
tematikus képzések a résztvevő egyetemekről hívott vendégelőadók segítségével intenzív 
képzési formát kínálnak a hallgatóknak.  

• Különösen fontos lenne az Erasmus Mundus-programba bekapcsolódnunk. Az Erasmus 
Mundus programnak kötelezően van nem európai partnere, ezért egy ilyen 
együttműködés nagyban hozzájárulna karunk nemzetközi ismertségéhez, 
kapcsolatrendszere fejlődéséhez. 

• Stratégiai célunk továbbá a CEEPUS közép-európai mobilitási programban való 
részvételünk fokozása. A BTK-n jelenleg két tanszéknek van támogatási szerződése: a 
Néderlandisztika, ill. a Szabadbölcsészet Tanszéknek. Célunk, hogy a Kar több tanszéke, 
intézete keressen meg már létező CEEPUS-hálózatot a bővítés kérésével, vagy 
koordinátorként kezdeményezze ilyen hálózat létesítését. 

 
Nemzetközi kapcsolatok 
 

• Az Egyetem jelenleg – a már említett Socrates-Erasmus program keretében kötött 
szerződéseken túlmenően – közel harminc külföldi intézménnyel áll szerződéses 
kapcsolatban, közös kutatási és képzési együttműködés céljából.  

• Szeretnénk fejleszteni és felvenni a kapcsolatot a közép-kelet-európai régió további 
rangos intézményeivel is.  

• Kiemelt feladatunknak tartjuk a protestáns elkötelezettségű szakemberek felkutatását, és a 
protestáns hagyományokkal foglalkozó kutatások számának növelését.  

• A kutatás támogatása érdekében képzési együttműködések megkötésére törekszünk a 
külföldi érdekeltségű cégekkel, vállalatokkal és kulturális intézményekkel.  

• Szponzorokat keresünk programjainkhoz, a szakok infrastruktúrájának, elsősorban 
könyvtárának fejlesztéséhez. 

 
Doktoranduszok tehetséggondozása 
 

• PhD hallgatóink karaink, intézeteink által szervezett tudományos konferenciákon 
mutathatják be kutatási eredményeiket, egyetemünk tudományos folyóiratai pedig 
publikálási lehetőséget nyújtanak számukra, mindemellett szükség van a publikációs 
lehetőségek kibővítésére. 

• Külföldi kutatásokra nyitott az Erasmus ösztöndíjak kihasználásának lehetősége is, illetve 
a Történelemtudományi Doktori Iskola jellegéből fakadóan a bécsi Collegium 
Hungaricum kutatóösztöndíjak kínálta lehetőségekkel kell élni. 

 
 
Doktori képzés folytatása, továbbfejlesztése 
 

• A BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájában a közeljövő nagy feladata, hogy a 
felvett doktoranduszok minél nagyobb százalékban szerezzék meg fokozatukat, illetve 
segítsük elhelyezkedésüket karunkon. 
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• Szükség van a középnemzedék, a jelenlegi adjunktusok és docensek habilitáltatására, ami 
azt jelenti, hogy a szakmai fejlődésük nem állhat le, s képesek lesznek majd hosszabb 
távon is a jelenlegi egyetemi tanárok szerepét átvenni. 

 
Konferenciaszervező tevékenység, tudományos kutatás 
 

• A KRE BTK mindig intenzív konferencia-rendező tevékenységet folytatott, és ezt a 
hagyományt folytatnunk kell a jövőben is. Ugyanakkor azonban fokozni lehetne és kellene 
a (nyílt vagy meghívásos) nemzetközi konferenciák arányát a Karon. Ehhez a Kar saját, 
szervezeti egységekre lebontott költségvetési erőforrásait ki kell egészíteni nemzetközi 
(Marie Curie, FWO) és belföldi (OTKA, Lendület, NKA) pályázatokból származó 
pénzeszközökkel, és jobban kell támaszkodni a konferencia-regisztrációs díj szedéséből 
származó bevételre, ami külföldön elterjedt gyakorlat. 

• A tudományos kutatás terén feladatunk az egyetemi kutatóintézetek kari integrációja, a 
kari kutatócsoportok számának és munkaintenzitásának növelése, pályázati és 
konferencia-szervező tevékenységgel való támogatása, valamint az oktatói munkák 
publikálása a kari folyóiratban és könyvsorozatokban.  

• A kari könyvtár raktárterületét – új épület szerzése esetén – növelnünk kell.  
• Az informatikai felszereléseket tervszerűen cseréljük, modernizáljuk, de pályázati úton is 

kiegészítjük a költségvetési erőforrásokat.  
• A kutatói szombatév (sabbatical) feltételeit teljesítő oktatóink továbbra is kizárólagosan a 

kutatásnak szentelhetik magukat egy adott, hosszabb időszakra. A kutatómunkát ösztönzi 
még a külföldi Erasmus-oktatói mobilitás. A CEEPUS keretei közötti oktatói mobilitást is 
bővíteni kellene, ez jelenleg 1-2 oktatót érint évente a Karról. 

 
Felsőfokú szakképzés keretében szakközépiskolával közösen és saját keretek között 
indított és indítandó képzések. Kapcsolatok a munkaerőpiac és a gyakorlati képzés 
kereteit biztosító gazdálkodó szervezetekkel, illeszkedés a felsőoktatás további 
szintjeihez 
 

• Felsőfokú szakképzések indítása alapvető fontosságú, mert azáltal, hogy a képzés 
elvégzése után a hallgatók/tanulók – teljesített kreditjeik beszámításával – a megfelelő 
alapképzési szakon folytathatják tanulmányaikat, a nálunk vagy akár a más 
intézményekben végzettek befogadásával növelhető a hallgatói létszám.  

 
Belföldi pályázati tevékenység 
 
A Karnak folyamatosan pályáznia kell minden lehetséges fórumon (TÁMOP, OTKA, NTP, 
NKA, Szülőföldünk Alapítvány...) külső források szerzéséért, mert ez kiváló módja a tudományos 
munka élénkítésének, a nagyobb értékű informatikai eszközök beszerzésének, tudományos 
kutatók alkalmazásának, a tudományos kapcsolatépítésnek, a szakmai-oktatási kiválóság és 
presztízs növelésének. A pályázati tevékenységet nemcsak egyedül, hanem konzorciumban is 
folytatni kell, ahogyan eddig is tettük. 
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• Sárospataki Református Teológiai Akadémia 
 
Küldetésnyilatkozat 
 
Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium 
sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar 
nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. Az oktatást, a nevelést, a kutatást, 
általában a teológiai tudomány művelését szakmai és ökumenikus nyitottsággal, a Biblia alapján, a 
Magyar Református Egyház hitvallásai: "A Heidelbergi Káté" és "A Második Helvét Hitvallás" 
szellemében folytatja. Mindezt azzal a meggyőződéssel teszi, hogy ezzel a Szentírásban 
megfogalmazott missziói parancsnak (Máté 28,18-20) és az egész teremtett világ iránti felelősség 
parancsolatának (Genezis 1,28) engedelmeskedik. Intézményünket - a meglévő lehetőségeket 
folyamatosan kihasználva - úgy igyekszünk fejleszteni, hogy megfogalmazott céljainkat a jövőben 
a legmagasabb képzési formában, egyetemi szinten végezhessük. Mindezzel Isten dicsőségét, 
Egyházunk építését, magyar népünk javát szeretnénk munkálni. 
 
Célok 
 

• Református lelkipásztorok, valamint a református egyház igényei szerinti munkások 
képzése és továbbképzése, a teológiai tudományok legmagasabb szintű művelése.  

• Hozzá kíván járulni a térség szellemi és kulturális értékeinek megőrzéséhez és 
gyarapításához, tevékenységével növelni szeretné az észak-magyarországi térség 
településeinek népességmegtartó erejét is, együttműködik a felsőoktatási és kulturális 
intézményekkel, valamint egyházi és kulturális szervezetekkel. 

• Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak a fenntartó 
Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen régiójának magyar református 
egyházaiért is. 

• Hagyományainak megfelelően ápolja és továbbviszi a magyarországi reformáció és az 
egyetemes keresztyénség lelki, szellemi és kulturális örökségét, ennek érdekében 
együttműködik a magyarországi és külföldi teológiai intézményekkel. 

 
Szakok, képzések 
 

• Teológia szak (lelkészi szakirány) 
• Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak 
• Református Közösségszervező szak 
• Presbiteri Népfőiskola 

 
Fejleszteni kívánt területek 
 

• az oktatás infrastruktúrájának modernizálása 
• a kollégiumi elhelyezés tarthatatlan állapotának felszámolása - épületfejlesztés 
• a felsőoktatás és a tudományos művelődés segítése: a teológiai könyvtár állományának 

növelésével és elektronikus adatbázis hozzáférés jogosultságának megvételével 
• modern nyelvi képzés folyamatos fejlesztése, nyelvvizsgaközpont kialakítása - szaknyelvi 

képzéssel 
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• A Wáli István Református Cigány Szakkollégium 

 
A Wáli István Református Cigány Szakkollégium az ország első, egyházi háttérrel létrehozott 
szakkollégiumainak egyike, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) alapító tagja. A 
WISZ kimondott küldetése, egyértelműen megfogalmazott célja már a megalapításakor is az volt, 
hogy a Debreceni Egyetem, valamint a Debreceni Hittudományi Egyetem cigány hallgatóit 
segítse tanulmányaik sikeres elvégzésében, valamint a szakkollégium hallgatóiból egy olyan 
közösség megteremtését segítse elő, amelynek tagjai érdemi szereplői lehetnek a jövőben akár 
saját helyi közösségükben, akár az országban, de akár a nemzetközi színtéren is zajló, és 
a cigány közösségek integrációja érdekében meghatározó feladatoknak.  
 
Az egyház célja, hogy  

• a megfelelő források rendelkezése állása esetén, a WISZ érdemi kapacitás-növekedést 
mutasson fel,  

• továbbá növelje az általa „előállított” hozzáadott értékarányát a hallgatók 
képzésében. Utóbbit többek között mindazon szakmai képzésekkel, belső 
közösségfejlesztéssel, nemzetközi kapcsolatokkal, kutatási feladatokhoz felkínálható 
részbeni támogatással, kiemelt ösztöndíjjal, valamint a hazai (és nemzetközi) cigány 
integrációs folyamatokhoz szükséges szemléletváltást megteremtő új kezdeményezésekkel 
szeretnénk biztosítani, amelyekhez az anyagi forrásokat jelen pillanatban a 
szakkollégiumot létrehozó Református Egyház nem tudja biztosítani. a WISZ továbbra is 
részese, egyre tevékenyebb részese legyen a cigány közösségekkel kapcsolatos 
fejlesztéspolitikai folyamatoknak. 
 

A WISZ hosszú távú fejlesztési koncepciója 
 

A hazai cigány közösségek felzárkóztatása mostanra nemzetgazdasági és össztársadalmi érdek lett. 
Eredményt viszont csakis akkor lesz esély felmutatni, ha lesznek olyan roma és a romaügyért 
tenni kívánó nem roma „kútfők”, amelyeket a lehető legkiválóbb tudással lehet 
megtölteni. Ehhez a jövendőbeli aktoroknak be kell jutniuk az egyetemekre, ahol diplomájukat 
úgy kell megszerezniük, hogy igény esetén részesei legyenek olyan programoknak, amelyek az 
egyetemi matérián túl azzal az extracurriculáris tudással vértezik fel őket, amelyeket saját 
végzettségük nem kínál. Mindemellett fontos lenne, hogy közösséget formáljanak, nemzetközi 
trendekhez csatlakozzanak és megismerjenek egészen új területeket is, amelyek majd a jövőben 
fognak érdemiben meghatározó részei lenni a roma felzárkózási folyamatoknak - mint pl. a CSR 
vagy a Szociális Gazdaság témaköre. Sokak számára ez az egyetlen útja annak, hogy diplomát 
szerezzenek és csatlakozhassanak a hazai és térségbeli cigányságot segíteni tudó hazai és 
nemzetközi fejlesztési programokhoz. 
 
A hallgatók általában véve - mint ahogyan az a teljes hazai cigányságra jellemző - rossz anyagi és 
mentálhigiénés körülmények közül jönnek. Sokuknak szinte minimális az esélyük annak, hogy 
segítség nélkül elvégezhessék az egyetemet, illetve, hogy megtartsák saját etnikai 
önazonosságukat, ami pedig kulcsfontosságú, hogy a tehetség ott legyen felhasználva, ahol arra 
a leginkább szükség van. Az egyetem és a diploma sokuk számára mind képletesen, mind a 
gyakorlatban távolinak tűnik. Sokaknak lelkiismereti gondokat is okoz, hogy a hátrahagyott család 
sokszor így elveszti az egyik kenyérkeresőjét, és évekig közvetlen módon nem is számíthat rá. 
Nekik kulcsfontosságú, hogy ne hiába hozzon ekkora áldozatot a család. 
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Célunk, hogy a projekt befejeztével egy 30 fős kapacitással bíró versenyképes és kiváló 
szakmaiságot kínáló roma szakkollégiummá váljon a WISZ, melynek végzett hallgatói 
eredményesek lesznek majd saját területükön is.  
 
A fejlesztés eredményeként a WISZ hallgatói megfelelő lakhatási körülmények között, a 
tisztességes egyetemi megélhetést biztosító ösztöndíj mellett végezhetik tanulmányaikat és 
ingyenes szakmai fejlesztő-programok résztvevői lesznek. Ezekkel minden adott lesz ahhoz, hogy 
az eredményes egyetemi előmenetelhez szükséges feltételek rendelkezésre álljanak, 
valamint hozzáadott értéket jelentő belső képzési program részesei legyenek.  
A fejlesztésre nyert forrás segíti a hallgatók megélhetését, továbbá finanszírozza a szakmai 
fejlesztést biztosító szakemberek alkalmazását, tananyagok kidolgozását és terjesztését, 
saját belső közösség-fejlesztést, nemzetközi kapcsolatépítést és tapasztalat-szerzést, 
kutatások megvalósítását, gyakornoki program kidolgozását és megvalósítását, civil 
közéleti képzőközpont előkészítését. (Terveink szerint a gyakornoki program révén 2015-ig 
legalább 10 hallgató lesz része olyan gyakornoki feladatoknak, amelyekben a közigazgatás 
egyes egységeiben vállalhatnak feladatokat, valamint ugyanígy legalább 10 hallgatónk lesz aktív 
részese a civil közéletet segítő képzőközpont munkájának.) 
 
 
Közvetlen célok 
 
� Megfelelő lakhatási és oktatási környezet kialakítása és fenntartása a hallgatók részére, 

legalább 30 fő a 33 hónap során 
� Sikeres egyetemi/főiskolai előmenetel a hallgatóink számára 
� Gyakornoki programokban való részvétel biztosítása a hallgatóink számára 
� Egyéni mentorok segítsék a hallgatóinkat egyetemi tanulmányaik során, valamint az 

elhelyezkedésükben 
 
Hosszú távú célok 
 
� A Szakkollégium egyfajta regionális tudásközpont legyen nem több, mint 5 éven belül, 

amely segíti a hazai és nemzetközi tudományos munkát, valamint fejlesztési folyamatokat. 
�  Egy Nemzetközi Roma Szakkollégiumi hálózat létrehozását.  
� Hosszú távú cél továbbá 2016-ig 3 környező ország érdeklődő egyetemén segítsük elő majd 

roma szakkollégiumok létrehozását 
 
A szükséges szakmai feladatok az alábbiak 
 

1. Tájékoztatás, motiváció-ébresztés, kiválasztás, motiváció-megtartó csapatépítés 
2. Szakkollégiumi és kutatói ösztöndíjak 
3. Belső képzések a hallgatók, ill. a szakkollégiumi menedzsment részére  
4. Mentor-program 
5. Regionális vagy országos hatáskörű további szakmai feladatok  
6. Nemzetközi feladatok és kapcsolatépítés 

 
 

• Felnőttképzés, továbbképzés  
 
Az egész életen át tartó tanulást több területen támogatjuk. A folyamatos fejlődést, a naprakész 
tudást, a nemzetközi környezetben való eligazodást nemcsak a gyorsan változó munkaerő-piaci 

Megjegyzés [S15]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 
vii. Intézkedés: humán intézményi 

dolgozók térségi mobilitásának 
elősegítése  

 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 

i. Intézkedés: a munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetű, vagy 
veszélyeztetett csoportok 

foglalkoztathatóságának javítása 
 

ix. Intézkedés: Területi hátrányok 

felszámolását szolgáló komplex 

programok emberi erőforrást célzó 
beavatkozásai 

 

xiii. Intézkedés: aktív, egészséges 
idősödés támogatása  

 
xvi. Intézkedés: az intézményekben, 

szolgáltatások területén dolgozó 
humán erőforrás fejlesztése, 

életpályájának javítása, képzési 
rendszerek fejlesztése 

 

EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 

i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke 
célját segítő szolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése  
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körülmények, és a foglalkoztathatóság külső elvárásai követelik meg, hanem az előrehaladás 
igénye az aktív állampolgárokból belülről jövő módon természetesen fakadnak. Ezért érezzük 
fontosnak hozzájárulni valamennyi korosztály szakmai fejlődéshez, a kompetenciák (nyelvtanulás, 
digitális kompetencia, szociális kompetenciák, kulturális tudatosság és kifejezőkészség, vállalkozói 
kompetencia) kiszélesítéséhez, a kreativitás, és vállalkozói szellem előmozdításához. 
 

o MRE Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény 
 

• Felnőttképzési Intézményünk célja, hogy a váltózó világban felmerülő újabb és újabb 
képzési igényekre keresztyén értékek mentén adjunk választ. Minőséget képviselő szakmai 
képzéseinkkel támogatni igyekszünk a segítő és fejlesztő szakmákban dolgozókat, 
informatikai, idegen nyelvi képzéseikkel a munkaerőpiacon való megfelelést szeretnénk 
erősíteni.  

• Egyházi képzéseink célja, hogy a gyülekezeti tagokat, családokat, az egyházközségeket 
támogassuk, segítsük. Szeretnénk a református identitást erősíteni, bíztatni 
szolgálatvállalásra, amellett, hogy államilag elismert szakmai tudást és végzettséget 
ajánlunk és nyújtunk, amelyeket egyházi intézményeinkben, vagy azokon kívül tudnak 
hasznosítani 

• Képzéseink és programjaink során fontosnak tartjuk - a szellemi és lelki támogatás mellett 
- a minőséget és szakmaiságot. 

• Református Diakóniai Felnőttképzési Intézményünk államilag akkreditált, így egyházi 
képzéseink mellett OKJ-s szakképzés, szociális és szakmai továbbképzés, idegen nyelv és 
informatikai képzés, tréning, szupervízió valamint műhely, konferencia, diakóniai 
rendezvény megszervezésében és megvalósításában állunk kedves Érdeklődőink, 
Hallgatóink, Partnereink rendelkezésére. Képzéseink, rendezvényeink mindenki számára 
elérhetőek. 

 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 

• Célunk, hogy az egyházon belül az igényekkel, célkitűzésekkel összhangban indítsuk el 
felnőttképzéseinket: az egyházközségi igények szerint, illetve a többi református oktatási 
intézménnyel együttműködve, egymást erősítő célokat kitűzve. 

• Fontosnak érezzük a felnőttoktatási szakértőképzést. 
• Együttműködésben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karával, illetve a Bethesda Gyermekkórházzal közös projektet szeretnénk indítani az 
„Elkötelezett vezetés” című képzésben. 

 
 

o Lelkésztovábbképzés 
 
A gazdasági, erkölcsi, lelki és társadalmi válságban még nagyobb szükségünk van arra, hogy az 
igehirdetés, tanítás, lelkigondozás, diakónia és egyéb egyházi szolgálat által erősítsük gyülekezeti 
tagjainkban a reménységet: a hit ajándékaként elnyert lelki szabadság egyfajta függetlenséget 
biztosít a válságokkal szemben és a változásokban is megmutatja a lehetőséget, s minden 
életszakaszban meg lehet látni Isten ajándékainak szépségét! Másrészt szeretnénk jobban, 
magabiztosabban, kompetensebben ellátni szolgálatunkat.  
A lelkésztovábbképző tanfolyamok e változások szakmai és lelki kísérésére egyaránt alkalmasak. 
Igyekszünk olyan témákat és előadókat találni, amelyek a lelkészi szolgálat nélkülözhetetlen 
elméleti-teológiai alapjait és gyakorlati megoldásait képesek számunkra közvetíteni. Az a 
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tapasztalat is beigazolódott, hogy az egyes témák többoldalú (interdiszciplináris) megközelítése 
nemcsak elmélyíti a valóságérzékelésünket, de a konkrét gyakorlati megoldásokhoz is közelebb 
vezetnek. Olyan képzéseket szeretnénk ajánlani lelkészeinknek, ahol a szakmai-tartalmi 
szempontok, eddigi gyakorlati megoldásaik és a lelkésztársak tapasztalatai sikeresen találnak 
egymásra, s ismeretekben-lelkiekben gazdagodva, újabb lendülettel térhetnek vissza szolgálati 
területeinkre.  
 
A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány érv amellett, hogy miért is jó/miért is kell 
lelkésztovábbképzésre járni?  

• Első helyen a szakmai kompetenciákat kell hangsúlyozni, amely nem merülhet ki több 
évtizednyi rutin-gyakorlatban. A jó szakmaiság mindig nyitott és érdeklődő az újabb és 
újabb ismeretek iránt. Ráadásul a lelkészi szolgálat esetében ez gyakran karöltve jár a 
spirituális/lelki elmélyüléssel is, hiszen a jó teológia az mindig az Isten-ember, ember-
ember háromszögben mozog. Egy-egy szeminárium segítségül lehet abban, hogy a részt 
vevő új ismeretekre tegyen szert, ugyanakkor lelki feltöltekezést is magával vihet. 

• Másrészt a továbbképző kurzusok az eltelt egy évtized alatt azt a tapasztalatot mutatták, 
hogy jó időnként kilépni a megszokott élettérből, a szolgálat állandó kereteiből, s 
szolgatársi közösségben eltölteni néhány napot. Hiszen a lelkésztovábbképzés eredeti 
szándékai között szerepelt egy olyan szakmai platform/fórum kialakítása is, amely teret 
enged az egymás előtti őszinteségnek, a hivatásból adódó nehézségek megbeszélésének, a 
lelkiismereti, hitbeli kérdések megfogalmazásának is. Így válhat a lelkésztovábbképzés a 
lelkészi szolgálat olyan helyévé és alkalmaivá, ahol a személyes igényből fakadó intenciók 
és a kívülről/felülről érkező szakmai elvárások találkozhatnak.  

 
 
 
Fejleszteni kívánt területek 

• tovább növelni a lelkésztovábbképző intézetek és programok közötti együttműködést, 
valamint újabb együttműködő partnerek bevonása 

• a képzésekkel összefüggő adminisztráció egységesítése 
• adatbázis kiépítése az ehhez szükséges informatikai háttér biztosításával 

 
 
 
  



Célunk a társadalom rászoruló tagjainak megsegítése, a közösségek építése, erősítése, szolgálatunk fejlesztése 

54 

 

 
Szociális ellátás (Diakónia) 

 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
„Európai Uniós összevetésben a 27 tagország közül hazánk az összlakosság tekintetében a 
középmezőnyben, míg a gyerekszegénység esetében a legrosszabb harmadban található. A 
szegénység meghatározó okai a piacképes iskolai végzettség hiánya, az alacsony munkaerő-
piaci státusz, magas gyerekszám, etnikai státusz, települési hierarchiában elfoglalt hely. 
A szegények 40%-a olyan tartós és mély szegénységben él, ahová a szociálpolitikai eszközrendszer 
adekvát módon nem ér el. […] 
 
Az időskori biztonság sokak számára ingatag alapon áll- a saját jogon megfelelő összegű 
nyugdíjra nem jogosult, valamint szociális körülményeik, egészégi állapotuk miatt gondoskodást 
igénylő emberek helyzete különösen nehéz. A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatások nem egyenletesen hozzáférhetőek mindenki számára, a minőségi, rugalmas, 
emberközpontú és lakosság közeli szolgáltatások erősítése szükséges.”  
 
 
Az MRE álláspontja 
 
Hisszük, hogy a társadalom nehézsorsú tagjai is megtapasztalják „Jézus Krisztus evangéliumának 
befogadó, gyógyító, újjáteremtő erejét”, ahol az igazságosság, társadalmi gondoskodás, közösség 
és igehirdetés nyomán teljesebb életminőség jöhet létre. Célunk az Isten szeretete és kegyelme 
megtapasztalásából kapott túlcsorduló és féltő szeretetből gondot viselni a nehézségben lévőkről.  
A diakóniai szerepét közösségeinkben és oktatási, nevelési intézményeinkben is erősíteni kívánjuk 
(erre példa a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Szociális gondoskodás 
diakóniai megközelítésben elnevezésű érettségije) 
 
 
� Az ebben a részben tárgyalt szolgálati területek és fejlesztési irányaik: 

• A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája 
• Magyar Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Intézményes Diakónia 
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A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája 
 
 

Intézményes Diakónia 
 
 

• A Magyarországi Református Egyház keretében országszerte több mint 220 szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény működik összesen 145 egyházi szerv 
fenntartásában. Ezen intézmények közel 35 ezer ember számára nyújtanak ellátást. 

• Az intézmények többsége idősek ellátásával foglalkozik, országszerte közel 28 ezer 
rászoruló idős embernek nyújtanak segítséget a különféle szociális szolgáltatások révén. 

• A fogyatékos személyek ellátása területén 75 szolgálat működik, mintegy 3000 ember 
számára nyújtanak mindennapi segítséget. 

• Szenvedélybetegekkel 11 intézmény foglalkozik, közel 1500 személyt látnak el. Az 
intézmény egyharmada bentlakásos intézmény. 

• Pszichiátriai betegek ellátásával 13 intézmény foglalkozik, ezek nagy része nappali ellátást, 
valamint közösségi ellátást nyújt, de vannak bentlakásos intézményeink is. 

• Hajléktalanok segítésével országszerte 6 intézmény foglalkozik. 
• Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén működő szolgálatainkkal mintegy 1600 

főt segítünk 38 intézmény keretén belül, ezek közül 6 intézmény nyújt otthont is a 
rászorulóknak (családok átmeneti otthona és Nevelőszülő Hálózat). 

 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeinkben az alábbi területeken lenne 
szükség fejlesztésre: 

• szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapszolgáltatás fejlesztése: működő 
intézmények korszerűsítése, akadálymentesítése, bővítése, valamint új szolgáltatások, 
intézmények létrehozása 

• szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátást biztosító intézmények 
fejlesztése: működő intézmények korszerűsítése, akadálymentesítése, bővítése, valamint új 
szolgáltatások, intézmények létrehozása 

• bentlakásos intézmények férőhelybővítése 
• alapszolgáltatási ellátások férőhelyeinek bővítése 
• akadálymentesítés 
• energetikai korszerűsítés 
• szakmai szolgáltatásfejlesztés, módszertani fejlesztés 
• képzések, továbbképzések, szakképzések támogatása, szervezése 
• eszközbeszerzés, informatikai hálózat fejlesztése: hardver, szoftver 
• programok, szabadtéri rendezvények, táborok, családi napok szervezése 
• az önkéntesség, hosszú távú hazai önkéntes programok megerősítése országos szinten. 

 
  

Megjegyzés [S16]: MRE: 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 

i. Intézkedés: a munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetű, vagy 

veszélyeztetett csoportok 

foglalkoztathatóságának javítása  

Megjegyzés [S17]: MRE: 
 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 
Intézkedés 5. Szélessávú 

infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

Megjegyzés [S18]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 
i. Intézkedés: a szegénységben élő 

gyermekek életesélyeinek növelése, az 
önálló életkezdés segítése  

 
iii. Intézkedés: a befogadó társadalmi 

célokat szolgáló intézmények és 
szolgáltatások fejlesztése, 

korszerűsítése, bentlakásos 
intézmények kiváltása, új kapacitások 

létesítése  

 

vi. Intézkedés: szegregált 

élethelyzetek megszüntetését segítő 
infrastrukturális beruházások  

 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 ... [10]

Megjegyzés [S19]: MRE: 
 
GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Innovatív és kreatív szolgáltatások, 
kiemelt vonzerők, termékek és 
hálózatok fejlesztése 
 
Intézkedés 1. Innovatív és kreatív 

fejlesztések a tercier szektorban 
 ... [11]

Megjegyzés [S20]: MRE: 
 
TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi 
gazdasági célú foglalkoztatás-
ösztönzés és a munkaerő mobilitás 
támogatása 
 
Intézkedés 3. A szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások (ovi, bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint az óvodák ... [12]
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Immánuel-program Hajdú-Bihar megyei köznevelési centrum: fejlesztő nevelés-
oktatást végző iskola, korai fejlesztő központ, logopédiai, konduktív pedagógiai 

ellátás és országos AAK központ létesítése Debrecenben 
 

 

Pályázó:                     DNRE Immánuel Otthona és fejlesztést-nevelést végző iskolája 

                                    4031 Debrecen, Pacsirta út 51. 

                                    info@immanuelotthon.hu, tel.: 06-52-530-027 

 

Hivatalos képviselő:  Győri Zsófia intézményvezető 

Kapcsolattartó,  

projektkoordinátor:   Dobos Károly irodavezető, projektmenedzser 

 

1. A projekt indokoltsága 

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok számára a törvényi keretek már 
hazánkban is biztosítják a köznevelésben való teljes jogú részvételt, az iskolába járást. A 
tankötelezettség alól 2006 óta nem mentesülnek fogyatékosságuk súlyossága miatt az érintettek és 
a NKT (15§ 2-6. bek.) szabályozása szerint gyógypedagógiai nevelési oktatási intézményben, 
fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás keretein belül kell teljesíteniük tankötelezettségüket 
legkésöbb 2014. szeptemberétől. Eddig az időpontig a korábbi (KT) szabályozása szerinti 
közoktatási szolgáltatás nyújtható szociális keretek között is. 

 Erre a nagy volumenű változásra, mely a köznevelés rendszerébe hozzávetőleg 10-12.000 fő  
egészen sajátos és speciális nevelési, gondozási szükséglettel rendelkező gyermek beáramlását 
jelenti (pontos adatok megfelelő felmérés híján nincsenek), nincs felkészülve a köznevelési 
rendszer, nincsenek felkészülve a meglévő gyógypedagógiai iskolák sem. Hiányoznak azok az 
infrastrukturális és szakmai fejlesztést célzó pályázati és egyéb források, melyek ezen 
intézményhálózat megteremtéséhez, így a jogszabályokban  meghatározott feladat ellátásához 
szükségesek. 

A konvergenció régióhoz tartozó Hajdú-Bihar Megyében ez a kérdés különösen élesen vetődik 
fel. Adataink szerint mindössze 69 fő fejlesztő neveléséről-oktatásáról gondoskodik az állami 
intézményfenntartó. További 37 fő köznevelési ellátásáról a Debrecen Nagytemplomi 
Református Egyházközség Immánuel Otthona gondoskodik jelenleg szociális intézményi keretek 
között. További nagy létszámú jogosult gyermek ellátatlan a megyében.  

 

Pedagógiai szakszolgálati keretek közt szükséges a konduktív pedagógiai, logopédiai ellátás 
bővítése megyei szinten, továbbá a korai fejlesztő ellátást és az említett egyéb köznevelési 
funkciókat egységes módszertani és infrastrukturális keretbe integráló intézmény létrehozása. 
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Emellett országos hiány mutatkozik a gyógypedagógiai intézményhálózatban a kommunikációt, 
mint alapvető emberi jogot biztosító Alternatív és Augmentatív Kommunikációs (AAK) 
módszerek és eszközök fejlesztése és a mindennapi gyógypedagógiai munkába integrálása terén.  

A pályázó egyházközség  mint komoly szakmai múlttal és stabil anyagi háttérrel rendelkező 
fenntartó szándékát fejezte ki ezen kérdés komplex megoldását illetően egy egész régióra  és 
részben országos szintre kiterjedő  köznevelési centrum létrehozásával. 

2. A projekt célcsoportjai 

1. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek, gyermekek számáról nincsenek pontos, 
megbízható adataink. A 2011-es népszámlálás adatai információt nyújtanak erről, de az 
adatközlés pontatlansága, a kérdés értelmezési nehézségei, illetve szubjektivitása miatt 
nem teljesen megbízhatóak ezek az adatok. Szakértői elemzések szerint ma 
Magyarországon megközelítőleg 12-16.000 fő, ebből 10-12.00 fő tanköteles korú gyermek 
él súlyos vagy súlyos-halmozott fogyatékossággal.  
Köznevelési szempontból leghátrányosabb helyzetű csoport a súlyosan-halmozottan 
fogyatékos gyermekek, fiatalok csoportja. Helyzetük nemcsak fogyatékosságuk 
halmozódása, annak súlyos mértéke és ezekből következően esélyegyenlőtlenségük eleve 
determinált volta miatt tekinthető hátrányosnak, hanem azért is, mert a magyarországi 
köznevelési rendszerbe történő befogadásukhoz szükséges feltételek csak jogi 
szabályozási szinten adottak, ténylegesen nem. Köznevelési kirekesztődésük mindaddig 
folytatódik, amíg meg nem teremtődnek a nevelés-oktatás infrastrukturális és szakmai 
feltételei.  

Jelen projekt keretében 60 fő 6-16 év közötti súlyosan-halmozottan fogyatékos tanuló 
teljesíthetné tankötelezettségét fejlesztő nevelés-oktatás keretei között. 

 

2. A pedagógiai szakszolgálati kereteken belül megvalósítandó korai fejlesztésben azok a 3-
5 év közötti gyermekek részesülnek, akiknél a Szakértői Bizottság megállapította, a 
fogyatékosságot, vagy fejlődésbeli elmaradást és akik köznevelési ellátása a jelenlegi 
óvodai rendszerben optimálisan nem oldható meg. Számuk jelenleg a megyében 100 fő, 
ellátásukat egy Alapítvány végzi. Erre vonatkozó Köznevelési Megállapodásának aláírása 
folyamatban van. További szakszolgálat feladatellátás célcsoportja az a Hajdú-Bihar 
Megye területén köznevelési intézménybe integrált/ integrálandó gyermek, aki konduktív 
pedagógiai ellátást igényel tankötelezettsége teljesítése mellett. Számukra jelenleg nincs a 
megyében megfelelő szolgáltatás biztosítva. Jelen projekt fejlesztése révén 40 fő gyermek, 
tanuló konduktív pedagógiai ellátása lenne biztosított. További ellátandó szakszolgálati 
tevékenység a súlyosan beszédfogyatékos gyermekek logopédiai ellátása, amely szintén 
hiánypótló lenne a megyében. 40 fő ellátására adna kereteket a megvalósuló fejlesztés. 
További 20 fő 5-6 év közötti súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő 
nevelésének feltételeit teremti meg a tervezett fejlesztés 
 
Összesen tehát 200 érintett gyermek szakszolgálati ellátását célozza a projekt  
 

3. Az Alternatív és Augmentatív Kommunikációs (AAK) eszközök és módszerek 
megismerésére és használatára az oktatási és mindennapi kommunikációs szükségletek 
kielégítésre egyre nagyobb az igény mind a családok, mind a fogyatékos személyekkel 
foglalkozó állami, egyházi és civil szervezetek körében. A projekt keretében létrehozandó 
AAK központ célcsoportját emiatt az érintett 260 családon kívül az ország mintegy 60 
komplex gyógypedagógiai szolgáltatást nyújtó állami, egyházi és civil szervezete 
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jelenti, akik egy helyen részesülhetnek célcsoport-specifikus képzésben és juthatnak hozzá 
tesztelési céllal hiánypótló AAK eszközökhöz térítésmentesen. 

 

4. Az említett célcsoportok azonban csak elsődleges célcsoportjai a megvalósuló projektnek. 
Másodlagosan érintett a mintegy 260 gyermek családja, tehát hozzábetőlegesen további 
800 fő, akinek életminőségét jelentősen befolyásolja, hogy fogyatékos hozzátartozója 
megkapja-e a magas szintű komplex köznevelési szolgáltatást. A szülők munkaerőpiaci 
esélyeit és a testvérek életminőségét jelentősen meghatározó tényező a fogyatékos 
személynek nyújtott megfelelő, magas szintű szolgáltatás. 

 
Mindezek figyelembevételével a projekt során megvalósítandó fejlesztés hozzávetőlegesen 1000-
1100 több szempontból is jelentős hátránnyal küzdő személy életét érinti. 

3. A projekt rövid leírása indikatív tevékenységekkel 

A projekt átfogó célja, hogy javítsa a halmozottan fogyatékos gyermekek közneveléshez 
való hozzáférhetőségét és életminőségét mind az Észak-alföldi Régióban, mind 
Magyarországon.  

Az átfogó cél megvalósulását az alábbi beruházásokkal biztosítja: 

1. Fizikailag és módszertanilag egységes fejlesztő nevelést oktatást végző iskola 
létrehozása Hajdú-Bihar Megyében súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek 
számára 

2. Regionális hatáskörű logopédiai, korai fejlesztő- és konduktív pedagógiai ellátó 
központ létrehozása 

3. Országos hatókörű augmentatív és alternatív kommunikációs központ 
(eszközkölcsönző, szakmai tanácsadó, eszközfejlesztő és képzési centrum) létrehozása 
a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek közszolgáltatásokhoz és társadalmi 
javakhoz való hozzáférhetőségének javításához 

 

A beruházásokhoz kapcsolódó indikatív tevékenységek: 

1. a Debrecen Megyei Jogú város által térítésmentesen átadott ingatlanon komplex, az 
egyetemes tervezés elveinek megfelelő, teljesen akadálymentesített köznevelési centrum 
építése, mely megfelel az alábbi funkcióknak: 

- korszerű, modern köznevelési helyszín a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek 
számára 

- modern terápiás helyszín és környezet a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek 
fejlesztése számára  

- szabadidős környezet a súlyosan-halmozottan fogyatékos fiatalok számára (parasport 
tevékenységek) 

- tesztkörnyezet a helyi és országos informatikai vállalkozások, kutatóhelyek számára 
alternatív kommunikációs eszközök fejlesztéséhez és teszteléshez 

 

2. Módszertani fejlesztés a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek gyakorlatban 
kipróbált, egységes elvek és tartalmi elemek szerint történő köznevelési gyakorlatának 
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kialakításához (tantervek, tantárgyi tematikák, tankönyvek, oktatási segédanyagok 
fejlesztése) 

3. Eszközbeszerzések (speciális iskolai bútorok és felszerelések; korszerű speciális 
oktatási és terápiás eszközök; innovatív továbbfejleszthető alternatív kommunikációs 
eszközök) beszerzése 

A projekt eredményeként az ország egyik konvergencia régiójában létrejön egy olyan 
egységes gyógypedagógiai köznevelési centrum, amely képes ellátni a fogyatékos és  
súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekekhez kötődő köznevelési és terápiás 
feladatokat, és módszertani központként irányt mutat az országos szintű fejlesztő 
nevelést végző iskolarendszer létrehozásához 2014-2020 között.   

4. A projekt eredményei hatása(i) 

A projekt eredményei az alábbiak: 

1. Helyi és kistérségi szinten: 

Létrejön egy a törvényi feltételeknek megfelelő, súlyosan-halmozottan fogyatékos 
gyermekek, fiatalok köznevelési feladatait ellátó oktatási intézmény  

2. Regionális szinten 

Kialakításra kerül egy hiánypótló korai fejlesztő és konduktív pedagógiai ellátást 
nyújtó centrum 

3. Országos szinten: 

- Létrejön egy országos hatáskörű komplex módszertani központ a súlyosan-
halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok fejlesztő nevelését-oktatását végző iskolai 
oktatása területén, 

- kialakításra kerül egy egységes képzési tematika és oktatási módszertan a súlyosan-
halmozottan fogyatékos emberek fejlesztő nevelés- oktatást végző iskolái számára, 

- megalakul egy országos hatáskörű augmentatív és alternatív kommunikációs 
kölcsönző, képző, tanácsadó és fejlesztő központ  

A projekt hatásai: 

1. helyi és kistérségi szinten megteremtődnek a súlyosan halmozottan fogyatékos emberek 
közneveléshez történő egyenlő esélyű hozzáférésének lehetőségei, 

2. regionális szinten hozzáférhetővé válnak a legkorszerűbb terápiás módszerek a 
súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok és családjaik számára, 

3. országos szinten megteremtődnek a köznevelési törvény által előírt fejlesztő nevelést 
oktatást végző intézmények módszertani feltételei, mely elősegíti a fejlesztő nevelést 
oktatást végző intézmények hálózatának hatékony kialakítását, 

4. a legmodernebb alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök 
hozzáférhetővé válnak a célcsoport tagjai és segítőik számára, ezáltal társadalmi 
integrációs lehetőségeik bővülnek, 
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5. a kutatóhelyek, vállalkozások számára olyan tesztkörnyezet jön létre, amely elősegíti az 
asszisztív technológiák, eszközök fejlesztését és piaci bevezetés előtti tesztelését, ezáltal  
újabb termékkörök és piaci lehetőségek nyílnak meg a magyar K+F+I szektor 
szereplői számára.   

5. A projekt becsült, indikatív költségei 

A létesítményhez (iskola pedagógiai szakszolgálat) kapcsolódó beruházások: 

engedélyezési és építési költségek:   500 000 000 Forint 

eszközbeszerzés:                             200 000 000 Forint 

Módszertani fejlesztés.                       50 000 000 Forint 

AAK központ kialakítása:                  50 000 000 Forint 
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1 . sz. melléklet:    A projekt illeszkedése a hatályos fejlesztési stratégiákhoz 2013  

                                októberében 

 

prioritások 

Immánuel-program 

1. fejlesztő-nevelést 
végző iskola 
létrehozása 

2. pedagógiai 
szakszolgálat 
kialakítása 

3. augmentatív és 
alternatív 
kommunikációs 
központ létrehozása 

EU 2020 a Nemzeti Reform Program vállalásai alapján 

A foglalkoztatási ráta 
75%-ra emelése 

1 0 1 

A GDP 1,8%-ának 
K+F-re fordítása 

1 1 2 

A megújuló enegiák 
arányának 14,65%-ra 
emelése az 
energiagazdálkodásban 

2 0 0 

A korai iskolaelhagyók 
arányának 10%-ra 
csökkentése 

2 2 2 

A szegénység vagy 
társadalmi kirekesztett-
ség által veszélyeztetett 
emberek arányának 
csökkentése 450 000 
fővel (5% ponttal) 

2 1 0 

Az OFTK átfogó, specifikus és megyei céljai 

Átfogó célok 

Értékteremtő, 
foglalkoztatást 
biztosító gazdaság és 
növekedés 

0 0 2 
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Népesedési fordulat, 
egészséges és 
megújuló társadalom 

2 2 1 

Természeti 
erőforrásaink 
fenntartható 
használata, értékeink 
megőrzése, 
környezetünk védelme 

1 0 0 

Térségi potenciálokra 
alapozott fenntartható 
térszerkezet 1 1 0 

Specifikus célok 

Gazdasági növekedés, 
versenyképes, exportorientált, 
innovatív gazdaság 

0 0 2 

Gyógyuló és gyógyító 
Magyarország, egészséges 
társadalom (egészség és 
sportgazdaság) 

1 1 0 

Élhető és életképes vidék, 
egészséges élelmiszertermelés és 
ellátás 

1 1 0 

Kreatív tudástársadalom, 
korszerű gyakorlati tudás, 
K+F+I 

0 0 2 

Közösségi megújulás, 
szolidáris és öngondoskodó 
társadalom, romaintegráció 2 2 2 

Jó állam, nemzeti közművek 
és közszolgáltatások, 
szolgáltató állam és biztonság 2 2 2 



Célunk a társadalom rászoruló tagjainak megsegítése, a közösségek építése, erősítése, szolgálatunk fejlesztése 

63 

 

Nemzeti stratégiai 
erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata és 
környezetünk védelme 

1 0 0 

Az ország makroregionális 
gazdasági és térszerkezeti 
csomópont 

0 0 0 

Többközpontú növekedésünk 
motorjai: városok és 
gazdasági térségek 

0 0 1 

Vidéki térségek értékalapú 
felemelése 1 1 1 

Egységes és integrálódó 
társadalom és gazdaság, 
egyenlő létfeltételek az ország 
egész területén 

2 2 2 

Elérhetőség és mobilitás 
megújuló rendszere 1 0 0 

Megyei célok 

Az oktatás színvonalának 
javítása a szakképzés és 
felsőoktatás piaci 
igényeknek megfelelő, 
valamint a közoktatás 
szociális dimenziójú 
továbbfejlesztésével 

2 2 2 

K+F+I ösztönzése a 
KKV-k bevonásával 

0 0 2 

Debrecen fejlesztése, 
különös tekintettel az 
egészségiparra 

2 2 2 

Az EFOP prioritástengelyei és céljai az 1.0 verzió alapján 

1. Infrastrukturális 
beruházások a 
társadalmi befogadás 
területén  

2 2 2 
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2. cél: minőségi 
közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása  
 

2 2 1 

2. Befogadó társadalom  
 

2 2 2 

7. cél: minőségi 
közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés humán 
feltételeinek javítása  
 

2 2 1 

9. cél: családok és idősek 
életminőségének javítása  
 

2 2 2 

3. Infrastrukturális 
beruházások a 
gyarapodó tudástőke 
érdekében  
 

2 2 2 

1. cél: minőségi 
közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
infrastrukturális 
fejlesztése a gyarapodó 
tudástőke érdekében  
 

2 2 2 

4. Gyarapodó 
tudástőke  
 

2 2 2 

1. cél: korai 
iskolaelhagyás 
csökkentése  
 
 

2 2 1 

2. cél: a köznevelés 
eredményességének és 
hatékonyságának 
növelése  
 

2 2 2 

Magyarázat: 

2. erősen illeszkedik 
1. részben kapcsolódik 
0. nem érinti   
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Ifjúság 

 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
„A 0–14 és a 15–29 éves korcsoport nagysága és a teljes népességhez viszonyított aránya 
folyamatosan csökken. A két csoport együtt a magyarországi népesség 36,5 százalékát tette ki. 
[…] Hazánk az unió alacsony termékenységi rátájú országai közé tartozik 1,31-es értékével. A 
népesség szinten tartásához 2,1-es érték lenne szükséges. Az alacsony ráta elsődleges okai az 
életciklusok változásában keresendők: a későbbi házasságkötésben és gyermekvállalásban.  
 

• A házasságkötések számában és arányában 2001 óta lényegében stagnálás tapasztalható. A 
fiatalok egyre később kerülnek „felnőtt” státusba: egyre később házasodnak, 
vállalnak gyereket, fejezik be tanulmányaikat és lépnek ki a munkaerőpiacra.  

• Az 1000 lakosra jutó házasságkötések száma 4,4 (EU25 átlaga 4,8), a válásoké 2,5 (EU25 
átlaga 2,1). 

• Az első házasságkötés átlagos életkorának 2005. évi adatai férfiaknál 29,3 év, 
nőknél 26,9 év.  

• A párkapcsolatban élők 15%-a élettársi kapcsolatban él. A fentiek ellenére a fiatalok 
körében nincs házasságellenes hangulat. A 18–29 éves fiatalok túlnyomó többsége 
(76%) ideális életformának az együttélést követő házasságot tartja, az együttélés 
nélküli házasság, illetve a végleges élettársi kapcsolat híveinek aránya csupán 10-10% 
(2004). 

 
• Az első gyermek vállalásának átlagos életkora a nőknél 27 év.  
• A felmérések szerint azok közül a 15–29 éves fiatalok közül, akiknek még nincs gyerekük, 

84% kimondottan tervezi, hogy legyen.  
• A párok 15%-a küzd meddőségi problémákkal.  
• A házasságon kívül született gyermekek részaránya eléri a 35%-ot. 
• A felbomlott házasságok 73%-ában van kiskorú gyermek.  
• Az eltartott gyermekek mintegy 84%-át neveli édesanyja, s csupán a gyermekek 16%-a él 

édesapjával.  
• A gyermeküket egyedül vállaló anyák aránya növekszik.  
• Az OECD2 alapján a szegénységi küszöb (az egy főre jutó medián jövedelem 60%-a) 

alatt él az egyszülős családok egyharmada (29 %). 
 

• A fiatalok kétharmada szüleivel él, egyötödük él saját vagy házas-/élettársa 
lakásában, házában, a fennmaradó 14% bérelt lakásban, kollégiumban, 
ismerősöknél lakik az év legnagyobb részében. ”  

 
 
Az MRE álláspontja 
 
Az ifjúságnak ma különösen szüksége van a támogatásra, hogy identitásukban megerősödve 
egészséges, boldog és életerős felnőttek, házastársak, szülők, állampolgárok legyenek, hiszen 
társadalmunk e téren kritikus mértékben gyengélkedik. Szeretnénk úgy hozzájárulni a fiatalok 
életének alapozásához, hogy szilárd, egészséges alapokra építhessék személyes, családi, és szakmai 
jövőjüket, nem alábecsülve a tényt, hogy ők képviselik a jövő társadalmát is. Az MRE ifjúsági 

Megjegyzés [S21]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén  

 
viii. Intézkedés: értékalapú közösségi 

fejlesztések a fenntartható és 
megújulásra képes (lakó-) 

közösségekért, a közösségi terek és 

szolgáltatások fejlesztése  
 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 
vi. Intézkedés: a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása  

 

vii. Intézkedés: gyermekszegénység 
csökkentése  

 

viii. Intézkedés: Mélyszegénységben 
élők, romák felzárkózása  

 

xix. Intézkedés: családok 

életminőségének javítása és 
gyermekvállalás elősegítése 

 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 ... [13]

Megjegyzés [S22]: MRE: 
 
GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Innovatív és kreatív szolgáltatások, 
kiemelt vonzerők, termékek és 
hálózatok fejlesztése 
 
Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, 
termékek és a kapcsolódó európai 

hálózatok fejlesztése 

 
GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: 
Foglalkoztatás ösztönzése és a 
vállalati alkalmazkodóképesség 
fejlesztése 
 
Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű 
munkanélküliek és inaktívak 

foglalkoztathatóságának javítása 

 ... [14]

Megjegyzés [S23]: MRE: 
 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi 
szinten irányított várostérségi helyi 
fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 
 

Intézkedés 2: Helyi kapcsolódó 
közösségi terek és szolgáltatások 

fejlesztése 
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hálózata számos szinten segíti az ifjúsági közösségek integrációját. Helyi, gyülekezeti szinten 
nyomon követjük és ösztönözzük a személyes fejlődést és a kortárs háló erősödését. Az 
egyházmegyei szinteken szervezett regionális közösségi élmények segítik az elköteleződést, a 
tapasztalatszerzést. Oktatási intézményeinkben egyéni életvezetési- és párkapcsolati tanácsadással, 
közösségszervezéssel, és a társadalmi betagozódás elősegítésével kísérjük fiataljainkat. Továbbá a 
magyarországi és Kárpát-medencei ifjúsági hálózatépítésre törekedve lehetőségeket biztosítunk a 
nemzeti identitásuk elmélyítésére a kapcsolatépítésen és tapasztalatszerzésen keresztül.  
Mind e szolgálat által hirdetjük a reményt, és tapasztalatokhoz segítjük őket, ahol 
hitelesen megmutatkozik, hogy létezik igazi közösséghez tartozás, lehet jobb a házasság, 
lehet szebb a jövő, érdemes családot alapítani – még ha sokszor nem is emberi erőből, 
hanem csak kegyelem által lehetséges, de lehetséges. 
 
A gyülekezeti fiatalokat egy ifjúsági háló veszi körül. Ennek a hálónak, a református ifjúsági 
szolgálatnak az alábbi területei, képviselői vannak: 

• Gyülekezeti ifjúsági lelkész: feladata a személyes fejlődés elérése 
• Megyei (több gyülekezet összefogása) ifjúsági referens: közösség építés élmény átadása, 

elköteleződés segítése. 
• Iskolalelkész: egyéni életvezetési tanácsadás 
• Egyetemi lelkész: Közösségszervezés, párkapcsolati és társadalmi betagozódás elősegítése 
• Kerületi referens: Információ áramlás elősegítése, kiemelt stratégiai központok 

megerősítése 
• Ifjúsági Iroda: Magyarországi és Kárpát-medencei ifjúsági hálózatépítés. 

 
A nehéz sorsú fiatalokat is szeretnénk kísérni, segíteni. Számukra különösen fontos, hogy 
megtapasztalják az örömhír újjáteremtő erejét, és azt a személyre szóló közösségi gondoskodást, 
amin keresztül a hiányaikat kipótolják, a jövőjüket átírják, és az életük kiteljesedhet. Az 
alábbiakban a Nevelőszülői Hálózatunk és a prevenciós, és drog rehabilitációs munkánk 
bemutatásával ismertetjük, hogyan állunk melléjük szervezeteinken és intézményeinken keresztül 
is.  
 
Az egyház ifjúsági munkájának folyamatos megújításával és fejlesztésével teheti a legtöbbet a fiatal 
nemzedékért. Izgalmas és fontos kezdeményezés az MRE konfirmációs gyakorlatának jelenleg 
folyó kutatás és erre épülő megújítása. 
 
Mint látjuk, egy teljes ifjúsági hálót alakított ki az egyház annak érdekében, hogy a fiatalt segítse 
abban, hogy aktív és erkölcsileg tiszta életet éljen. Ez a társadalom számára is fontos érdek, ezért 
javasoljuk a partneri együttmunkálkodást és fejlesztést. 
 
� Az ebben a részben tárgyalt szolgálati területek és fejlesztési irányaik: 

• Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat 
• Kollégiumi nevelés 
• Rendszeres foglalkozások 

� Hit- és erkölcstan oktatás 1- 8. évfolyam számára 
� Egyetemi gyülekezetek 

• Prevenció 
� Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 

Drogrehabilitációs Otthona 
� Budapesti Kontrasztkiállítás 
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� MRE Zsinati Hivatal Ifjúsági Irodája 
• Sport 

� Református Iskolák Diáksport Szövetsége 
 
 

• Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat 
 
Gyerekek 48%-a családon kívül nő föl. Jelenleg hazánkban 22.000 fő körül mozog a 
gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek és fiatal felnőtt van, most is mintegy 1000 
gyermek vár elfogadó, befogadó családra. Ezek az adatok mutatják, mennyire fontos, hogy a 
fiataloknak közösségi élményük legyen, nevelést és családi életre való nevelést kapjanak.  
 
Ismervén a mai szociodemográfiai tényezőket és érezvén, felismervén, hogy mily nagy a 
társadalmi felelősség végezzük szolgálatunkat. Segítve és együttműködve az önkormányzatok által 
fenntartott gyermekvédelmi intézményekkel fontosnak tartjuk, hogy a keresztyén emberek 
aktívan kivegyék a részüket a gyermekvédelemből és egyházunk abban egyre nagyobb szerepet 
vállaljon. Azt, hogy erre milyen nagy szükség és igény van, mi sem bizonyítja jobban, mint 
szolgálatunk dinamikus fejlődése, a gondoskodásba került gyermekek számának gyors 
növekedése. 
 
 
Fejlesztési elképzelések 
 

• További nevelőszülők megszólítása, felkészítése: 
o A gyermekvédelmi ellátórendszerbe történő bekerülések száma a 

szociodemográfiai tényezők ismeretében várhatóan csak növekedni fog, így igen 
nagy szükség van a szolgálatunkhoz csatlakozni kívánó, elhívott és odaszánt, 
megvizsgált és szakszerűen felkészített nevelőszülőkre, akiket a lelkipásztorok 
szószéken történő hirdetése és döntően az egyházi média műsorokon keresztül 
igyekszünk elérni. Hálózatunkban működő nevelőszülőink hittől és felekezeti 
hovatartozástól függetlenül fogadják, hitükkel dolgozva, megerősítve nevelik - 
gondozzák a gyermekeket, de soha nem térítő szándékkal.  

• Szolgáltatások bővítése: 
o Újabb szolgáltatásokkal, a problémákra reagálva kívánjuk segíteni a családjaikból 

kiemelésre kerülő gyermekek elhelyezését és magas színvonalú gondozását, 
nevelését.  

• Gyermekvédelmi alap- és szakellátás további formáinak létrehozása: pl. családok átmeneti 
otthona, külső férőhelyen történő utógondozás, gyermekek napközbeni ellátása. 

 
 

• Kollégiumi nevelés 
 

Kollégiumaink pedagógiai programjában kiemelt szerepe van a diákotthonoknak, amelyeket 
hagyományosan internátusoknak nevezünk. Az, hogy a gimnazisták többsége ezekben az 
otthont pótló közösségekben él meghatározó jelentőséggel bír az iskola életében, mivel az 
internátusi nevelés célja, hogy az evangéliumi szeretet jegyében otthont nyújtson az itt élő 
tanulóknak és biztosítsa a nyugodt tanuláshoz szükséges feltételeket. 
 
 
 

Megjegyzés [S24]: MRE: 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 

ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes 

tevékenység és aktív társadalmi 

szerepvállalás erősítése 
 

iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, 

fogyatékos személyek és romák 
bevonása a társadalmi folyamatokba 

és a befogadás elősegítése, 
esélyegyenlőség javítása 

 

iv. Intézkedés: értékalapú közösségi 

fejlesztések a fenntartható és 
megújulásra képes (lakó-) 

közösségekért, a közösségi terek és 

szolgáltatások fejlesztése 
 

vi. Intézkedés: a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása  

 
viii. Intézkedés: Mélyszegénységben 

élők, romák felzárkózása  
 

xiii. Intézkedés: aktív, egészséges 

idősödés támogatása  
 

xviii. Intézkedés: Idősek 
életminőségének és tevékeny 

életmódjának, a nemzedékek közötti 
együttműködés támogatása, 50+ 

társadalmi integrációjának elősegítése 
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Támogató nevelés: 
 

• Csoportvezető nevelőtanáraink igyekeznek a bizalom és a kölcsönösség légkörét 
megteremtve tanácsaikkal segíteni a problémájukkal hozzájuk forduló diákokat és az 
érdeklődő szülőket.  

• Segítjük, támogatjuk a lelki közösségek kibontakozását. A közös, csoportos beszélgetések 
jó lehetőséget biztosítanak a hitbeli, erkölcsi és etikai kérdések megoldására. 

• Az internátusi évek alatt tanulóink megtapasztalhatják, hogy a tekintélynek vannak határai, 
de a szeretetnek nincsenek. A Jézustól tanult szeretet biztosítja közösségünk számára a 
belső függetlenséget, emberi méltóságot, a szolgálatot. Ezzel szeretnénk megvalósítani az 
Istentől kapott talentumok kibontakoztatását megaláztatás és bántás nélkül.  

 
Diákközösség, kortárs segítés, szolidaritás: 
 

• A kollégium hagyományos élettere volt a coetus, melyben idősebb és fiatalabb diákok 
laktak együtt. Ennek a hagyománynak a jegyében úgy szervezzük a lakószobákat, illetve 
kollégiumi csoportokat, hogy egy csoportba különböző életkorú tanulók tartoznak, így a 
felsőbb évfolyamos csoporttársak segítik az új diákok beilleszkedését, felelnek a rendért, 
illetve így hatékonyabb a kialakult értékrend átadása, megtartása. A diák közösség 
választott vezetői segítenek a nevelőtanároknak az internátusi élet megszervezésében. 

• Az internátusokat az esélyegyenlőség megteremtése egyik legfontosabb eszközének 
tekintjük, ezért ösztöndíjakkal, kedvezményekkel támogatjuk az arra érdemes, anyagi 
gondokkal küzdő tanulókat és családtagjaikat. 

• Régi példáink a társadalmi szolidaritásra, hogy a történelmi kollégiumok diákjai a családok 
legértelmesebb gyermekei voltak, egyet-egyet választottak ki a tanulásra. A kisdiákok 
ritkán laktak benn, özvegyeknél, családoknál helyezték el őket. A nevelőszülői hálózatot 
össze szeretnénk kapcsolni a református oktatási intézményekkel, mert tehetséges 
diákokat tudnának küldeni a (nyolc osztályos) református iskolákba.  
 

Rendszerezettségre nevelés: 
 

• Arra törekszünk, hogy internátusaink a mai kor igényeinek megfelelő, kényelmes és 
kulturált elhelyezést biztosítsanak. Fontosnak tartjuk a napirend szigorú betartását, hogy 
mindenki számára biztosítva legyen az elmélyült tanulás, a kulturált szórakozás és a 
megfelelő testmozgás lehetősége is. A kollégista diákok általában kéthetente utaznak haza, 
havonta egyszer van olyan hétvégi, kiemelt rendezvényünk, melyen nekik is részt kell 
venniük.  
 

Szabadidő értelmes eltöltésére lehetőségek biztosítása:  
 

• Iskolánk és kollégiumunk hagyományrendszerével (angyalavató, karácsonyi ünnepség, 
diáknap), tanórán kívüli foglalkozásaival, a szabadidő megszervezésének változatos 
módjaival (mozi-, színház-, illetve uszodalátogatás) hozzájárul az itt eltöltött idő hasznos 
és örömteli megéléséhez. 

• A legkorszerűbben felszerelt számítógépterem, könyvtár, játékszoba, televíziók, videók, 
házimozi, tornaterem, kondicionálóterem, sportpálya és parkosított udvar biztosítják az 
aktív kikapcsolódást, szórakozást és pihenést. 
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Fejlesztendő területek 
 

• nagyobb hangsúly fektetése a kollégiumok hírnevének újraélesztésére 
• az oktatás és a képességfejlesztés kiemelt színterei kell legyenek intézményeink, ennek 

érdekében – a hagyományok alapján – bizonyos képzési szabadságot kell elérni az 
oktatáspolitika alakítóinál, hogy a sajátos református szempontok megfelelően 
érvényesülhessenek. 

• a partikula rendszer újraélesztése (a kollégiumok bázisintézményként betöltött funkciója a 
több kisebb, önálló intézményből álló térségi együttműködésekben), diákok toborzására 

• a használaton kívül lévő ingatlanok hasznosítására való koncepciók kidolgozása és 
megvalósítás 

• az étkeztetés racionalizálása 
 

o Egyetemi gyülekezetek 
 
Református Egyetemi Gyülekezeteink a következő városokban, régiókban nyújtanak befogadó 
közösségi programokat, hitéleti alkalmakat, konferenciákat és diakóniai szolgálatot: Budapest, 
Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, továbbá Beregszász, Kolozsvár, Marosvásárhely és Ungvár; 
illetve Felvidék. 
 
Céljaink 
 

• Az egyetemi gyülekezetek célja közösséget teremteni az egyetemi ifjúság számára az 
evangélium üzenetének átadásával, megélésével. Ez a feladat lelkigondozói, diakóniai, 
katechetikai, liturgiai, közösségépítés és missziói aspektusokban jelenik meg.  

• Célunk továbbá a jövő református értelmiségének hitében és küldetéstudatában 
való megerősítése.  

 
A céljaink elérését az alábbi programjaink szolgálják 
 

• lelki programok: istentisztelet, bibliaóra, lelki csoportok, imaközösség 
• közösségi programok: kézműves programok, kirándulások, kötetlen beszélgetések 
• diakóniai programok: idősek látogatása, hajléktalanok szolgálata, Szeretethíd (önkéntes 

munka), lelki segély 
• evangelizáció: Márk dráma, Alpha kurzus 
• kulturális programok, képzés: előadások, konferenciák, műhelymunkák, ifjúsági 

vezetőképzés, koncertek, kiállítások, református keresztyén kulturális örökség ápolása, 
keresztyén szellemiségű tudományos ismeretterjesztés és életviteli tanácsadás 

 
Kapcsolati háló 
 

• Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást elsősorban saját egyházunkon belül a más 
egyetemvárosokban működő református egyetemi és főiskolai gyülekezetekkel, illetve a 
református ifjúsági missziókkal, egyesületekkel, alapítványokkal, kollégiumokkal és 
szakkollégiumokkal.  

• Elképzelhetetlennek tartjuk életünket a határainkon túl élő magyar egyetemi 
gyülekezetekkel való kapcsolattartás nélkül.  
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• Hasonlóan fontos az ökumenikus kitekintés és a más felekezetű és ökumenikus ifjúsági 
gyülekezetekkel, lelkészségekkel és szervezetekkel való jó kapcsolat kialakítása és 
megtartása. 

 
Fejleszteni kívánt területek: 
 

• a gyülekezetek forrásteremtése kulturális, közösségi és missziói programjaik 
fenntartásához és fejlesztéséhez 

• saját közösségi terek létrehozása, fejlesztése 
• összhangban a felsőoktatás átalakításával új egyetemi missziói közösségek, gyülekezetek 

indítása 
• az egyetemi lelkész(ek) szolgálati lakáshoz juttatása 
• a gyülekezetek kiadványainak, tömegkommunikációs eszközökben való megjelenésének 

támogatása, a keresztyén szellemiségű tudományos ismeretterjesztés támogatása 
• a mozgássérültek és fogyatékosok támogatása 
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Prevenció 
 

• Kontrasztkiállítás 
 

A kiállítást a Kárpát-medencében (Kisvárda, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Dunaszerdahely, 
Rimaszombat, Budapest) eddig összesen körülbelül 60.000-en látták. A Budapesti 
Kontrasztkiállítás egy ingyenes, család- és ifjúságmentő prevenciós kiállítás, melyet 2012-
ben 90 középiskolából közel 9000 diák tekintett meg. A kiállítás nem egy hagyományos tárlat, 
hiszen a fiatalokat érintő nehéz élethelyzeteket mutatja be képek és filmek segítségével, valamint 
kiscsoportos beszélgetések keretében segít ezek továbbgondolásában. 
 
Mitől egyedülálló kezdeményezés a Kontrasztkiállítás?  
 
• A preventív projekt megvalósulása a Magyarországi Református Egyház és a Rendőrség közös 

együttműködésében jött létre, amely ez idáig példanélküli. 
• A Kontrasztkiállítás rendhagyó, figyelemfelkeltő módon, multimédiás eszközök egész sorát 

felhasználva nem csupán preventív üzenetet, hanem az evangélium üzenetét és a református 
keresztyén etikai állásfoglalást is közvetíti egész társadalmunkat érintő aktuális, égető 
kérdésekben. 

• A Kontrasztkiállítást nagy érdeklődés és figyelem kíséri, nem csak az iskolák, gyülekezetek, 
civil szervezetek, magánszemélyek, hanem a média részéről is. 

 
A kiállítás tartalma 
 
A Kontrasztkiállítás egy 8 szobából labirintuson vezeti végig a látogatót, melyekben egy-egy 
témakört bemutató fotókkal, kisfilmekkel találkozik a látogató. 
 
A Kontrasztkiállítás szobái az alábbi témaköröket veszi sorra: 
1. Családon belüli erőszak 
2. Példaképek 
3. Házasság/válás 
4. Abortusz/gyermekvállalás 
5. Függőségek/szabadság 
6. Értékeink (hazaszeretet, gyökereink, megelégedettség) 
7. Öngyilkosság 
8. Megváltás 
 
A kiállítást követően lehetőség nyílik a látottak végiggondolásra (osztályoknak munkatársunk 
által vezetett kiscsoportos beszélgetések keretében a kiállítás beszélgető-szobáiban; egyéni 
látogatóknak biztosítunk helyet és időt az elcsendesedésre).  
 
Fejlesztési elképzelések 

• a kiállítás további példányait kellene elkészíteni, hogy más városokban is kiállítható legyen 
• a  kiállítást el kellene juttatni a határon túl magyarlakta területeire, amihez szükséges 

forrást teremteni 
• megfontolandó a projekt nemzetköziesítése, ehhez együttműködő partnerekre van 

szükség. 
 
 

• Az ifjúságügy fejlesztési irányvonalai és célkitűzései 

Megjegyzés [S25]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 
i. Intézkedés: a szegénységben élő 

gyermekek életesélyeinek növelése, az 

önálló életkezdés segítése  

 
iii. Intézkedés: a befogadó társadalmi 

célokat szolgáló intézmények és 
szolgáltatások fejlesztése, 

korszerűsítése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új kapacitások 

létesítése  

 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 

vii. Intézkedés: gyermekszegénység 
csökkentése 



Célunk a társadalom rászoruló tagjainak megsegítése, a közösségek építése, erősítése, szolgálatunk fejlesztése 

72 

 

 
• Az Új Jövő Nemzedékéért stratégiai dokumentummal egyetértve az MRE azzal a 

problémával szembesül, hogy a fiatalok elköteleződésének, felelősségvállalásának és a 
tehervállalásának hiánya az ország jövőjére nézve sötét képet fest elénk. Ezért vállaljuk a 
partnerségi együttműködést az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Ifjúságért 
és Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságával.  

• Az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) 2014-2020-as tervezési folyamatának 
aktív munkacsoport tagjai vagyunk a másik két történelmi keresztény egyházzal együtt. A 
stratégiai tervezésben az egyházi több évszázados struktúrát, erőforrásainkat és 
nemzetközi tapasztalatainkat tudjuk kamatoztatni, amikor olyan kérdések merülnek fel az 
ifjúságpolitikában, mint például: hogyan lehetne az ifjúságsegítést helyi szinten 
hatékonyan, gyakorlati módon megvalósítani ifjúsági segítő központokkal. Az MRE 
gyakorlata szerint ugyanis a regionális ifjúságügyi felelősök az egyházmegyei referensek, 
de ifjúsági központokként szolgálnak középiskoláink, és a kallódó ifjúságra is ki tud 
terjedni hatáskörünk (életvezetési tanácsadás, mentorálás, lelki segítő beszélgetés, 
személyi fejlesztés). 

• Az egyház ifjúsági stratégiája 2 irányú áramlás megvalósulását tűzte ki céljául.  
o Hogyan lehet a kis közösségeket (gyülekezeti ifjúsági csoportok) megtartani és 

aktív taggá tenni az egyházban?  
o Hogyan lehet az egyház kormányzását hatékonnyá tenni a fiatalok irányába?  

- Tehát a kölcsönhatás és a dinamikus egymásra építés kialakulása a cél.  
- Indikátorként az egyházba betagozódó, aktív szerepet vállaló fiatalok 

megjelenése szolgál. 
• Fontos a Csillagpont találkozók további fejlesztése, elsősorban a szervezés 

menetét érintően. Cél lehet, egy olyan, részben független, szervező iroda, 
munkatársi kör felállítása, amely szakértelmével támogatná a találkozó 
szervezését. Egy ilyen csapat jól használható volna más egyházi rendezvények 
szervezésében, előkészítésében is. A csapat felállításához szükséges források 
előteremtése önerőből nehezen fog menni, itt számítunk pályázati segítségre.  
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• Sport 
 

o Református Iskolák Diáksport Szövetsége 
 
Szervezetünknek minden református iskola a tagja lehet, s arra hivatott, hogy segítse, irányítsa, 
szervezze a különböző nemek és korosztályok országos, illetve regionális sportági versenyeit, 
bajnokságait. A RIDISZ-nek jelenleg 60 tagintézménye van. 
A Magyar Diáksport Szövetség, és a KIDS társszervezetének ismer el, illetve képviseletünk van a 
MOB diák, főiskolai, és egyetemi tagozatában.  
 
Tevékenységünk: 
 

• szakmai továbbképzés 
• versenyszervezés: 

o fiú kosárlabdatorna 
o úszóverseny  
o sakk- és asztalitenisz-bajnokság  
o leány röplabdatorna  
o nemzetközi atlétikai találkozó  

• iskolák közötti pontversenyek szervezése: 
o „Református iskolák legjobb tanuló-sportolója” (fiú, leány; ált., valamint 

középiskolás kategóriában)  
o „Legeredményesebb református iskola” (ált. és középiskolák között) díj 

• nyári kosárlabda tábor  
• leány kosárlabda-fesztivál  

 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 

• az egyes sportágak korosztályos találkozóinak állandó helyszíneinek támogatása, 
infrastrukturális fejlesztése 

• egyre több intézmény bevonása 
• egyre több verseny sportág bevonása 
• a sport terjesztése az egészséges életmódra való nevelés, készségek és kulcs kompetenciák 

fejlesztéséért 
 

 
 
  

Megjegyzés [S26]: MRE: 
 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 
viii. Intézkedés: Mélyszegénységben 

élők, romák felzárkózása  

 

EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke 

célját segítő szolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése 

 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Gyarapodó tudástőke 
 
i. Intézkedés: korai iskolaelhagyás 

csökkentése, a képzettségi szint 
növelése a köznevelés eszközeivel, a 

köznevelési rendszer esélyteremtő 
szerepének javítása  

 

ii. Intézkedés: korai iskolaelhagyás 
csökkentése, a képzettségi szint 

növelése a köznevelésen kívüli 
eszközökkel  

 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, 

neveléshez és képzéshez való 
hozzáférés biztosítása, (formális 

oktatás)  
 

iv. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, 

neveléshez és képzéshez való 

hozzáférés biztosítása a nem formális 

és informális tanulási formákon 
keresztül  

Megjegyzés [S27]: MRE: 
 
GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Innovatív és kreatív szolgáltatások, 
kiemelt vonzerők, termékek és 
hálózatok fejlesztése 
 
Intézkedés 1. Innovatív és kreatív 

fejlesztések a tercier szektorban 

Megjegyzés [S28]: minthogy ez is 
inkább a szervezetről szól, lehet, hogy 

kihagynám… 
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Társadalmi felzárkóztatás, befogadás 
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
„Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma 
népesség helyzetének fokozatos romlása, a társadalmi élet jelentős területeiről tapasztalható 
tömeges kizáródása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből 
mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, 
valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan 
kialakuló rossz lakhatási körülmények.  
Az átfogó ok – a háztartások/családok alacsony munkaerő-piaci aktivitása – mellett a szegénység 
szempontjából legmeghatározóbb társadalmi jellemzők: alacsony iskolai végzettség; a roma 
származás; a családok magas gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység 
fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0-17 éves korosztályba tartozik) a rurális lakókörnyezet 
(a szegények több mint fele községekben él).”  
 
 
Az MRE álláspontja 
 
A társadalom peremén élők befogadása egyik legégetőbb és legnehezebb küldetésünk. Hisszük, 
hogy az evangélium, amit a közösség gondoskodása és az igehirdetés közvetít, a 
kirekesztettek számára is megújult életet, új lehetőségeket, kiteljesedést, és társadalmi 
integrációs esélyt kínál.   
 
Törekszünk a társadalmi problémák holisztikus megközelítésére. Meggyőződésünk, hogy a 
kezelni kívánt problémák megoldása csak az adott eset teljességének kezelésével lehetséges, nem 
elegendő a probléma egy elemének megoldása. Ennek részeként az egészségügyi mentális 
segítségnyújtás ugyanolyan fontos, mint a munkaerő-piaci jelenlétet segítő képzések, és a lakhatást 
támogató programok indítása, s mindez egy erős közösségi háttér támogatásával tud 
megvalósulni. Ezzel párhuzamosan kell, történjen a gyermekellátás és a rászorulók ellátása. Az 
alábbi diagram jelzi, hogy az EFOP 2014-2020-as intézkedései értelmében egyházunk megannyi 
munkaterülete szolgálja a társadalmi befogadás céljait, azonban ebben a fejezetben kizárólag a 
kimondottan felzárkóztatással és befogadással foglalkozó ágazatok munkáját, fejlesztési 
elképzeléseit részletezzük. Fejlesztési cél lehet a feltűntetett ágazatok befogadás célú 
tevékenységeinek tudatos összehangolása, az együttműködés további lépéseinek kidolgozása. 
 
Az alábbi diagram jelzi, hogy az EFOP 2014-2020-as intézkedései értelmében egyházunk 
megannyi munkaterülete szolgálja a társadalmi befogadás céljait. A kördiagram cikkeinek 
nagyságát az adta meg, hogy az EFOP második prioritástengelyének huszonnégy befogadással 
kapcsolatos intézkedéséből hányhoz köthető az adott egyházi szolgálati terület. Néhány példa a 
számunkra e téren legjelentősebb intézkedésekre: i. Intézkedés: a munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása, vi. 
Intézkedés: a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása, ix. Intézkedés: Területi 
hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai, 
stb.). 
Ebben a fejezetben kizárólag a kimondottan felzárkóztatással és befogadással foglalkozó ágazatok 
munkáját, fejlesztési elképzeléseit részletezzük. Fejlesztési cél lehet a feltűntetett ágazatok 

Megjegyzés [S29]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 
i. Intézkedés: a szegénységben élő 

gyermekek életesélyeinek növelése, az 

önálló életkezdés segítése  

 
ii. Intézkedés: mélyszegénységben 

élők, romák felzárkózása  
 

v. Intézkedés: területi hátrányok 

felszámolása  

 

vi. Intézkedés: szegregált 
élethelyzetek megszüntetését segítő 

infrastrukturális beruházások  
 

x. Intézkedés: fogyatékos személyek, 
megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának elősegítése és 
munkaerő-piaci integrációjának, 

rehabilitációjának támogatása  

 
xi. Intézkedés: területi és lakhatási 

hátrányok felszámolása a szociális ... [15]

Megjegyzés [S30]: MRE: 
 
GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV 
versenyképesség és növekedési 
potenciál fejlesztése 
 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált 

fejlesztések 

 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 
Intézkedés 2. Digitális gazdaság 

fejlődésének előmozdítása 

 ... [16]

Megjegyzés [S31]: MRE: 
 
TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi 
gazdasági célú foglalkoztatás-
ösztönzés és a munkaerő mobilitás 
támogatása 
 
Intézkedés 1. Megyei kiemelt 

alternatív helyi, térségi és hálózati 
gazdaságfejlesztés, 

munkahelyteremtés és 

munkahelymegtartó beruházások 

 
TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált 
várostérségi fejlesztések ... [17]

Megjegyzés [S32]: TOP 6./ 3. 

intézkedés pontos meghatározását 

kértük az OP készítőitől. 
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befogadás célú tevékenységeinek tudatos összehangolása, az együttműködés további lépéseinek 
kidolgozása. 
 

 
 
A társadalmi befogadást úgy látjuk, mint sokrétű folyamatot, amire mind a hátrányos 
helyzetűeket, mind a társadalmat fel kell készíteni, és annak során kísérni kell. A befogadó 
közösségek (intézmények, szervezetek, gyülekezetek, települések) felkészítésének első lépéseként 
őket identitásukban kell megerősíteni, és szemléletformálással, a közösségek közötti 
mediációval és konfliktuskezeléssel szükséges továbbkísérni a befogadásra. Biztosítani kell 
számukra az integrációs célú működéshez szükséges infrastruktúrát, működési feltételeket, és 
a közösségépítést folyamatosan fenn kell tartani eközben. 
 
Az országot sújtó gazdasági nehézségekkel párhuzamosan egyre kiélezettebb konfliktusok 
alakulnak ki településeinken – a közösségi vezetők egyre nehezebben találják meg a közös hangot 
a leszakadókkal. A települések vezető szervei gyakran eszköztelenek, vagy elégtelen eszközöket 
használnak, és hasonlóképpen eszköztelenek a kisebbségi képviselő szervezetek is. A 
kisközösségek együttműködésének és a társadalmi megbékélésnek az előmozdítását reméljük a 
programjainktól.  
 
Az Egyház a megbékélést sokféleképpen szolgálhatja, szolgálja. A mediációs program 
voltaképpen a konfliktusok békés és termékeny rendezésének eszköze – olyan készség, amelyre 
nagyon sok közösségben szükség van. Reményünk az is, hogy egyre több település fogja igénybe 
venni ezt a programot, és ezzel párhuzamosan egyre több olyan református ember lesz, aki a 
képzés nyomán tudatosan részt fog vállalni a maga helyén a közösségi konfliktuskezelésben, és 
elköteleződik a cigányok és nem-cigányok békés együttélése mellett is. A Reformtus Egyház 
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tapasztalata, sőt, hagyománya, hogy a közösségben élő emberek boldogabbak – szeretnénk ezt az 
örömöt is megosztani azokkal, akik ennek szükségét érzik. 
 
� Az ebben a részben tárgyalt szolgálati területek és fejlesztési irányaik: 

• Cigánymisszió 
• Resztoratív konfliktuskezelés képzés 
• MRE Börtönmissziója – Félutas házak létrehozása 
• Menekültmisszió 
• Példa a fogyatékkal élők programjaira - Református Missziói Központ, 

Siketmisszió 
• Református Iszákosmentő Misszió 
• Példa az MRE hajléktalanmissziós szolgálataira - Tiszta Forrás Alapítvány 
• Példa az egyházkerületek fejlesztési irányaira: a Tiszáninneni Református 

Egyházkerület 
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• Cigánymisszió 
 
Stratégiai célok, és a hozzájuk kapcsolódó tervezett intézkedések  
 
 
I. Az MRE gyülekezetei az evangélium életet formáló üzenetét meghirdetik a társadalom 
peremén élő rétegek, köztük a nagyszámban jelen lévő cigányság felé. 
 
 
Az MRE gyülekezetei Istentől kapott küldetésüket felismerik és felvállalják a cigányság 
iránt. 
 

• Az MRE gyülekezetei missziói identitásának erősítése - missziológiai képzések, 
továbbképzések regionális és helyi szinten, gyülekezetépítési tanácsadás 

• Biblia értelmezésünk, megértésünk mélyítése, hogy befogadóbbakká legyünk a hátrányos 
helyzetben élők felé; bibliatanulmányok, hitmélyítő irodalom stb. készítése., ami segíti 
megértésünket a cigányság felé. 

• Ciganisztikai/ romológiai ismeretterjesztő anyag kidolgozása gyülekezeti tagok számára, 
melyek segítik a cigányág (múlja, kultúrája, szociológiai adottságai) megismerését  

• A cigányság missziói gondozása: lelki, közösségi és hitbeli fejlődésük elősegítése, 
szolgálatba való bevonása, képzése 

• Elhívatott cigánymissziós munkatársak felkészítése minden gyülekezet számára helyi 
gyülekezeti (preferáltan cigány identitású) tagok bevonásával, a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével; 

• Mentorolás és lelkigonozás a cigánymisszióban szolgáló cigány és nem cigány etnikumú 
munkatársak számára 

• Felkészítés, továbbképzés a cigányság körében hittanoktatást, konfirmációs felkészítést, 
ifjúsági munkát végző munkatársak számára 

• Cigánymissziós tematika beépítése az MRE felsőoktatási hitéleti képzésébe és 
lelkésztovábbképzésébe. 

• Más felekezetekkel való kapcsolattartás, közös konferenciák, közös kiadványok, jó 
gyakorlatok közös gyűjtése 

 
A cigányok közötti szolgálat megjelenik, mint prioritás az MRE egyházmegyei, 
egyházkerületi és zsinati szintjein. 
 

• Állandó cigánymissziós intézményhálózat létrehozása a cigánymissziós feladatok 
országos, közegyházi szintű koordinálására, szakmai támogatására,  

• A fokozatos egyházi testületek költségvetésének tervezésénél prioritást kap az egyház 
cigányok közötti szolgálata.  

• A stratégia prioritásai mentén anyagi támogatás a cigánymissziós intézményhálózat 
létrehozása a cigánymissziós feladatok országos, közegyházi szintű koordinálására, 
szakmai támogatására, 

o A cigánymissziót támogató kiadványok anyagi hátterének biztosítása 
o Pénzbeli pályázati támogatási lehetőség gyülekezeti cigánymissziós programok 

kidolgozására, beindítására és működtetésére – üdültetés, oktatási programok, 
közoktatásban részt vevő cigány fiatalok mentorálása, Gyülekezeti Pártfogói 
Program; 

• A cigányok közötti szolgálat hangsúlyosabb jelenléte a református kommunikációban  

Megjegyzés [S33]: MRE: 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 

iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, 
fogyatékos személyek és romák 

bevonása a társadalmi folyamatokba 

és a befogadás elősegítése, 

esélyegyenlőség javítása 

 
iv. Intézkedés: értékalapú közösségi 

fejlesztések a fenntartható és 
megújulásra képes (lakó-) 

közösségekért, a közösségi terek és 

szolgáltatások fejlesztése 

 

v. Intézkedés: társadalmi együttélés 
erősítése (antidiszkriminációs és 

multikulturális programokkal, 
szemléletformálással)  

 
vii. Intézkedés: gyermekszegénység 

csökkentése  
 

viii. Intézkedés: Mélyszegénységben 

élők, romák felzárkózása  
 

ix. Intézkedés: Területi hátrányok 
felszámolását szolgáló komplex 

programok emberi erőforrást célzó 

beavatkozásai 

 
x. Intézkedés: Szegregált élethelyzetek 

felszámolásának segítése  
 

xi. Intézkedés: a munkaerő-piaci 

aktivitást támogató egészségügyi és 

rehabilitációs szolgáltatások, illetve 

programok megvalósítása  
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• Az országos gyülekezeti kommunikáció elősegítése – jó gyakorlatok elérhetővé tétele 
• MRE jogrendjének továbbfejlesztése, egyházjogi harmonizálás a cigánymisszió 

végzéséhez szükséges jogi lehetőségek biztosításához.  
• Országos és Kárpát-medencei szintű református és ökumenikus együttműködés 
• Új gyülekezetek létesítése református gyülekezettel nem rendelkező területeken az 

egyháztól eltávolodott cigány közösségek körében 
• Azon gyülekezetek megnyerése a cigánymisszió támogatására, partneri kapcsolatok 

kialakítására, melyek területén nem él cigány lakosság. 
 
 
II. Az egyház szolgálata által a cigányok megtapasztalják Isten helyreállító és gyógyító 
szeretetét életük minden dimenziójában.  
 
 
Az MRE és gyülekezetei missziójában hangsúlyosan helyet kapnak a szeretet 
cselekedetei, melyek az oktatás, nevelés, diakónia /szociális segítségnyújtás, 
lelkigondozás, közösségfejlesztés, egészségügy, foglalkoztatás… területein jelenhetnek 
meg. 
 

• Az érintett gyülekezetekben felelős, elhivatott, felkészült és személyes segítői hálózat 
létrejöttének támogatása, mely a gyülekezeti sajátosságoktól függően a helyi erőforrásokra 
és/vagy országos, ill. közegyházi támogatásra támaszkodva biztosítja a gyülekezet 
különböző területeken (oktatás-nevelés, egészségügy, diakónia/szociális segítségnyújtás, 
lelkigondozás, közösségfejlesztés, egészségügy, foglalkoztatás, …) való bekapcsolódását a 
helyi cigánymissziós feladatokba. 

• Kárpát-medencei, országos, egyházkerületi és egyházmegyei cigánymissziós konferenciák, 
szakmai tanácskozások, fórumok szervezése  

• Diakóniai, missziológiai, romológiai és a szakszolgálatok területeire irányuló 
szakképzések, továbbképzések a cigányok között szolgáló (cigány és nem cigány 
etnikumú) munkatársak számára. 

• Segítő anyagok, tananyagok kidolgozása a különböző szakterületeken, szakértői 
támogatás kiépítése cigánysággal foglalkozó gyülekezetek, lelkipásztorok és gyülekezeti 
munkások számára;  

• Ciganisztika/romológia modul beépítésének támogatása az MRE felsőoktatási képzésein. 
• Hatékony és könnyen hozzáférhető, pályázati szemléletű egyházi támogatási rendszer, 

mely a helyi cigánymissziós kezdeményezések és jó gyakorlatok működtetését segíti illetve 
lehetővé teszi, és egyúttal alkalmas a helyben fellelhető erőforrások legteljesebb 
mozgósítására. 

• A társadalmi ellátórendszer szakembereivel és szervezeteivel való hatékony 
együttműködés.  

 
A személyiség, és kapcsolatrendszer gyógyulásának munkálása  
 

• lelkigondozás,  
• református mentálhigiénés szakemberek országos hálózata összekapcsolása a cigányok 

között végezett szolgálattal  
• diakónia 
• mediátori szolgálat  
• önismereti, belső gyógyulást segítő alkalmak 
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• interkulturális tréningek,  
• előítéletek leépítését szolgáló tréningek és képzések 

 
Nevelési és oktatási tevékenység által esélyt ad a cigánygyerekek számára képességeik 
kibontakoztatására, és társadalmi integrációjukra. A magyarországi cigány közösségek 
támogatása nevelési, oktatási tevékenységekkel, hogy elősegíthessük a leszakadó cigány 
közösségek integrálását, és megakadályozzuk a tehetséges cigány fiatalok lemorzsolódását, korai 
iskolaelhagyását. 

• Tanoda program  
• Biztos Kezdet programok 
• gyermekházak,  
• mentorprogram, tehetséggondozást biztosító ösztöndíjprogram 
• Szakkollégiumi hálózat 
• életvezetési tanácsadás és felkészítés (pl. családtervezés…) 
• egészséges életmódra (étkezés, testmozgás, környezettudatosság), való nevelést megcélzó 

programok 
 
A szociális, gazdasági, infrastrukturális szempontból súlyosan hátrányos helyzetű, 
túlnyomórészt cigányok lakta térségek egészségügyi állapota javításának elősegítése. 
 

• szűrőprogramok támogatása,  
• egészségtudatosság javítása (prevenciós képzések)   
• helyi egészségügyi állomány és a szociálisan, ill. területileg szegregált közösségek 

kapcsolatának fejlesztése 
 
A szociális, gazdasági, infrastrukturális szempontból súlyosan hátrányos helyzetű, 
túlnyomórészt cigányok lakta térségekben munkahelyteremtés elősegítése. 
 

• munkahelyteremtő programok kidolgozása, piacképes, foglalkoztatási és munkavállalási 
mobilitást elősegítő programok.   

• A munkaerőpiacról tartósan kiszorult cigány közösségek képzése és támogatása 
mezőgazdasági tevékenység indítására,  

• református intézmények támogatása református cigány közösségek által előállított 
termények felvásárlására,  

• gyülekezeti hálózat bevonása a termékek piacra juttatásában 
 
 
III. Az MRE és gyülekezetei munkálják a kölcsönös megbékélést és kiengesztelődést a 
cigányság és a többségi társadalom tagjai között. 
 
 
A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek segítése, hogy befogadó 
közösségekké, vegyes etnikumú Istent dicsőítő közösségekké válhassanak 
 
Megbékélés; a többségi és kisebbségi társadalom szemléletformálása, az interetnikus feszültségek 
csökkentése 

• Kulturális tevékenység: a magyarországi cigány kultúrák megismertetésére református 
közösségeinkkel, gyülekezeteinkkel, a magyarországi közvéleménnyel; 
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• Kulturális tevékenység: a református értékek megismertetésére a magyarországi cigány 
közösségek tagjaival, különös tekintettel a szociális, kulturális szempontból hátrányt 
szenvedőkre)  

• interkulturális tréningek szervezése 
• Cigány néprajzi, történeti és szociológiai, szociális témájú feltáró kutatások folytatása és 

támogatása református hátterű intézmények és református értékeket valló szakértők 
bevonásával  

• kutatás a cigányság identitásáról és vallási szokásairól, a magyar reformátusok attitűdjéről 
és ezek összefüggése 

• A megbékélést elősegítő, református értékeken alapuló közös hitéleti, szabadidős és 
kulturális alkalmak;  

• Cigányokkal közös részvétel helyi önkéntes karitatív, szociális vagy infrastrukturális 
fejlesztő programokban; 

• Ciganisztikai ismeretek, jó példák bemutatása az MRE intézményrendszerében 
• Református mediátorhálózat kiépítése 
• A Magyarországi Református Egyház külső és belső kommunikációjában egyaránt 

hangsúlyozza, hogy krisztusi szeretetben segítő kezet kíván nyújtani a legelesettebbek és 
köztük kiemelten a marginalizálódott magyarországi cigányság közösségei felé. 

 
 

• Resztoratív konfliktuskezelés képzés 
 

A program célja 
 
Segítségnyújtás azoknak a településeknek, ahol a cigány és nem-cigány lakosság 
együttélése konfliktussal terhelt, ugyanakkor ez a konfliktus még nem vezetett nyílt 
konfrontációhoz. A program tehát megelőző célzatú. A nehéz helyzetbe kerülő települési 
önkormányzatoknak szüksége van arra, hogy partnerként tudjanak együttműködni a település 
lakóival. Úgy véljük, hogy ez a tréningtípus (természetesen megfelelő előkészítéssel, egyeztetések 
sorozatával) bátran ajánlható a településeknek. A resztoratív mediáció kifejezetten vitás, akár 
bűnügyi esetek, feszültségek esetébe hatékonyan alkalmazható, ha beágyazódik az eljárásrendbe. 
 
Módszer 
 
A kiválasztott módszer (resztoratív mediáció) lényeges lépése a települést alkotó 
mikroközösségek vezető szereplőinek megkeresése, megismerése, és egy közös tisztázó 
platform megteremtése, ahol átbeszélhetők a meglévő feszültségek, és kölcsönösen elfogadott 
megoldások is kialakíthatók. A Missziói Irodával kapcsolatban álló szakemberek vezetésével a 
konfliktuskezelő képzés tehát egy közösségfejlesztő, közösségépítő folyamatba ágyazódik – 
vagyis a települések csoportjai által delegált felek, akik a képzésen részt vesznek, egyre jobban 
megismerik egymást, képessé válnak a megértő közös munkára és egyben a jövőbeli konfliktusok 
szakértő kezelésére is.  
 
A közösségépítő alkalmak és a képzés menete, tapasztalatai 
 

1. Előkészítő megbeszélések 
Előkészítő megbeszélések a település vezetőivel, a cigány kisebbségi önkormányzat-vezetővel, 
helyi egyházi vezetőkkel, a közmunkaprogram vezetőjével, egészségügyi és gyermekvédelmi 
felelősökkel. A beszélgetések tanulságát levonjuk, értelmezzük a település közösségi viszonyait, 
társadalmi problémáit. 

Megjegyzés [S34]: MRE: 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 

 
iv. Intézkedés: értékalapú közösségi 

fejlesztések a fenntartható és 
megújulásra képes (lakó-) 

közösségekért, a közösségi terek és 
szolgáltatások fejlesztése 

 

x. Intézkedés: Szegregált élethelyzetek 

felszámolásának segítése  

 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 

i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke 

célját segítő szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése 
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2. Kerekasztal-beszélgetések a közösség képviselőivel 

A fenti, programba bevont tisztségviselőkön és felelős helyieken kívül a helyi ellátórendszer 
tagjaival kerekasztal beszélgetés-, közösségfejlesztés. Ezek 2,5 órás alkalmak, feszes 
munkaprogrammal, melynek során mindig egy, a helyi közösséget érintő problémán dolgoztunk. 
Az alkalmak során a résztvevők olyan technikákat is megismertek, amelyeket megbeszélések, 
teamek, munkacsoportok vezetőiként maguk is használhatnak. (Személyes bemutatkozás, a 
megbeszélés szabályainak közös tisztázása stb.) A jó hangulatú együttlét célja az is, hogy 
feltérképezzük a település erőforrásait is.  
 

3. Képzési alkalmak 
A resztoratív konfliktuskezelő képzés három egész napos alkalom során valósul meg. A képzés 
jelentős kommunikáció- és szemléletformáló hatással bír. Az elhatárolódás, büntetés eszközei 
helyett hatékony módszereket ismertetet meg a résztvevőkkel. A módszer átadásán túl olyan helyi 
problémákat dolgozunk föl a résztvevőkkel, melyek során érdemes a resztoratív mediációt 
bevetni. 
 

4. Drogterápiás program 
A nehéz helyzetű települések egyre gyakoribb problémája a fiatalok drogozása.  Ha a helyi igények 
megkövetelik, drogterápiás programot is tudunk indítani. A Református Egyháznak immár 25 
éves tapasztalata van annak terén, hogyan lehet megközelíteni, kezelni ezt a problémát úgy, hogy 
gyógyulás és lelki gazdagodás legyen az eredmény. A közösségfejlesztő szakemberek segítségével 
indítjuk a drogos fiatalok szüleinek fórumát. A továbbiakban a programot a Kallódó Ifjúságot 
Mentő Misszió és a Válaszút munkatársai, önkéntesei folytatják. 
 
 

• A MRE Börtönmissziója – Félutas házak létrehozása 
 
Az ország minden börtönében jelen vagyunk lelkészi szolgálatunkkal, tizenegy börtönlelkész 
végzi szolgálatát a büntetés végrehajtó intézetekben húsz éve.  
A Börtönmisszió tevékenysége kétirányú. 

• Egyrészről a börtönbe jutott embereknek hirdetjük Jézus Krisztus szabadítását, hogy 
van kiút a bűnből, és van bűnbocsánat. A börtönökben fogva tartottaknak igyekszünk 
lelki támaszt nyújtani. Családos hetet szervezünk a fogva tartottaknak, hogy 
családjukkal együtt átélhessék az otthon melegét. 

• Másrészről a börtönből szabadulóknak igyekszünk segítő kezet nyújtani.  
 
Célunk olyan lakóotthonok, úgynevezett Félutas házak létrehozása, amelyek azokat 
fogadják be, akiket senki sem vár szabadulása után. Mivel a családi háttér rendezetlen, 
vagy teljes mértékben hiányzik, így 67%-os a börtönbe visszakerülési arány. A Félutas 
házak olyan védett környezet biztosítanának a társadalmi reintegrációhoz, amely 
közösségben 6-12 hónapig terjedő időszakban lakhatnának, s ebből a 
biztonságos, támogató háttérből járnának munkahelyükre. Börtön lelkész és 
szociális munkások biztosítanák a lelki, mentálhigiénés és gyakorlati támogatást, és a 
lakóközösséggel együtt tudnák feldolgozni az őket érő változások okozta krízist.  

 
• Menekültmisszió 

 
• Az Európai Unióban az illegális határátlépők és menedékjog kérelmezők egyetlen ország 

központi nyilvántartásban lehetnek számon tartva, a többi országban pedig legálisan nem 
tartózkodhatnak. Ezzel beszűkülnek a lehetőségeik, korlátozott a mobilitásuk, és megnő a 
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fogadó ország felelőssége irántuk. Ezen túl pedig a világban folyó politikai események 
kiszolgáltatottjai.  

• 2003-ban a Határőrség Országos Parancsnokságával együttműködési megállapodást írt alá 
több egyház, köztük a Magyarországi Református Egyház is, hogy segítséget nyújtsanak a 
Magyarországon menedékkérő és az idegenrendészeti központokban elhelyezett 
külföldiek lelki és testi szükségleteinek jobb kielégítése érdekében, és a szabad 
vallásgyakorlás feltételeinek javításában. 

• A Magyarországi Református Egyház a bibliai parancsot, tanítást követve (vigasztalás, 
befogadás, adományosztás, tanítás, közösségépítés) fontosnak tartja ezt a missziót. Nagy 
szükség van a szolgálatra, mert az állami segítségnyújtás nem elegendő és nem megfelelő 
mértékű. 

 
Programjaink a szükségre válaszolnak 
 

• Lakhatási program 
 

o Célja: gyors munkavállaláshoz segítés, magyar tanulás 
o Módszere: intenzív személyközi kommunikáció, közösségi életbe való bevezetés, 

életkezdési segély 
o Célcsoportja: a menekülttáborokból kiköltözött menekültek, oltalmazottak  
o Időtartama: 6-18 hónap 
o Munkatársak: projektmenedzser, 3 szociálismunkás, magyar mint idegen nyelv 

tanár 
 

• Munkaerő piaci integrációs program 
 

o Célja: komplex programok, melyek célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése 
releváns szakmai gyakorlat biztosításával 

o Módszere: magyar nyelvtanfolyam+ okj képzések+ szakmai gyakorlat+ 6 hónapos 
belső foglalkoztatás  

� támogatott álláshelyek finanszírozása: kísérlet, hogy működik-e a 
munkaadó és a munkavállaló között az együttműködés 

 
• Iskolai felzárkóztató program 

 
o Célja: a diákok felzárkóztatása, akik évekkel lemaradva, bizonyítvány és tudás 

nélkül érkeznek a magyar iskolákba 
o Módszere: 6 budapesti iskolával együttműködve, magyar mint idegen nyelv 

oktatással 2 iskolában 
o Munkatársak: magyar mint idegen nyelv tanárok, felzárkóztató pedagógusok, 2 

szociálismunkás (akik az egyes iskolákban működnek) 
 

• Oktatóközpont 
 

o Célja: a diákok felzárkóztatása, személyiségfejlesztése, közösségbe vezetése 
o Módszere: pályaorientáció, interkulturális kommunikáció, szabadidős 

foglalkozások 
o Munkatársak: projektmenedzser, szociálismunkások, önkéntesek 
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Fejleszteni kívánt területek 
 

• Lakhatási program:  
o szociális lakáslehetőségek fejlesztése: állami és egyházi összefogás szükségessége: 

pl. az egyház érték növeli a használatban lévő önkormányzati ingatlant hosszú 
távú bérleti lehetőségért cserébe 

• Iskolai integrációs program:  
o az oktatáshoz való hozzáférés növelése 
o  modelliskolák fenntartása 

• Áttelepítési program:  
o szociális kísérés, integráció elősegítése a célországi státusz rendezetlensége miatt 

áttelepített menekültek számára 
• Kommunikáció fejlesztése: 

o társadalmi kommunikációs kampányok 
o média kampányok 

 
 

• Református Iszákosmentő Misszió 
 

• Az egész országból fogadjuk azokat a segítséget kérő embereket, akik nyitottak az Isten 
által kínált új élet lehetőségére.  

• A 13 és 20 napos gyógyító konferenciákon túl a dömösi kékkereszt kórházban 
utógondozó és családi heteket is tartunk.  

• Magyarországon közel 50 utógondozó csoport van jórészt református gyülekezetekben.  
• Nyitottak vagyunk más felekezetű testvéreink és a felekezeteken kívüliek felé is. 

 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 

• a lecsökkentett finanszírozás visszapótlása szükséges, ami lehetővé tenné 
o több beteg fogadását (napi 30 ágy helyett 45- 50 ágy biztosítása) 
o humánerőforrás kapacitás teljes kihasználását (teljes munkaidő) 
o humánerőforrás bővítést, fejlesztést 
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 A fizikai- és lelki egészség gondozása, egészségtudatosság növelése
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
Magyarországon „a születéskor várható élettartam évtizedek óta- kisebb megszakításokkal- 
javul, - jelenleg nők esetében 78,1 év, a férfiaknál 70,5 év-, de ezzel még mindig az uniós 
rangsor utolsó harmadához tartozunk. Ezen a téren az országon belül is markáns eltérések 
mutatkoznak: míg egy Balaton környéki, vagy budapesti fiú csecsemő születésekor 73,1 életévre 
számíthat, addig Bodrogközben ez az érték közel 10 évvel alacsonyabb (64,5 év). […]  
 
Hazánkban még mindig növekszik a szűréssel megelőzhető (pl. bizonyos daganatos és más 
pl. cukor-, mozgásszervi) megbetegedések, illetve halálozások száma. Európában mindkét 
nem esetében Magyarország vezeti a tumoros halálozási statisztikákat, ami elsősorban az 
alkoholfogyasztási és dohányzási mutatókkal hozható összefüggésbe. A szűréssel mérsékelhető 
emlőrákos halálozások arányszáma is lényegesen magasabb hazákban, mint a környező 
országokban. A nem egészségtudatos életmód következményeképpen – különösen a férfiak 
körében- vezetőhelyen állunk a szív- és érrendszeri megbetegedésekben és halálozások 
számában. Ugyancsak a férfiak körében kiemelkedően magas az emésztőrendszer 
betegségei okozta halálozás, mely utóbbiban a túlzott és nem megfelelő minőségű 
alkoholfogyasztás játszik kiemelt szerepet. […] 
A betegségek kialakulásában szerepet játszanak továbbá az egészségtelen táplálkozási és mozgási 
szokások. A 15 év feletti magyar népesség több mint fele túlsúlyos, minden ötödik felnőtt 
kimondottan elhízott. […] 
 
A magyar lakosság körében tradicionális probléma a mentális egészség rossz állapota. A 
mentális funkcionalitás csökkenése és a szorongás/ depresszió prevalenciája egyaránt magas 
mind a 65 éven aluliak, mind az időskorúak körében. Az öngyilkosságok okozta halálozás 
relatív kockázata napjainkban még mindig több mint kétszerese az EU 15 átlagának, 
annak ellenére is, hogy a 80-as évek óta az öngyilkosságok száma csökkenő tendenciát mutat.” 
 
„Az egészségügyi rendszer egyre nehezebben tudja ellátni feladatait. Egy háziorvosra átlagosan 
2027 lakos jutott 2010-ben, a legdinamikusabban növekvő agglomerációs térségekben azonban 
ennek másfélszeresét is eléri, míg a ritkán lakott aprófalvas térségekben alacsonyabb. Mégis az 
utóbbiak küzdenek rosszabb ellátással, hiszen a magán-és szakrendelések a városias térségében 
jobban elérhetőek.  
A kórházakat és szakrendelőket érintette leginkább az egészségügyi ráfordítások csökkentése. A 
kórházi ágyak száma 2010-ben ugyan magasabb volt (71 206), mint az előző évben, de így is jóval 
alacsonyabb, mint 10 éve, amikor még 83 430 ágyat tartott nyilván a statisztika. Nehézségként 
jelenik meg az is, hogy túl sok az aktív - beavatkozást, intenzív kezelést igénylő- kórházi 
ágy, és kevés a krónikus - elsősorban időskori gondozást, ellátást biztosító- férőhely. 
Pozitív változást jelentenek az ÚMFT kertében, a nagyvárosokban létrejött milliárdos 
nagyságrendű kórházfejlesztési projektek.” 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés [S35]: MRE: 
 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 
Intézkedés 4. A digitális tudás és 

tudatosság elterjedésének fejlesztése 
 

Intézkedés 5. Szélessávú 
infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 
GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Innovatív és kreatív szolgáltatások, 
kiemelt vonzerők, termékek és 
hálózatok fejlesztése 
 
Intézkedés 2. Az egészséggazdasághoz 

és egészségturizmushoz kapcsolódó 
kiemelt szolgáltatások fenntartható és 

innovatív fejlesztései 
 

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: 
Foglalkoztatás ösztönzése és a 
vállalati alkalmazkodóképesség 
fejlesztése 
 
Intézkedés 1.  A munkanélküliek és 
inaktívak vállalkozóvá válásának 

támogatása 

 

Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű 
munkanélküliek és inaktívak 

foglalkoztathatóságának javítása 
 

Intézkedés 6.  Társadalmi 

vállalkozások támogatása, a szociális 
gazdaság fejlesztése 

 

Intézkedés 7.  Nem állami 

szervezetek komplex foglalkoztatási 
programjai 

 
Intézkedés 8.  Kompetencia-fejlesztés 

és képzés 

 
Intézkedés 9.  A közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó képzések és 
szolgáltatások 

 
Intézkedés 10.  A szakképzés és 

felnőttképzés fejlesztése, a duális 
képzés elterjesztése 

 

Intézkedés 14.  Üzleti képességek 

fejlesztése 

Megjegyzés [S36]: MRE: 
 
TOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Helyi 
közszolgáltatási és közigazgatási 
infrastruktúra és intézmény-fejlesztés 
 
Intézkedés 1. Egészségügyi alapellátó-

rendszer infrastrukturális fejlesztése 
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Az MRE álláspontja 
 
Egyházunk a fent leírt helyzet miatt is nagyon fontosnak érzi, hogy az igehirdetéssel és tevékeny 
szerepvállalással szolgáljuk a társadalom testi-lelki gyógyulását, teljesebb életminőségének 
létrejöttét. Ezt prevenciós tevékenységgel, szűrővizsgálatok folytatásával, gyógyító tevékenységgel 
és mentálhigiénés segítséget nyújtó rendszerünkkel végezzük. 
 
� Az ebben a részben tárgyalt szolgálati területek és fejlesztési irányaik: 

• A fizikai egészség támogatása 
� Szűrővizsgálatok: „Út az életért” 
� Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 

• Mentálhigiénés segítségnyújtás 
� Református Missziói Központ Házasság és Családsegítő Szolgálata 
� Országos Lelkipásztori Intézet/ Kollégium létrehozása 
� Károli Gáspár Református Egyetem Gyökössy Endre Lelkigondozói és 

Szupervízori Intézet 
 
 
 
A fizikai egészség támogatása 

 
 

• Szűrővizsgálatok: „Út az életért”  
(Református Missziói Központ- Bethesda Gyermekkórház) 

 
o Program: hátrányos helyzetű településeken önkéntes orvosok és gyülekezeti önkéntesek 

által végzett szűrővizsgálat kampány, amely során a diagnosztizálások számos esetben 
életmentőek.  

o Módszer: a vizsgálatok a Bethesda kórház önkéntes orvosainak kiszállása által történnek. 
Az anamnézissel a házi orvosokhoz irányítjuk a betegeket további terápiára.  
 
 

Fejlesztendő terület 
 
A szűrővizsgálatút további fenntartására és fejlesztésére további forrásokra van szükségünk 
(utazási költségek finanszírozása, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, vitaminok, stb.) 
 

 
• Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 

 
o Kórházunk a közép-európai régióban az egyedüli egyházi fenntartású gyermekkórház. A 

legfontosabb gyermekbetegségekkel foglalkozunk 18 éves korig.  
o Részt veszünk a főváros gyermekügyeleti rendszerében, területi ellátási kötelezettségünk a 

pesti oldal észak-keleti területeit öleli fel, de fogadunk betegeket Pest megyéből és az 
ország más területeiről is.  

o Országos hatáskörű, kiemelt profilunk az égéssérült gyermekek ellátása, a Bethesdában 
működik az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ.  

o A Budapest-Bethel epilepsziacentrum, amely neurológiánkat is magába foglalja, ugyancsak 
országosan fogad epilepsziás gyerekeket műtét előtti kivizsgálásra. 

Megjegyzés [S37]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 
iv. Intézkedés: általános 

egészségtudatosság, mentális 
egészség és fizikai aktivitás növelése  

 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 
i. Intézkedés: a munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetű, vagy 
veszélyeztetett csoportok 

foglalkoztathatóságának javítása 

 

iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, 
fogyatékos személyek és romák 

bevonása a társadalmi folyamatokba 

és a befogadás elősegítése, 
esélyegyenlőség javítása 

 

vii. Intézkedés: gyermekszegénység 

csökkentése  
 

xi. Intézkedés: a munkaerő-piaci 
aktivitást támogató egészségügyi és 

rehabilitációs szolgáltatások, illetve 

programok megvalósítása  
 

xvi. Intézkedés: az intézményekben, 

szolgáltatások területén dolgozó 

humán erőforrás fejlesztése, 
életpályájának javítása, képzési 

rendszerek fejlesztése  
 ... [18]

Megjegyzés [S38]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 

 

iii. Intézkedés: a befogadó társadalmi 

célokat szolgáló intézmények és 

szolgáltatások fejlesztése, 
korszerűsítése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új kapacitások 
létesítése  

 

EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 

i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke 
célját segítő szolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése 

Megjegyzés [S39]: itt is sok a 
bemutatkozás, de van fejlesztés is, 

szóval maradjon… 
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o A társadalmi biztosításból kihullott betegek alapellátására is figyelmet fordítunk.   
 
 Főbb adataink: 
 

o Ágyszámok: aktív 120, intenzív 9, sürgősségi (SBO2) 6, rehabilitációs: 25, krónikus: 25.  
o Kórházunk két telephelyen működik:  

o fő épület (5 gyógyító és 2 diagnosztikus osztály) Bethesda u.,  
o Lórántffy részleg (2 gyógyító osztály) Ilka u.  

o A fekvőbeteg osztályainkhoz szakambulanciák tartoznak.  
o Évente átlagosan 8-9000 gyermeket gyógyítunk a fekvőbeteg osztályokon, járóbeteg-

rendeléseinket 110-120000 gyermek keresi fel. 
 
Diakónia 
 

o Kórházunk az egészségügyi ellátás mellett diakóniai-, szociális segítséggel próbálja 
támogatni a rászoruló családokat, gyerekeket, munkatársakat.  

o Egyházunk diakóniai hálózatának részeként együttműködünk a társintézményekkel és a 
gyülekezetekkel.  

o Kül- és belföldről fogadunk adományokat és továbbjuttatjuk a rászorulóknak. A diakóniai 
munkában résztvevő munkatársaink önkéntesen, napi munkájuk mellett végzik ezt a 
feladatot. 

 
Diakóniai kapcsolatok 
 

• égésprevenció 
• drogprevenció 
• nehézsorsú gyerekek programja egészségügyi határterületeket bevonva:  

o Mozgásjavító Iskola 
o Református Korai Fejlesztő Központ 
o fogyatékosok napközbeni foglalkoztatása 
o otthon lélegeztetett gyerekek ápolása 

• súlyos beteg tábor 
• gyerekek visszaintegrálása a közösségbe, rehabilitáció (szociális, pszichés) (pl. súlyosan 

kómás állapot után) 
• anyák támogatása (szállás, ellátás, „népnevelés”, szoptatási tanácsadás) 

 
 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 

• IT infrastruktúra korszerűsítése (15 éves, idejét múlt rendszer) 
• Energetikai korszerűsítés folytatása 
• Belső képzések szervezése 
• Műszerek fejlesztése, szakmai eszközök beszerzése (sterilizáló, helyiségek kialakítása) 
• Humán erőforrás életpályájának javítása (rekreáció, családi napközi, nyaraló szolgáltatása, 

ruhaosztás) 
• Humán erőforrás kapacitásnövelés 
• Humán erőforrás egészséges idősödése (gyakori mozgásszervi megbetegedések szinten 

tartása)  
• Arculat fejlesztése (pl. egységes munkaruhák beszerzése) 
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• Kápolna építése 
 
 
A Bethesda Kórház közös fejlesztési tervet dolgozott ki másik 4, a fővárosban működő egyházi 
kórházzal. A holisztikus kórházi ellátó rendszer kidolgozását célzó, összehangolt fejlesztési 
tervből a Bethesdára vonatkozó részeket idézzük itt. 
 

Az aktív csecsemő- és gyermekellátás fejlesztése  
(MRE Bethesda Gyermekkórház,  
összes becsült forrásigény: 850 M Ft) 

A holisztikus gyógyítási kultúrát képviselő kórházakban a csecsemő- és gyermekellátást a 
Bethesda Gyermekkórház biztosítja. Itt 3-as progresszivitási szinten a térségi kereteken túllépő 
területi ellátási kötelezettséggel működik a gyermek égés-plasztikai intenzív és égés-plasztikai 
sebészeti, valamint a gyermekneurológiai és gyermekrehabilitációs ellátás. 3-as progresszivitási 
szintű ellátást biztosít a kórház ezek mellett csecsemő- és gyermekgyógyászatból, gyermek 
gasztroenterológiából, gyermeksebészetből és gyermekintenzív ellátásból. 2-es progresszivitási 
szinten működik a gyermekpulmonológia, gyermekkardiológia és a csecsemő- és gyermek fül-orr-
gégészet. A gyermekradiológiai és klinikai kémiai valamint mikrobiológiai laboratórium, és a 
közforgalmú gyógyszertár adja a fentiekhez a hátteret. Gyermekpszichiáterek, klinikai 
szakpszichológusok, szociálpedagógusok, szociális munkások, kórházlelkészek, tanárok, tanítók, 
mentálhigiénés szakemberek, dietetikusok, gyógytornászok, logopédusok, ergoterápiás 
szakemberek, gyógypedagógusok, konduktorok és önkéntes segítők biztosítják a holisztikus 
ellátáshoz szükséges feltételeket. Különböző egyházi szolgálatokkal való szoros együttműködés 
(cigánymisszió, korai fejlesztési központ, házasság- és családsegítő szolgálat, szeretetszolgálati 
tevékenységek) teszik lehetővé széles társadalmi csoportok elérését és megsegítését. Az elmúlt 
évtizedekben elsősorban saját erőből és alapítványi támogatásokból a kórház infrastruktúrája 
megújult és feladatainak ellátására jórészt alkalmassá vált - annak ellenére, hogy 1992-ben a 
tulajdonos és fenntartóváltáskor súlyosan leamortizált állapotban volt, vészesen elöregedett 
műszerparkkal rendelkezett. 

A holisztikus kórházi ellátórendszer gyermekegészségügyi részének fejlesztéséhez az alábbi 
további beruházásokra van szükség: 

1. Gyermekpszichiátriai osztály létrehozása: A kórházban jelenleg 4 gyermekpszichiáter 
és öt pszichológus dolgozik. Jelentős járóbeteg forgalmat és a csecsemő- és 
gyermekgyógyászati osztály ágyain hiánypótló, pszichoszomatikus fekvőbeteg ellátási 
forgalmat bonyolítanak le. Az ország gyermekpszichiátriai ágyainak alacsony száma, az 
észak-közép-magyarországi térségben a gyermekpszichiátriai fekvőbeteg ellátó 
kapacitások hiánya, valamint a holisztikus gyógymódhoz ezen ellátás szükségszerűsége és 
az eziránti jelentős társadalmi igény szükségessé teszi gyermekpszichiátriai osztály 
kialakítását. A korábban más célra használt épület felújításával a meglevő szakembergárda 
kis kiegészítésével a fejlesztés végrehajtható.  
Becsült forrásigény: 100 M Ft. 
 

2. Gyermeksebészeti műtők korszerűsítése: A kórház elmúlt húsz éves felújítási 
programjából a két gyermeksebészeti műtő építészeti rehabilitációját nem lehetett még 
elvégezni forráshiány miatt. Az észak-közép-magyarországi térség vezető 
gyermeksebészeti és gyermektraumatológiai ellátó helyeként működő kórház esetében a 
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korszerűtlen műtők veszélyt jelentenek és a hatékony működést is gátolják. A részben 
amortizált műtői felszerelések szükséges hányadának cseréje is a program részét képezi. 
Becsült forrásigény: 100 M Ft. 
 

3. Gyermek computertomográfiás (CT) központ kialakítása: A gyermekek 
computertomográfiás vizsgálatához speciális infrastruktúra kialakítása, a narkózisok 
feltételeinek folyamatos biztosítása és a felvételeket a lehető leggyorsabban elvégző 
műszer beépítése szükséges. A Bethesda Gyermekkórházban ellátott betegségprofilokhoz 
a helyi CT labor a betegbiztonság szempontjából feltétlenül indokolt. Gyermekneurológiai 
és gyermektraumatológiai eseteknél is jelentős késedelmet okozhat a betegek más 
intézménybe szállítása. A gyermektraumatológiai centrummá váláshoz a gyermeksebész-
traumatológus szakszemélyzet rendelkezésre áll. A Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ és a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza között 2013 
júniusában létrejött szerződés értelmében a gyermektraumatológiai társszakmák (pl. arc és 
szájsebészet)folyamatosan rendelkezésre állnak. Ez az ellátás a CT biztosításával válhat 
országosan is szinte egyedülálló értékűvé, ami a térség gyermekbetegei esetében jelentős 
egészségnyereséghez vezethet. A Bethesda Gyermekkórház országosan kiemelkedő 
gyermekaneszteziológiai és intenzívterápiás szakembergárdája a külső megkeresésekhez is 
biztosítani tudja a narkózisok elvégzését CT vizsgálathoz. A CT berendezés a meglévő 
infrastruktúra átalakításával elhelyezhető.  
Becsült teljes forrásigény: 250 M Ft 
 

4. Energetikai és informatikai munkálatok: A Bethesda Gyermekkórház 150 éves 
épületének korszerűsítésére sok erőfeszítés történt. Az energetikai hatékonyság javítására, 
a korszerű informatika teljes biztosítására és az előzővel összefüggő homlokzat felújításra 
további beruházások szükségesek.  
Becsült forrásigény: 250 M Ft. 
 

5. A család- és gyermekbarát funkciók biztosítása: a kórházban fekvő betegek 
támogatásához, valamint a fekvőbeteg ellátásból kikerült gyermekek és családjaik további 
megsegítéséhez a Bethesda Gyermekkórház jelentős hozzáadott értékeket biztosít. Az 
édesanyák kórházi elhelyezésének kulturált megteremtéséhez, a krónikusan beteg, 
fejlődésükben elmaradt gyermekek nappali foglalkoztatásához, valamint a kórházban 
fekvő betegek komfortjának biztosításához további beruházásokra van szükség.  
Becsült forrásigény: 150 M Ft. 
 

Egyházi kórházi szülészeti- és nőgyógyászati ellátás kialakítása 

(Budai Irgalmasrendi Kórház és MRE Bethesda Gyermekkórház közös 
fejlesztése, 
összes becsült forrásigény: 700 M Ft) 
 

„Otthonszülés a kórházban” – természetes szemléletű szülészeti, anya- és 
bababarát ellátást biztosító referenciaintézmény létrehozása: Kialakítható a 
Bethesda Gyermekkórház és a Budai Irgalmasrend Kórháza együttműködésében: a 
holisztikus szemléletű, otthonos körülményeket biztosító, demedikalizált szülészeti ellátás, 
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melyre hatalmas társadalmi igény van. Az otthonszülés jogi szabályozása megtörtént, de 
az alternatív utat kereső betegek legnagyobb biztonságát egy, a szövődmények elhárítására 
azonnal képes, ezért kórház közelségben levő szülészeti intézmény tudja leginkább 
biztosítani. A Bethesda Gyermekkórházban meglévő újszülött-csecsemőgyógyászati és 
aneszteziológiai-intenzívterápiás erőforrások, valamint az Irgalmasrend Kórházában 
meglévő felnőttek gyógyítására kialakított erőforrások együttesen a szülés előtti, alatti és 
utáni ellátást megfelelő beruházás után biztosítani tudják. A kórházak kultúrája garancia a 
holisztikus, társadalmilag igényelt szemlélet biztosítására. A megfelelő szülészeti, 
nőgyógyászati szakorvos és szakasszisztens, valamint szülésznői emberi erőforrás 
biztosítható, a jelenleg más intézmény közelségében hasonló tevékenységet végző 
szakembercsoporttal az szoros együttműködés keretei formálódnak.  
Becsült fejlesztési igény: 700 M Ft (500 M Ft: Bethesda gyermekkórház, aktív 
szülészet, 200 M Ft: BIK, szülészeti és nőgyógyászati gondozás).  
 

A holisztikus szemléletű rehabilitációs ellátási rendszer megteremtése 
(MRE Bethesda Gyermekkórház, Szent Ferenc Kórház, és MAZSIHISZ 
Szeretetkórház fejlesztésével, 
összes becsült forrásigény: 1.392 M Ft) 

A rehabilitációs ellátások jelentős ápolási igénye, team munka központú szerveződése és a 
diakóniai-karitatív-szeretetszolgálati háttérbázis szükséglete ezeket az ellátásokat kiemelten az 
egyházi kórházakban gyökereztette meg. Ezért ebben az ellátórendszerben való tervszerű 
továbbfejlesztésük jelentős hozzáadott értéket eredményez. A rehabilitációs fejlesztési terveket 
életkor szerinti bontásban részletezzük. 

V/1. Gyermekrehabilitációs fejlesztések (MRE Bethesda Gyermekkórházban) 

1. Gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs osztály kialakítása: 
Az országban hiányzó gyermekaddiktológiai ellátás kialakítására a Heim Pál 
Gyermekkórház, a Bethesda Gyermekkórház és a Magyarországi Református Egyház 
Válaszút Missziója komplex fejlesztési tervet dolgozott ki. A Heim Pál Gyermekkórház 
kezelésében levő Budapest, XIII. Gyöngyösi úti ingatlan felújításával és átalakításával 
kialakítható a komplex ellátás, melyben az aktív fekvőbeteg ellátást a Heim Pál 
Gyermekkórház, a rehabilitációs fekvőbeteg ellátást a Bethesda Gyermekkórház, a 
járóbeteg ellátást pedig a Válaszút Misszió végzi. A betegek tartós addiktológiai 
rehabilitációs és szociális ellátását a Magyarországi Református Egyház KIMM 
fiatalkorúak Drogterápiás Intézete fejezi be. A négy terület szoros együttműködése 
biztosíthatja az újszerű, hatékony, hiánypótló, de népegészségügyileg igen jelentős ellátás 
magyarországi meghonosítását és a módszertan kialakítását is.  
A beruházás becsült forrásigénye: 534 M Ft. (Heim Pál Kórház, Bethesda Gyermekkórház 
és Válaszút Misszió együttesen!). 
 

2. Gyermekrehabilitációs kiemelt feladatok fejlesztése: A Bethesda Gyermekkórház 10 
ágyon kiemelt gyermekrehabilitációs feladatokat lát el, az országban szinte egyedülálló 
szakmai teammel (4 gyermekrehabilitációs szakorvos, közülük 2 főállásban, komplex 
interdiszciplináris team), az aktív ellátásaihoz illeszkedő, elsősorban neuro- és égés-
plasztikai rehabilitációs profilokkal. Az új rehabilitációs ellátások (…) kialakítására 
szakmai és földrajzi adottságai miatt is kiemelten alkalmas, így a speciális gyermekbetegek 
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társadalombiztosításai kasszából finanszírozott külföldi ellátási költségeinek jelentős 
csökkenése érhető el célzott fejlesztésével.  
A beruházás becsült forrásigénye: 150 M FT 
 

3. Krónikus lélegeztetési központ létrehozása: A Bethesda Gyermekkórház intenzív 
osztálya országos feladatokat lát el a krónikus lélegeztetésre szoruló gyermekek 
kezelésében és gondozásában, valamint a gyermekek otthoni lélegeztetésének 
szervezésében, segítésében és gondozásában. Ezt a jelenleg adminisztratív módon nem 
deklarált feladatot az aktív lélegeztetésre szoruló betegek ellátásának rovására végzi a 
kórház. Az ellátásbiztonság megteremtése és a krónikus lélegeztetésre szoruló betegek 
kezeléséhez megfelelő környezet és eszközpark kialakítására beruházásra van szükség. A 
Magyarországi Krónikus és Otthonlélegeztetési Gyermekközpont létrehozásához 
építészeti átalakítás is szükséges.  
Becsült forrásigény: 100 M Ft. 
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Mentálhigiénés segítségnyújtás 

 
 
 

• Országos Lelkipásztori Intézet/ Kollégium létrehozása 
 
 
Tervezett tevékenységek 
 

• Lelki vezetés (spirituális) lehetőségének biztosítása 
• Országos Mentálhigiénés Hálózat: az MRE szupervíziós körzetekre osztásával segíteni a 

gyülekezetek, gyülekezeti tagok és lelkészek lelki egészségét  
o lelkigondozói képzések 
o mentálhigiénés segítségnyújtás, pasztoráció 

• Lelkészek lelki egészségének támogatása 
• Gyülekezetépítési központok létrehozása az egészségesebb gyülekezetekért:  

o tréningek (asszertivitás, konfliktuskezelés, vezetés),  
o tanácsadás,  
o misszió, vízió és stratégiaépítés, 
o mediáció gyülekezeteknek, presbitereknek, lelkészeknek 
o németországi szakmai és mentálhigiénés tréningekre ösztöndíj 

 
 

• Református Missziói Központ - Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet 
 
Az Intézet a Magyarországi Református Egyházban, elsődlegesen a Dunamelléki Református 
Egyházkerületben képviseli és gyakorolja a lelkigondozást és a pasztorális szupervíziót. A 
szupervízió segít, hogy hatékonyabban, megelégedettebben, céltudatosabban végezzük 
munkánkat, gyakoroljuk hivatásunkat egyházon belül és kívül. Segít felismerni és leküzdeni a 
hivatásgyakorlás, a hatékony munkavégzés útjában álló akadályokat a résztvevők aktív 
közreműködésével. Ehhez felhasználja többek között a lélektan, a lelkigondozás, a kommunikáció 
és szervezetfejlesztés elméleti, gyakorlati tapasztalatait. A pasztorális szupervízió egyedisége 
abban áll, hogy figyelmet fordít a hivatást gyakorló, munkát végző egyén lelki-hitbeli 
önazonosságára és annak hiteles megjelenésére. 
 
Az intézet tevékenysége 
 

• pasztorálpszichológia egyetemi szakirányú továbbképzés és a lelkigondozói képzésvezető 
szupervízor egyetemi szakirányú továbbképzés szervezése, lebonyolítása 

• témaspecifikus, lelkigondozói kurzusok szervezése, tartása 
• önkéntesek, egyházi munkások, látogatók képzése 
• lelkészek, egyházi személyek szupervíziója 
• diakóniai, oktatási és egyházi intézményekben dolgozók pasztorális szupervíziója 
• egyházi intézményekben dolgozók lelkigondozói és pasztorális ún. „kreditpontos” 

továbbképzések szervezése, tartása 
• intézmények, szervezetek rendszeres szupervíziója 
• konferenciák szervezése 

 
  

Megjegyzés [S40]: MRE: 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 

iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, 
fogyatékos személyek és romák 

bevonása a társadalmi folyamatokba 
és a befogadás elősegítése, 

esélyegyenlőség javítása 
 

vii. Intézkedés: gyermekszegénység 

csökkentése  
 

viii. Intézkedés: Mélyszegénységben 
élők, romák felzárkózása  

 
ix. Intézkedés: Területi hátrányok 

felszámolását szolgáló komplex 

programok emberi erőforrást célzó 

beavatkozásai 
 

xvi. Intézkedés: az intézményekben, 

szolgáltatások területén dolgozó 
humán erőforrás fejlesztése, 

életpályájának javítása, képzési 

rendszerek fejlesztése 

 
EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Gyarapodó tudástőke 
 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, 

neveléshez és képzéshez való 
hozzáférés biztosítása, (formális 

oktatás)  

 

v. Intézkedés: az intézményekben, 
szolgáltatások területén dolgozó 

humán erőforrás életpályájának 
javítása, minőségének fejlesztése  ... [19]

Megjegyzés [S41]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 

 

iii. Intézkedés: a befogadó társadalmi 

célokat szolgáló intézmények és 

szolgáltatások fejlesztése, 
korszerűsítése, bentlakásos 

intézmények kiváltása, új kapacitások 
létesítése  

 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 

 
iv. Intézkedés: értékalapú közösségi 

fejlesztések a fenntartható és 
megújulásra képes (lakó-) ... [20]

Megjegyzés [S42]: ez átalakult és az 

RMK-ba került, ezáltal módosult a 
fókusz egy cseppet – újra kéne kérni a 

leírást 
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 Kultúra
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 

gy nemzet kultúrája, kulturális öröksége fontos identitáshordozó tényező. Az épített és 
szellemi örökség megőrzése mellett azonban szükség van ezen értékek hasznosítására, és a 
múlt értékeinek, emlékeinek folyamatos újragondolására és más kontextusba helyezésére is. 

A magyarság nemzeti kulturális öröksége igen jelentős értéket képvisel európai és 
világviszonylatban is, amely a hagyományalapú társadalom megvalósítása szempontjából igen 
lényeges. Kiemelkedő értéket képviselnek néprajzi értékeink, népzenénk, népmese és 
néptánc kincsünk, a magyar nyelv, népművészetünk, kézművességünk, stb. A hazai 
kulturális örökség védelme, megőrzése és társadalmi elismertsége nagymértékben múlik az azt 
szolgáló infrastruktúra (a régészeti intézet, múzeumok, művelődési házak, könyvtárak, oktatási 
intézmények, stb.) feltételein. […] 
 
A kultúra értékeinek közreadásában egyre nagyobb szerepe van a közösségi élményeknek, így a 
hagyományos kulturális rendezvényeknek és a fesztiváloknak is. Magyarország a 
fesztiválszervezés terén igen komoly fejlődést mutatott fel a zenei rendezvények, a kulturális és 
gasztronómiai események szempontjából is. A kulturális rendezvények száma folyamatosan 
gyarapodott az elmúlt években, 2010-ben meghaladta a 120 ezret. A látogatottság ugyanakkor 
korántsem mutatott ilyen egyértelmű trendet, az egy rendezvényre jutó látogatók száma 
különösen a filmszínházi és színházi előadásoknál folyamatosan csökken, ezzel szemben a 
múzeumok egyes nagy érdeklődésre számot tartó időszakos kiállításai rekordszámú 
látogatót vonzanak.” 
 
„A magyarországi épített örökségállomány színvonalát, értékeit tekintve európai, 
nemzetközi rangú, azonban helyzete, állapota, tudományos igényű helyreállításainak 
hiánya, a nagyközönségnek való bemutatást jelenleg képviselő állomány csekély aránya 
elmarad az európai, illetve a nemzetközi átlagtól. Magyarország nem használja ki a kulturális 
örökségben rejlő erőforrásokat. Szükség van a kulturális örökségi helyszínek fejlesztésére, 
kibontakoztatására, bemutatásukra a nagyközönség számára, ezáltal az örökség turizmusba 
történő minél szélesebb körű bekapcsolására. […] 
 
A nemzeti kultúra legfontosabb őrzőhelyei a közgyűjtemények, a közgyűjteményekben 
felhalmozott tudás a nemzeti identitás tudat és a modern ismeretek legfontosabb alapja, 
ezen intézmények az információk jelentős gyűjtő-, feldolgozó-, tároló-, termelő-, és elosztóhelyei. 
A közgyűjtemények (könyvtárak, múzeumok) közösségi funkciójának erősítése éppen 
ezért komoly feladatot jelent, ahogyan az oktatásba történő intenzívebb bevonásuk is. A 
digitalizálási tevékenység a Digitális Megújulás Cselekvési Terv mentén megvalósítandó 
országos összehangolása és nyilvántartása elengedhetetlen a költségek kímélése, a munka 
hatékonyságának növelése, a digitalizálás minőségének biztosítása és a felhasználó tájékoztatása 
szempontjából.” 
 
 
Az MRE álláspontja 
 
Egyetértünk azzal, hogy kulturális értékeink és örökségünk nemcsak nemzeti identitásunk 
erősítését, elmélyítését szolgálja, hanem a társadalom értelmi- érzelmi- lelki gyarapodását, 
közösségi összetartozásának élményét, illetve hazánk idegenforgalmi vonzóerejének növelését is, 
és szem előtt tartjuk, hogy csak az önidentitásában és spirituálisan megerősödött társadalom tud 

E

Megjegyzés [S43]: MRE: 
 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 
v. Intézkedés: társadalmi együttélés 

erősítése (antidiszkriminációs és 

multikulturális programokkal, 
szemléletformálással) 

 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke 

célját segítő szolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése 
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Gyarapodó tudástőke 
 
i. Intézkedés: korai iskolaelhagyás 

csökkentése, a képzettségi szint 
növelése a köznevelés eszközeivel, a 

köznevelési rendszer esélyteremtő 

szerepének javítása  
 

ii. Intézkedés: korai iskolaelhagyás 

csökkentése, a képzettségi szint 

növelése a köznevelésen kívüli 
eszközökkel  

 ... [21]

Megjegyzés [S44]: MRE: 
 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 
Intézkedés 3. Elektronikus 

közigazgatás és kiemelt 

közszolgáltatások infokommunikációs 
fejlesztései 

 

Intézkedés 5. Szélessávú 

infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 
 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Innovatív és kreatív szolgáltatások, 
kiemelt vonzerők, termékek és 
hálózatok fejlesztése 
 
Intézkedés 1. Innovatív és kreatív 
fejlesztések a tercier szektorban 

 
Intézkedés 2. Az egészséggazdasághoz 

és egészségturizmushoz kapcsolódó 
kiemelt szolgáltatások fenntartható és 

innovatív fejlesztései 

 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, 

termékek és a kapcsolódó európai 
hálózatok fejlesztése 

 ... [22]
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másokat befogadó és elfogadó közösséggé válni. Égető szükség van tehát református kulturális 
értékeink, és 5 évszázados örökségünk hasznosítására, megosztási lehetőségeinek és 
infrastruktúrájának fejlesztésére. 
 
Az MRE és gyülekezetei, intézményei tulajdonában és kezelésében lévő nemzeti örökség jelentős 
mértékben leromlott, vagy fejlesztendő állapotú. Az örökség felmérése, állagának megóvása és 
helyreállítása elképzelhetetlen önerőből. Ezért egyházunk keresi az együttműködést az illetékes 
állami szervekkel és nyitott a magánszféra felé is. Egyházunk érdekelt abban is, hogy a 
tulajdonában lévő nemzeti értékeket a társadalom mind szélesebb köreivel megossza, a 
hozzáférést minél többek számára hozzáférhetővé tegye. 
 
 
� Az ebben a részben tárgyalt szolgálati területek: 

• Gyűjtemények, kulturális örökségvédelem 
• Kulturális rendezvények 
• Egyházzene 

 
 

• Gyűjtemények, kulturális örökségvédelem 
 
Kollégiumi gyűjteményeink nemzeti kincseink őrzői. Olyan iskolákról adnak számot, amelyek 
falai között országunk nagyjai tanultak, tanítottak, alkottak, egész tudományágakat gazdagítottak. 
Épületeik jelentős történelmi emlékeket őrinek, de építészetileg is örökségi kincseink.  
Egyházművészeti kiállításaik a bölcsőtől a koporsóig tartó életútjaink évente ismétlődő vagy soha 
vissza nem térő stációival, egyházi szertartásaival és ezek mélyebb értelmének magyarázatával 
szólnak a ma emberéhez is. 
Aki ma beiratkozik a gyűjteményekbe, rá kell jönnie, hogy nem egy könyvmúzeumba, hanem egy 
élő és minden tekintetben korszerű, jól használható gyűjteményben kutat. Csak részben 
kölcsönző könyvtárak, de az olvasótermekben bármilyen könyvet ki lehet kérni, legyen az régi 
vagy új. Diákok, híres és nem híres emberek ma is szívesen látogatják a gyűjteményeket, illetve 
hagyják saját könyvtárukat a gyűjteményekre, ezáltal a kötetek sokasága miatt is lenyűgözőek. 
 
Szolgáltatások 
 

• Szakkönyvtári háttér biztosítása  
Szakkönyvtári hátteret elsősorban a kollégiumok és az egyházkerületi intézmények tudományos és 
oktató munkájához, illetve a hitéleti képzéshez és a lelkészek szakmai továbbképzéséhez 
biztosítunk. Nyilvános tudományos könyvtárként ezen intézményen kívül is szolgálják a kutató és 
olvasó közönséget. 

 
• Rendezvények szervezése 

o Családi programok 
o Könyvtárhasználati órák 
o Könyvklub 
o Rendhagyó órák 

 
• Múzeumpedagógia  

              – példa a Debreceni Kollégium Múzeuma 
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Munkatársaink az alább felsorolt témákban tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást gyermekek, 
iskolás csoportok számára. 

• Jeles napok – témanap óvodásoknak 
• 1848/49 Debrecenben 
• Diákélet a Kollégiumban 
• Írás- és nyomdászattörténet 
• Miért világhírű a kabai meteorit? 
• Az állatok világa 
• Csokonai és a Kollégium 
• Debrecen és a magyar Biblia 
• A reformáció és Debrecen 
• Kollégiumtörténeti vetélkedő 

 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 
• Cél a történelmi értékek megőrzése és a térség turisztikai vonzerejének növelése, illetve a 

műveltség terjesztése a gyűjtemények kincsei hozzáférhetőségének fejlesztésével. Az egyházi 
múzeumok további fontos célja, hogy a szekularizált világunkban hiteles egyházképet 
közvetítsenek.  

 
• Infrastruktúra fejlesztés 

 
o épületek felújítása, korszerűsítése, rovar és gombavédelemmel való ellátása, gépészeti 

rendszerek, fűtés és hűtés fejlesztése, és gyűjteményi raktárak felújítása 
o látogatóközpont fejlesztése 
o kiállító terek fejlesztése: korszerűsítés, bővítés, új kiállítótermek kialakítása, kiállítások 

berendezésének fejlesztése, a kiállítások új tartalommal, értékekkel, új tematikával, 
látvány elemekkel (filmekkel), technikai vonatkozásban pedig audio-guide 
rendszerekkel és interaktív elemekkel való gazdagítása, élményszerűbbé tétele 

o akadálymentesítés 
 

• Hozzáférés növelése digitalizáción keresztül 
 
Hosszú távú célunk az egyházi gyűjteményeinkben és gyülekezeteinkben őrzött kulturális 
örökségelemek digitalizálása és adatbázisok létrehozása, azok hozzáférhetővé tétele mind 
kutatás, mind ismeretterjesztés, mind forrásteremtés céljából. Ez a számunkra is nagyon fontos, 
és nem csak kulturális kérdés (vö: vizitációs jegyzőkönyvek). 

o Egy olyan online múzeumot szeretnénk létrehozni, amelyen keresztül bárki – itthon, 
vagy határainkon túl - hozzáférhet történelmi ereklyéinkhez, adatokhoz, tudáshoz 
azok mind nagyobb mértékű közkinccsé tétele révén.  

o A digitalizáció nemcsak a kutatótevékenységet segítené, illetve az örökségvédelemi 
szerep fejlesztését jelentené, hanem az egyházi önerő növelését is, hiszen 
infokommunikációs szolgáltatásokat is tudnánk nyújtani (pl. családfakutatás mobil 
applikációval, klenódiumok nagy felbontásban való letöltése), illetve az 
örökségturisztikai célokat erősíteni. 
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A digitális fejlesztés feltételei: 
 
o infrastruktúra (ez olykor „kis” tétel: fényképezőgép, könyvkímélő szkenner és csatolt 

részei, laptop stb. ám lehet húsbavágó kérdés is pl: be kellene szereznünk egy olyan 
„bölcsőszkennert”, mellyel régi könyveink, anyakönyveink, irataink digitalizálása 
megoldható, s ezzel az eredeti pld-ok „használata” megszüntethető) 

o állandó szakértő munkatárs a beszerzett eszköz szakszerű és színvonalas hosszútávú 
működtetéséhez 

o az adatbázisok létrehozásához szoftverfejlesztés/ beszerzés, működtetés 
o személyi kiadások (a digitalizálást végzők, útiköltségek) fedezetére forrásteremtés 
o az infrastruktúra működtetéséhez szükséges kiadások fedezetére forrásteremtés 

 
• A műveltségi szint növelése a köznevelésen kívüli eszközökkel:  
 

o Kulturális intézmények közoktatást támogató szerepének erősítése.  
o Kulturális értékekhez és szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését elősegítő 

programok fejlesztése.  
o A közoktatást segítő nem formális és informális tanulási programok fejlesztése és 

megvalósítása.  
o A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő iskolán kívüli tevékenysége.  
o A múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a múzeumokról (és a művelődésről) alkotott kép 

formálása a szellemi élmények által, illetve a személyiségfejlődés támogatása a közkincsek 
gyermekekkel való megosztása által. 
 

• Az egyházi örökség felmérése, szakértő gondozási feltételeinek megteremtése 
o Egyházközségeink jelentős számban tulajdonosai és gondozói régi, értékes , 

olykor történelmi jelentőségű klenódiumoknak, iratoknak, kiadványoknak. Ezek 
felmérése és lajstromba vétele mellett fontos feladat lenne állagmegóvásuk, 
felújításuk is. 

o Egyházi örökségünk védelme és megőrzése érdekében képzésekkel, 
kiadványokkal kell segítsük egyházközségeinket.  

o Az eddigieknél nagyobb erőt kell fordítsunk a kezelésünkben lévő örökségi 
értékek megismertetésére és hozzáférhetővé tételére, aminek egyik 
elengedhetetlen feltétele alapos kutatások végrehajtása. 

 
 

• Kulturális rendezvények 
 
Országos, regionális, ifjúsági és családi fesztiváljaink (zenei, művészeti, kulturális, stb.) nemcsak 
a szakmai minőség pártfogolására és a nagyközönség élményekkel való meggazdagítására 
törekednek, hanem lelki tartalmaik révén erősítik az egészséges lelki integritást, 
kapcsolatokat, közösségi összetartást és a társadalmi küldetést is. (pl.: REND, Csillagpont, 
Református Zenei Fesztivál, BihArt, stb.)  
 
 
Fejlesztési elképzelések 
 
• Több százakat, illetve több ezreket megmozgató rendezvényeink szervezésében és 

lebonyolításában terveink között szerepel egy erre szakosodott céggel való együttműködés 
vagy ilyen tevékenységet végző saját, egyházi szervezet, szervezői kapacitás létrehozása, ami a 
rendezvények tartalmának és kereteinek fejlődését jelentené. 
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• Emellett egy eszközpark létrehozásával nemcsak a szabadtéri és fedett rendezvények 
kivitelezése válna hatékonyabbá és gazdaságosabbá, hanem a kisközösségek számára is 
lehetőséget biztosíthatnánk helyi jelentőségű események megvalósítására. 

 
 

• Egyházzene 
 
Fejleszteni kívánt területek 
 
1. Magyar református éneklés  
 

• A megújított Kárpát-medencei – vagy még szélesebb átfogásban a diaszpórákra is 
kiterjedőleg világszinten megújítandó – énekeskönyv két fő célja, hogy a közösségi 
(missziói) alkalmakra és az istentiszteletekre is alkalmas énekanyagot adjon a 
gyülekezetek kezébe. Tartalmazza egyrészt a széles körben énekelt és közismert énekeket, 
de egészen a reformáció századáig visszanyúlóan tartsa meg a kapcsolatot a magyar 
reformátorok és hitvalló elődök hitét hordozó – néha talán régies, de igen erőteljes 
szövegű – énekekkel.  

• Ahhoz, hogy a gyülekezeti éneklés ne kizárólag a népszerű, könnyen emészthető, de 
sokszor bizony igénytelenebb, laposabb dallamú/szövegű énekanyag felé hajoljon el, 
különösen a templomi istentiszteletek terén szükséges az éneklés szerepének, 

liturgikus rendjének akár az egyes énekek konkrét meghatározásáig leható átgondolt 
rendjének megalkotása. Az éneklés területén ez a tervezett Istentiszteleti Példatár 
jelentősége. 

• A tervezett énekeskönyv el nem sietett, de nem is túlságosan elhúzódó munkájának 
biztosításához létre kell hozni azt a munkabázist, munkaközösséget, amely ezt a 
munkát megfelelően széleskörű, de szakmailag megbízható alapokon – folyamatos 
munkával – belátható időn belül el tudja végezni.  

• A megújított énekeskönyv bevezetése, megismertetése érdekében meg kell szervezni és 
megfelelően kiképezni azt az egyházzenészi, kántori, lelkészi kört, mely az 
énekeskönyv új anyagát megismerteti és az istentiszteleti éneklés ének-zenei színvonalát 
képes a kívánatos szintre emelni legalább a gyülekezetek jelentős részében. Ennek 
érdekében lenne fontos a kántorok, énekvezetők képzését és képesítését átgondolni és 
szabályozni, munkájukat, alkalmazási lehetőségeiket és képzettségük különböző 
szintjeihez rendelten az elvárásokat meghatározni. 

 
Énekeskönyv 
 
a. negyedévenkénti bizottsági ülések között operatív módon továbbfolytatni a munkát, 

jelenleg a következő fő területeken: 
• evangélikus-református közös anyag, közös alapelvek az evangélikusokkal 
• reformációs énekanyag  
• a régi szövegek érthetőségének kérdése – a régi dicséretekben és a genfi zsoltárokban. 

A zsoltárok terén megjelent ennek tanulmányozására: A. Molnár Ferenc könyve: 
Szöveghagyományozódás a Szenczi- zsoltárokban  

• új, idegen eredetű és nyelvű énekek fordítása 
b. kihelyezett ülések lelkészekkel, teológusokkal, kántorokkal találkozni + munkaülések 
c. konferencia  
d. Kapcsolat és együttműködés, szinkronizálás a Generális Konvent Liturgiai 

Bizottságával 
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2. Egyházzenei szolgálat 
 

Az egyházunkban végzett egyházzenei szolgálat – mint tevékenység és szolgálati ág - írásba 
foglalása és szabályrendeleti/törvényi szintű megfogalmazása, elfogadtatása.  Ehhez 
kapcsolódhat majd (2) a kántorok munkájának és alkalmazásának, valamint (3) 
képzésének/gondozásának kérdése, nem utolsósorban azonban (4) az egyházzenei szolgálat 
megyei és kerületi feladatainak rögzítése.  

 
3. Kántorképzés átgondolása 
 

a. a tanfolyami képzés jövőjéről és strukturális átalakításáról, kezelhetővé tételéről országos 
egyeztetés zajlik. Az átalakítás főbb pontjai: a képzés gazdaságosabbá tétele, 
sokoldalúságának és hatékonyságának (a tényleges szolgálatban állókra célzottabb) növelése, 
országos szakmai intézményhez csatolása (KRE-TFK Kántorképző Intézet) 
b.a körzeti kántorképzés kiterjesztése együttműködésre kész egyházmegyék segítségével. 

 
 
A kultúra terén fejleszteni kívánt területek: 
 
A reformáció 500. évfordulója alkalmából javaslatok 
 
• újraéleszteni a Reformáció útja turisztikai programot. Az idegenforgalmi fejlesztéseket úgy 

kellene megközelíteni, hogy a templomok felújítása mellett látogatóközpontok, szálláshelyek is 
létesülhessenek. A falusi turizmus keretein belül akár a szociális gazdaság jellegű programjaink 
is érvényesülhetnének.  

• akár határon átívelő programokról is beszélhetnénk  
• a református oktatás témáján keresztül is bemutatni. Pl: dokumentumfilm a kollégiumokról. A 

kollégiumi rendszert fel kellene éleszteni, és markánsan megjeleníteni, milyen óriási a 
református hagyományunk. 

• a felnőttképzési projekteket az egyházon belül katalogizálni kellene, hogy ne szabadegyetem, 
vagy népfőiskola jelleggel működjenek. Fel kellene mérni a minősítő piacot, és a 
felvevőrendszert is.  

• a reformáció korabeli alsó társadalmi rétegek felé fordulásból tanulságokat levonni a 
cigánymisszió számára is. Nem véletlen, hogy az első értelmiségi cigányok protestánsok voltak.  

• kultúra: mik a társadalmi sajátosságok? hogyan hatott a reformáció rá? 
o digitalizációs program: gyűjtemények, épített örökség, templom külső-belső, első osztályú 

műtárgyak digitalizálása  
o kerüljön minden be az 1981-ben készült adatbázisba akár 3D-s szkennerrel református  

o társadalometika és társadalmi etika (az egyházetika társadalmi 
párbeszédképes állapota) átgondolása: nincsenek konszenzusaink a káté, 
keresztelés, házasságkötés, temetés, válás, szexualitás témában. Kellene 
egy legkisebb közös többszörös. Az etika tantárgy törvényi leírásában 
megfogalmazzák, hogy az „meghatározó egy társadalom életében”. Ehhez 
a hr erőforrásunkat is meg kellene újítani. (Társadalom és Közélet 
Bizottság feladata, hogy segítse az egyházat abban, hogy kinyilvánított 
álláspontjaink legyenek.)  
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Társadalmi aktivitás - - önkéntesség 
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 

z elmúlt húsz év alatt a felnőtt népesség civil aktivitása folyamatosan gyengült. Egy társadalom 
civil aktivitását a szervezetek száma mellett a tagsági adatok mutatják meg. 2006-ban 3,5 millió 
állampolgár volt tag valamilyen civil szervezetben, de csak egynegyedük volt aktív tagnak 

tekinthető. Európai összehasonlításban ez a civil aktivitás a gyenge aktivitású országokra jellemző. 
A civilszervezetek aktív tagságának aránya az EU-n belül Bulgária és Románia mellett 
Magyarországon a legalacsonyabb. […] 
A civil szervezetekben végzett önkéntes munka rendkívül fontos társadalmi-gazdasági erőforrás. 
A betegek és fogyatékkal élők, az idősek, szomszédok és a bevándorlók felé gyakorolt 
segítségnyújtás adataiból készített index Magyarországon a legalacsonyabb Európában. […] A 
civil szervezetek és az önkéntesség, jelentős, kiaknázatlan erőforrást jelenthetnek a 
társadalom innovatív önmegújításához.” 
 
 
Az MRE álláspontja 
 
A fenti gondolat – hogy az önkéntesség jelentős erőforrás a társadalom megújításához – 
egyházként alapvető tapasztalatunk. Gyülekezeteink, misszióink, alapítványaink és intézményeink 
működése az önkéntes szolgálat nélkül elképzelhetetlen, hiszen az egymásért, a közösségért való 
bevonódás, aktivitás az egyik lényege. Hisszük, hogy az a lelkület és mentalitás, aminek motorja 
Jézus Krisztus megváltó szeretete, és ami ezt az önkéntes segítségnyújtást lehetővé teszi és 
mozgatja, az nemcsak a saját köreiben hat és épít, hanem képes formálni a nagyobb közösséget, 
társadalmat is.  
 
„Egyházunkban nagy hagyományai vannak az Isten iránti hálából fakadó, belső indíttatású 
önkéntes szolgálatnak, és a jövőben fontos, hogy közösségeinknek erre a kincsére és erejére 
tudatosabban figyeljünk. Fontos, hogy a szolgálat örömét és felelősségét minél többen 
magukénak érezzék, vállaljanak feladatot a közösségért. Az önkéntes szolgálat ethoszának 
megerősítéséért az egyháznak biztosítania kell a megfelelő feltételeket, hogy akit Isten belsőleg 
indít, külső elhívást is kapjon a szolgálatra (megszólítás, megbecsülés, az önkéntesség pénzügyi 
feltételeinek biztosítása).” 
 
Az alapvető önkéntességen alapuló egyházi működésünk mellett Szeretetszolgálatunk Önkéntes-
mobilizáció Munkaága kifejezetten az önkéntesség hálózatosítására; országos, illetve Kárpát-
medencei szintű események önkéntes koordinációjára, illetve az önkéntesség társadalomban való 
terjesztésére, és érdekérvényesítésére jött létre. Míg az országos általános statisztikák a civil 
aktivitás csökkenését jelzik, az évente szervezett Kárpát-medencei önkéntes napunk, a 
Szeretethíd, 2012 májusában több mint 11.000, 2013-ban 15.000 önkéntest mozgósított 
szociális, fejlesztési vagy ökológiai területen, segítséget nyújtva az önkormányzatoknak, 
intézményeknek és gyülekezeteknek.  
 

• A Magyar Református Szeretetszolgálat Önkéntes-Mobilizáció Munkaága 
 
A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) és az MRE is úgy gondolja, hogy az önkéntes 
szolgálati lehetőségek bővítése és népszerűsítése egyházunk és gyülekezeteink közösségépítésének 
fontos eszközei. Alapvető célunk az MRE diakóniai intézményei számára önkéntesek toborzása 

A

Megjegyzés [S45]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 

viii. Intézkedés: értékalapú közösségi 

fejlesztések a fenntartható és 
megújulásra képes (lakó-) 

közösségekért, a közösségi terek és 

szolgáltatások fejlesztése  
 

ix. Intézkedés: a karitatív, önkéntes 
tevékenység és aktív társadalmi 

szerepvállalás erősítése (országos)  

 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 
ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes 

tevékenység és aktív társadalmi 

szerepvállalás erősítése  
 

iv. Intézkedés: értékalapú közösségi 
fejlesztések a fenntartható és 

megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és 

szolgáltatások fejlesztése 
 

vi. Intézkedés: a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása  

 

viii. Intézkedés: Mélyszegénységben 
élők, romák felzárkózása  

 
xiii. Intézkedés: aktív, egészséges 

idősödés támogatása  
 

xviii. Intézkedés: Idősek 

életminőségének és tevékeny 

életmódjának, a nemzedékek közötti 

együttműködés támogatása, 50+ 
társadalmi integrációjának elősegítése  

 ... [23]

Megjegyzés [S46]: MRE: 
 

TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált 
várostérségi fejlesztések 

 
Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált 

településfejlesztés és/vagy szociális 

település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi 

fejlesztések, valamint a városbiztonság 
fokozása 

Megjegyzés [S47]: KEHOP 1. 
PRIORITÁSTENGELY: 
KLÍMAVÁLTOZÁSRA TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS 
Katasztrófa-kockázat kezelés 

fejlesztése 
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és közvetítése. Másfelől cél a református gyülekezetek önkéntességgel kapcsolatos 
szemléletformálása, illetve a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása és a képzés.  
 
 
50 órás iskolai közösségi szolgálat 
 

• Az MRE immár több éves jó gyakorlata a Miskolci Lévay József Református Gimnázium 
és Diákotthonban zajló szociális kompetenciafejlesztés, mely végeredményeként a tanulók 
érettségit tehetnek a Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben tantárgycsomagból. 
A képzés során nemcsak osztályszinten és egyénileg vesznek részt a Szeretetszolgálat 
önkéntes programjaiban, hanem a szociális szakirányú továbbtanulásra is felkészítik őket.    

•  Az 50 órás közösségi szolgálat – mely 2016-tól az érettségi előfeltétele lesz a 
középiskolások számára – fókusza, tevékenységi köre és tanterve kialakításában és a 
lebonyolításában is segítséget szeretnénk nyújtani oktatási és szociális intézményeink 
részére. Habár az iskolai közösségi szolgálat nem önkéntes, mégis jó pedagógiai 
lehetőségnek tartjuk, amely során a diákok gyakorolhatják a felelősségvállalást, és 
tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodhatnak a szociális intézményekben folyó 
együttműködésnek és kialakuló kapcsolatoknak köszönhetően.  

• A programot gondozó Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai munkacsoportjában és 
tájékoztató napokon veszünk részt, illetve a közös gondolkodásban egy pedagógusoknak 
szervezett 60 órás továbbképzésről.  

 
Nyári önkéntes lehetőség 
 
Számos visszajelzés alapján azt valljuk, hogy az önkéntes munka olyan aktív társadalmi 
szerepvállalás, amely során nemcsak másokat épít a kifejezett törődés, hanem mi magunk is 
nagyobb önismeretre tehetünk szert. A fiatalok nyári önkéntessége során például gyakran 
előfordul, hogy a pályaválasztás során segít az élmény, a jó tapasztalatok.  
 
 
Kapcsolatok kialakítása 
 
Folyamatosan megjelenünk civil rendezvényeken, önkéntes fórumokon, igyekszünk jó 
kapcsolatot kialakítani és együttműködni civil szervezetekkel, alapítványokkal és állami szervekkel, 
önkormányzatokkal egyaránt. 
 
 
 
Fejlesztési elképzelések 
 
• A tevékenységi körünket fejleszteni és növelni szeretnénk a jövőben. 2016-ig 30 új gyülekezet 

együttműködésbe való bevonását tervezzük, mely elsősorban „lelki akadálymentesítést” jelent, 
vagyis érzékenyítést (pl. fogyatékosok bevonására), illetve a lelkészek képzését. Ebből 
következhetne, hogy az önkéntesek számában is növekedést tapasztalunk.  

• Érdekeltek lennénk hosszú távú hazai önkéntes szolgálat megszervezésében, ha jogszabály azt 
védené és támogatná. 

• Az önkéntes szolgálat jelentőségének kifejeződéseként, a tapasztalatszerzés életpályában való 
elismeréseként tervezzük létrehozni az Önkéntes útlevelet/ Önkéntes igazolványt. Ezek 
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képzésekre való jelentkezéskor, álláskeresésnél számíthatnak a későbbiekben. Az MRE adja 
ki, az önkéntes munka elvégzésekor a fogadószervezet igazolja az elsajátított kompetenciákat.  

• Készülőben van a Kárpát-medence szintű önkéntes információs honlapunk, a Szeretetháló, 
ahol egyfelől regisztrálhatnak az önkéntességre jelentkezők, illetve a református 
fogadószervezetek is konkrét feladatokkal. Ez növelné az önkéntes koordináció 
hatékonyságát, és munkaerő kapacitást is felszabadítana.  

• Szeretnénk forrást növelni programjaink, képzéseink megvalósításához, feladataink megfelelő 
ellátásához humán erőforrás kapacitás növeléssel.  

• Annak ellenére, hogy Szeretethíd programunk 15 000 önkéntest mozdít meg, és az esemény 
során önkormányzatoknak és közintézményeknek végzünk önkéntes munkát, egyházi 
szerveződés lévén eddig pályázni nem állt módunkban (pl. PR tevékenység). 
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 Ökológia
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 

ermészeti, környezeti erőforrásaink, értékeink: 
• Sokszínű tájakkal és élővilággal, természeti értékekkel rendelkezünk, amelyek fenntarthatósági és 

környezetbiztonsági szempontokból fontos értéket képviselnek. 
• Felszín alatti vízkészletünk kiemelkedő jelentőségű, kiválóak a termálvizekkel kapcsolatos 

adottságaink. 
• Az ország területének nagy részét mezőgazdasági termelésre alkalmas talaj fedi melyek 

állapota kedvező. Ezek az adottságok megalapozzák a sokszínű mezőgazdaságot. 
• Folyamatosan nő az erdők kiterjedése. 
• A gyors ütemben fejlődő környezeti infrastruktúra és a csökkenő ipari környezetterhelés 

következtében a környezeti állapot összességében kedvező. […] 
 
Környezetterhelés: 
 
Az ipari termelés növekedésével az ipari eredetű környezetterhelés nem növekedett, sőt inkább 
csökkent az elmúlt 20 évben. […] Ugyanakkor figyelemreméltó az ipari energiaigények dinamikus 
növekedése, amely előrevetíti, hogy a hazai ipar összességében –a környezeti hatékonyság további 
javítása mellett is- kismértékben növekvő környezeti terhelést jelenthet a jövőben. Ezzel szemben 
a lakossági fogyasztás mind a fogyasztási cikkek, mind az energiafelhasználás és közlekedés 
esetében a gazdasági válságig nőtt, így a lakosság környezetterhelése már jelentősebb az ipari 
kibocsátásnál. Különösen igaz ez a közlekedés okozta légszennyezés és zaj esetében. […] 
 
Klímaváltozás kockázatai: 
 
A klímaváltozás hazánkat is érintő negatív hatásai (szárazodás, extrém időjárási események 
gyakoribbá válása, hőhullámok, árvizek, stb.) veszélyeztetik a nemzetgazdaság kiemelkedő 
fontosságú erőforrásait, így a termőföldet, az élelmiszertermelést; az egészséges ivóvízellátást, 
illetve a vagyontárgyakat, esetenként az emberi életet is. Az egyre nagyobb árvizek és súlyos 
hőhullámok már most is komoly károkat okoznak. […] 
 
Környezethasználati fordulatot biztosító környezetstratégiai területek: 
 

• a fenntarthatóságot, a természeti erőforrások mennyiségi, minőségi védelmét és a gazdasági 
versenyképességet, megélhetést, foglalkoztatást egyidejűleg biztosító gazdasági tevékenységek és 
ágazatok fejlesztése 

• vízgazdálkodási szemléletváltás, vízmegtartás és elvezetés komplex, a gazdálkodással, 
tájszerkezettel összhangban történő működtetése 

• energiatakarékosság, alternatív, megújuló energiára épülő helyi energiatermelési és ellátási 
rendszerek kiépítése 

• környezeti nevelés, környezeti szemlélet” 
 
 
Az MRE álláspontja 
 
A Szentírás megbízza az emberiséget a teremtett világ megóvásával és művelésével, aminek az 
ember – a mai fenyegető helyzetben már be kell, ismerjük – nem tett eleget. Felelősséget érzünk, 

T

Megjegyzés [S48]: MRE: 
KEHOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
KLÍMAVÁLTOZÁSRA TÖRTÉNŐ 
FELKÉSZÜLÉS 
Klímaváltozással kapcsolatos 
tudásbázis bővítése 

 

KEHOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
VÍZVÉDELEMMEL, 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, 
LEVEGŐMINŐSÉGGEL ÉS 
ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 
FEJLESZTÉSEK, ÖKOINNOVÁCIÓ 
Specifikus cél 1: 
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

fejlesztések.  

Specifikus cél 4: Ökoinnovációs 
fejlesztések és kapcsolódó 

beruházások 
 ... [24]

Megjegyzés [S49]: MRE: 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 
ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes 

tevékenység és aktív társadalmi 

szerepvállalás erősítése  

 

EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében 

 

i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke 

célját segítő szolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése ... [25]

Megjegyzés [S51]: MRE: 
GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Innovatív és kreatív szolgáltatások, 
kiemelt vonzerők, termékek és 
hálózatok fejlesztése 
 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, 
termékek és a kapcsolódó európai 

hálózatok fejlesztése 

Megjegyzés [S50]: MRE: 
TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált 
várostérségi fejlesztések 
 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált 

településfejlesztés és/vagy szociális 
település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi 
fejlesztések, valamint a városbiztonság 

fokozása 
 

TOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a 
városi területeken ... [26]
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hogy jelen korunk környezeti válságában szerepet vállaljunk a teremtésvédelem gondolatán át az 
evangélium hirdetésével, szemléletformálással, a környezettudatos élet kialakítására való 
képzéssel, az egyházak közötti együttműködés megteremtésével, és állásfoglalásunk az állam és 
társadalom felé való közvetítésével. Hisszük, hogy ezen keresztül is megtapasztalhatják a 
társadalom tagjai az örömhírből fakadó teljesebb, egészségesebb életet.  
 
Az egyházak számára az éghajlatváltozás, a környezeti katasztrófák, a vég közeledte nem 
megkerülhető kérdések. A történelemben az egyház képviselőitől a vigasztalás és a segítségnyújtás 
mellett az emberek hiteles válaszokra vágynak. Nincs könnyű helyzetben az Ökogyülekezeti 
Tanács, ha komolyan veszi a feladatát és azt a prognózist, ami 2017-et az éghajlatváltozás 
szempontjából már valóságos fordulópontnak tekinti. A tanács szeretné az ökológiai 
gondolkozásba a hit dimenzióját bevonni, hogy láthatóvá váljék, Isten nem közömbös a 
természet és az állatvilág szenvedéseivel szemben sem. A Ökogyülekezeti Tanács a jövőre készül 
és elkövetkezőkkel való szembenézésre készíti fel azokat a gyülekezeteket, akik tenni akarnak a 
teremtett világ megóvás érdekében bármilyen is legyen a közhangulat.                   
 
� Az ebben a részben tárgyalt szolgálati területek: 

• Ökogyülekezet 
• „Gyümölcsfák a papkertben” – A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-

medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való 
együttműködés 

 
• Ökogyülekezet 

 
Alapvető funkciók: 
 

o Az ökogyülekezet a teremtésvédelem gondolatát kívánja népszerűsíteni a 
gyülekezetekben, így az ehhez nélkülözhetetlen speciális teológiai irányítást és 
gyakorlati tanácsadást valósítja meg. 

o Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN), melynek az 
MRE is tagja, egyik legfontosabb programja a környezettudatos gondolkodásmód 
és vezetési felfogás terjesztése és annak meghonosítása minél több egyházi 
szervezet szolgálatában. Ennek kétoldalú partnerkapcsolatok jöttek és jönnek 
létre, amelynek a célja az, hogy egy erősebb, fejlettebb környezettudatos 
programmal rendelkező egyházi szervezet segít egy másik egyházi szervezet öko-
programjának kialakításában.   

o A MRE Ökogyülekezeti Tanácsa az a testület, amelyik az ökológiai kérdésekben 
előkészíti, majd pedig közvetíti a Magyarországi Református Egyház állásfoglalását 
az állam és társadalom felé. Feladata még a tanácsadó testületnek, hogy az 
együttműködés módját keresse és megteremtse a többi egyházzal, valamint az 
egyházak kebelén munkálkodó ökológiai csoportokkal (pl: Ararát 
Teremtésvédelmi Munkacsoport – Evangélikus Egyház, Naphimnusz 
Teremtésvédelmi Egyesület – Katolikus Egyház). 

 
 
Fejleszteni kívánt területek, tervezett programok 
 

• nemzetközi partnerkapcsolatok bővítése 
• MRE Bethesda Gyermekkórházának környezetvédelmi, energiatakarékos infrastruktúra 

beruházását bemutató disszeminációs nyílt nap és állandó kiállítás szervezése 
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• teljes állású ökogyülekezeti referens alkalmazása 
• tevékenységi kör továbbfejlesztése: „ökoteológiai” szellemi termékek létrehozásán és 

terjesztésén kívül praktikus környezetvédő ötletek terjesztése, ökotanácsadás az egyházon 
belül.  A program ismertetése, szükség- és igényfelmérés után programok kidolgozása: 
o gyülekezeteknek: milyen szempontokat vegyenek figyelembe épület, infrastruktúra, 

közlekedési eszközök, irodai eszközhasználat terén;  
o szervezeteknek, intézményeknek: rendezvények, fesztiválok teremtés-tudatos 

gyakorlati lebonyolítása; egyházon belül keletkezett, rövidtávon szállított termékek 
beszerzése és felhasználása (Egyháztáji program) 
o magánszemélyeknek: ökotudatos háztartásvezetés 

• Ökogyülekezeti konferenciák szervezése 
• Teremtésvédelmi verseny szervezése 
• Kommunikáció és PR fejlesztése: arculattervezés, holnapfejlesztés (PR célokra és 

rendezvényszervezés praktikus támogatására alkalmas felületekkel), PR anyagok fejlesztése 
külső szakértő kivitelezővel, programjaink hatékonyabb hirdetése, terjesztése 

• Egyháztáji program fejlesztése: 
o A program 2008-ban egy „almaprojekttel” indult, amikor nem vásárolták fel a 

szatmári termelőktől az almát. Ekkor a termelőket és fogyasztókat közvetlenül 
összekötöttük. Ebből alakult ki a http://egyhaztaji.hu/ web áruház.  
o Szükséges a honlap koncepciójának, PR stratégiájának és operatív működésének 

fejlesztése 
� A vevők regisztráció nélkül kilistázhassák azokat a termelőket (és termékeket), akikhez 

fordulhatnak a saját körzetükben 
� Szélesebb körök eléréséhez 
� Saját arculattal és hatékonyabb működéssel    

o Kommunikáció, kapcsolatfelvétel, meggyőzés (étkezési ellátást biztosító 
intézmények egyházi termelőktől vásároljanak fel alapanyagokat) 

• Jó gyakorlatok megosztása országos szinten 
• Gazdáknak gyakorlati segítség nyújtása: pl. ha a gyorsan romló gyümölcsöt csak megtérülési 

ár alatt vásárolnák fel tőlük, ingyenesen biztosítanánk számukra a rendelkezésünkre álló, 
feldolgozáshoz alkalmas gépet (pl. szörp) 

• „Gyümölcsfák a papkertben” mozgalom újraélesztése:  
o Magyarország részese a Biológiai Sokféleség Egyezménynek, mely előírja, hogy nem 

csupán a természetes élőhelyükön kell védeni a fajokat, hanem biztonsági szempontok 
miatt a veszélyeztetettebbeket az élőhelyükön kívül is meg kell őrizni 

o Cél: a templomkeretekben létrehozni génbankokat, hogy a Kárpát-medencében 
megőrzött őshonos magyar gyümölcsfa fajták minél nagyobb egyedszámban terjedjenek 
el. Ezek a fajták jól alkalmazkodnak a környezetünkhöz, a betegségek ellen ellenállóbbak.  

o Ez egyben genetikai gyarmatosítás elleni védekezés is, lehetőség arra, hogy újra magyar 
gyümölcsfákat vásárolhassunk.  

 
• „Gyümölcsfák a papkertben” – A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-

medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködés 
 
Az együttműködési megállapodás 2011. szeptember 5-én született a jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosa, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a 
Magyarországi Református Egyház, valamint katolikus egyházmegyék főpásztorai között. 
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Céljaink között szerepel ezen kezdeményezést, amelyet itt bővebben ismertetünk, 
újjáéleszteni. 
 
„Örökségünk megóvásának fontos rész a gyümölcstermő fás szárú mezőgazdasági növények – 
fák és bokrok – a Kárpát-medencében megőrzött változatainak minél nagyobb 
egyedszámban való elterjesztése, azaz állományuk növelése, oly módon, hogy pontosan 
tudjuk, milyen fajta és változtat hol, milyen számban található meg.  
 
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa kezdeményezésére az evangélikus, katolikus és 
református egyházak főpásztorai, a Vidékfejlesztési Minisztérium, génmegőrző és tudományos 
intézményeink, valamit a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat kifejezték támogatásukat e 
programhoz, amelyben az együttműködő felek génmegőrző fajtagyűjteményekből (génbankok, 
nemzeti parkok, önkormányzati- és magángyűjtemények) származó tájfajta gyümölcsfa 
csemetéket, illetve szaporítóanyagot egymásnak átadnak, illetve lelkészi kertekbe és 
földekre befogadnak, és ott nevelnek.   
 
Megállapodásunk végrehajtásától azt reméljük, hogy 
• az eltűnő, a Kárpát-medencében régóta termesztett fajták, illetve tájfajták fennmaradnak és 

újrahonosodnak, illetve új változatok jönnek létre, 
• e fajták elterjedésükkel genetikai alapot biztosítanak a globális klíma- (és társadalmi) 

változásokból, az ökológiai- és erőforrás-válságból következő helyi szintű problémák 
megoldásához, 

• az az ősi ismeretanyag, amely a hagyományos gyümölcstermesztéshez és feldolgozáshoz 
kapcsolódik, megőrződik, és a jelenkori lehetőségekhez igazítva alkalmazást nyer,  

• a vidéken élő fiatalok megismerkedhetnek az alkalmazkodó gyümölcstermesztés, általában a 
tájbarát gazdálkodás lehetőségeivel, és maguk is hozzájárulhatnak az életgazdaság 
helyreállításához szülőföldjükön,  

• ezáltal a fogyasztók változatosabb, egészségesebb gyümölcshöz jutnak, 
• új, illetve már feledésbe merült gasztronómiai lehetőségek feltárásával a termesztők részére 

újabb piaci szegmens elérése válik lehetővé,  
• kezdeményezésünk mozgalommá szélesedik, s 
• a hagyományos művelésű gyümölcsösök, mint tájképi elemek újból a pannon táj részei 

lesznek. 
• a régi, illetve tájfajta gyümölcstermő növények feltérképezésére, vizsgálatára, helyi és országos 

adatbázis létrehozására,  
• helyi fajtagyűjtemények létrehozására az in situ génmegőrzés céljából, 
• a helyben honos és újrahonosított régi fajták szaporítására, termesztésére, és hasznosítására, 
• a piaci lehetőségek feltárására, a régi, illetve tájfajták gazdálkodásba vonására […] 
 
• A főpásztorok vállalják, hogy 
• együttműködésre buzdítják a gyülekezeteket, egyházközségeket,  
• lehetővé teszik az alkalmas földterületek felmérését, 
• a csatlakozó intézmények megőrzik a hozzájuk kihelyezett növényeket, és lehetővé teszik 

azok nyilvántartását” 
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 Energetikai projektek
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
Magyarországon az energiafelhasználás összetételének változása kedvezőtlenebb az uniós átlagnál. 
Európai léptékben alacsony a megújuló energiaforrások részaránya (6,6%, míg az EU 27 
átlaga 10,3%), és rendkívül magas az energiaimport-függőség. A 2008-as válság előtt 
dinamikusan emelkedő energiaigény kielégítésén az atomenergia meghatározó részaránya 
mellett (42%) főképp elavult és alacsony hatásfokú fosszilis energiaforrású erőművek 
dolgoznak. […] Hiányoznak a központi rendszer terhelését csökkentő és az ellátásbiztonságot is 
javító, autonóm, kisléptékű energiarendszerek is, amelyek a helyi gazdaság fejlesztéséhez is 
nagyban hozzájárulhatnának. […] 
A szélerőművek tűnnek jelenleg a legsikeresebb fenntartható villamos energiaforrásnak 
Magyarországon, az első szélerőmű 2000-ben állt üzembe, azóta összteljesítményük elérte a 329 
MW-ot, részesedésük a 13,4%-ot. […] A hulladékgazdálkodás korszerűsödésével a biogáz 
hasznosítása is egyre kézenfekvőbb és rentábilis megoldás lett, de itt még alig vannak kiaknázva 
a lehetőségek. Magyarország geotermikus adottságai nem csak európai, de nemzetközi 
viszonylatban is kiemelkedőek. Az ország geotermikus potenciálja becslések szerint is legalább 
~60 PJ/év, amiből jelenleg mindössze 3,6 PJ/év (2006) hőt hasznosítunk energetikai céllal. 
[…] 
 
A hazai energiafogyasztás másik meghatározó területe az épületek energiaigénye, a 
Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben használjuk el, melynek 
mintegy kétharmada a fűtést és hűtést szolgálja. […] A lakásállomány mintegy 70%-a 
energetikailag kifejezetten pazarlónak tekinthető. A legjelentősebb energia megtakarítás tehát 
éppen ezek felújításával, korszerűsítésével érhető el. Ezen a téren pedig a megújuló 
energiaforrásoknak is fokozottabb szerepe lehet, például a hőszivattyúk, napkollektorok 
használatával, energetikailag legalább részlegesen autonóm épületekkel.” 
 
 
Az MRE álláspontja 
 
A klímaváltozás mára a legnagyobb kihívás, amivel az emberiség világszerte szembesül, viszont az 
etikai szempontok kimaradnak a párbeszédből, pedig azok annak alapvető alkotóelemei lennének. 
Az ember által kiváltott felmelegedésről 35 éve folyó vita központi etikai kérdéseket hagy 
figyelmen kívül, és a klímaváltozás-ügyi eljárások fő vezérelveit is meg kellene vizsgálni etikai 
szempontból. A klímaváltozás etikai dimenziója azért olyan lényeges, mert a klímaváltozás 
veszélyét a világ legtehetősebb népessége okozza, viszont a legsérülékenyebb csoportok 
vannak kitéve annak. A klímaváltozás áldozatai csak remélni tudják, hogy a felelősök felfogják 
a világ többi része iránti kötelességüket, és a CO2 kibocsájtásukat akként csökkentik. A 
modern civilizációt alapvetően át kell értelmezni, pl. a fosszilis fűtőanyagok használatnak 
óriási mértékű visszaszorítása szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk védeni az életet és 
azon ökológiai rendszereket, melyektől függ a létezés. 
 
Az MRE el kívánja érni, hogy a döntéshozók fektessenek különös hangsúlyt az energiatudatosság 
és környezetvédelmi etikai szempontokra. A fogyasztáshoz való hozzáállás átalakításával és a 
takarékosság fokozásával felelősen bánhatunk erőforrásainkkal, a megújuló energiaforrásokból 
előállított energiatermelésre való átállással pedig a bolygónkba, a teremtésbe, az emberiségbe és a 
jövőbe fektetünk be. Az alternatív energiatermeléshez szükséges infrastruktúra létrehozásához és 
működtetéséhez pedig munkahelyek jönnek létre. 

Megjegyzés [S52]: MRE: 
 
GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Innovatív és kreatív szolgáltatások, 
kiemelt vonzerők, termékek és 
hálózatok fejlesztése 
 

Intézkedés 2. Az egészséggazdasághoz 
és egészségturizmushoz kapcsolódó 

kiemelt szolgáltatások fenntartható és 
innovatív fejlesztései 

 

GINOP 5. PRIORITÁSTENGELY: 
Kiemelt növekedési zónák és speciális 
területek célzott gazdaságfejlesztési 
programjai 
 
Intézkedés 4. Kiemelt közösségi 

alternatív és kísérleti 
gazdaságfejlesztési programok  

Megjegyzés [S53]: MRE: 
 
TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált 
várostérségi fejlesztések 
 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált 

településfejlesztés és/vagy szociális 

település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi 
fejlesztések, valamint a városbiztonság 

fokozása 
 

TOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a 
városi területeken 
 
Intézkedés 1: Kisebb léptékű térségi és 

helyi energetikai potenciál 

kiaknázására épülő komplex fejlesztési 
programok és energiahatékonysági 

beruházások ... [27]

Megjegyzés [S54]: MRE: 
KEHOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
VÍZVÉDELEMMEL, 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, 
LEVEGŐMINŐSÉGGEL ÉS 
ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 
FEJLESZTÉSEK, ÖKOINNOVÁCIÓ 
Specifikus cél 1: 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

fejlesztések.  
 

KEHOP 5. PRIORITÁSTENGELY: 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 

ALKALMAZÁSA, ENERGETIKIAI ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI 

FEJLESZTÉSEK 
Intézkedés 1. A megújuló 

energiaforrásból előállított hő- és 

villamos energiatermelés támogatása 
Intézkedés 2. Az energiahatékonyság ... [28]
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Fejlesztési elképzelések környezeti és energetikai hatékonyság értelmében 
 

• Energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energiaforrásokat alkalmazó energiaparkok 
létesítése, energia-önellátás irányába való elmozdulás 

o A megújuló energiaforrásból előállított hő- és villamos energiatermelés 
lehetőségei: 

� Decentralizált biomassza fűtőművek és kogenerációs erőművek létesítése 
� Geotermikus energia hasznosítása 
� Biogáz hasznosítás és biomentán alkalmazása 
� Nap-, szél-, és vízenergia hasznosítása 
� Hulladékok energetikai hasznosítása 

o Az energiahatékonyság és az energia megtakarítás növelésére irányuló fejlesztések  
� Lakóépületek (panel és nem panel) energiahatékonysági felújítása. 
� Új közel nulla energiaigényű lakó- és középületek építése. 
� Állami közfeladatot ellátó épületek energiahatékonysági korszerűsítése. 

• Az épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének 
csökkentese 

• Intézmények használati, hűtési és fűtési meleg víz rendszereinek a 
korszerűsítése 

• Világítási rendszerek korszerűsítése 
� Önkormányzati közfeladatot ellátó épületek energiahatékonysági 

korszerűsítése. 
� Egyéb - nem épülethez kapcsolódó - közfeladat-ellátás 

energiahatékonysági beavatkozások (pl. a közvilágítás 
energiahatékonyabbá tétele). 

• Munkahelyteremtés a szükséges infrastrukturális beruházások fenntartására, 
működtetésére  

„Az éghajlatváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás ugyanakkor a szükséges nagy 
volumenű infrastrukturális beruházások munkahelyteremtő hatása révén 
hozzájárul az NRP-ben megfogalmazott foglalkoztatottság-növelési cél eléréséhez, 
továbbá a klímaalkalmazkodási és klímaváltozás mérséklését szolgáló intézkedések 
átfedései miatt (pl. épületenergetikai beruházások) egyben elősegítik a klíma-
energia célkitűzés megvalósítását is.”  

• Környezetügyi szemléletformálás és tervezés, az energiatudatosság növelésének 
elősegítése 

o Etikai, környezetvédelmi (teremtésvédelmi) szempontok megjelenítése. (A 
kötelező hittanoktatásban is lehetne erre támaszkodni.)  

o Komplex szemléletformálási programok indítása 
o A lakossági szemléletformálás, oktatás, képzés, a fenntartható fogyasztási 

szokások elterjesztése és a fogyasztók környezettudatosságának növelése. 
� Oktatási intézményeinkben és gyülekezeti közösségeinkben is érdemes 

abban gondolkodni, hogy azok a környezettudatosság és 
egészségtudatosság képzési központjaiként is funkcionáljanak. Ez 
kapcsolódási pontokat teremthet a társadalom különböző rétegeivel, de 
épületeink jobb kihasználtságára is megoldást jelenthetnek.  

� Konferenciaközpontjaink külön bázisok lehetnek, ahol energiatudatosság 
és környezettudatosság témában folyamatos képzésekre hívogathatunk, 
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ehhez szükséges lesz ifjúsági szállás rész és képzési központ (nagyterem 
kialakítására, ahol még nincs). 

o A felelős és tudatos fogyasztásra való oktatás, nevelés mellett az előremutató, jó 
példák felkutatása és elterjesztése 

o A tudatos vásárlást támogató környezetbarát minősítő és termékjelölési 
rendszerek ismertségének növelése. 

o Intézményekben mintaprojektek létrehozása, ehhez kapcsolódó hírverés és 
szemléletformáló tevékenység. 

o Szakterületi fejlesztéseket megalapozó környezetvédelmi tervek és adatbázisok 
készítése és a megvalósítást segítő környezetvédelmi programok és monitoring 
rendszerek támogatása 

 
 

• Példa az egyházkerületek fejlesztési irányaira: a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület 

 
 
Fejlesztési elképzelések 
 
Ingatlanfejlesztés környezeti és energetikai hatékonyság növelésével 
 

• Elengedhetetlen az egyház birtokában lévő ingatlanok energetikai korszerűsítése. Ez a 
szempont intézményeinknek és gyülekezeti közösségeinknek egyaránt fontos, sőt fő 
csapásirány. Hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, alternatív energiák kihasználása.  

• Szükséges a régiónkban található kulturális értékek megóvását folytatni, felújításokkal 
azokat ismét vonzóvá és látogathatóvá tenni. Fontos lenne, hogy az épített örökségeinket 
vállalt küldetésként óvjuk, számos épületünk arra vár, hogy újra használatba vegyük őket, 
akár turisztikai akár más funkciókat találva.  

• Oktatási intézményeinkben és gyülekezeti közösségeinkben is érdemes abban 
gondolkodni, hogy azok a környezettudatosság és egészségtudatosság képzési 
központjaiként is funkcionáljanak. Ez kapcsolódási pontokat teremthet a társadalom 
különböző rétegeivel, de épületeink jobb kihasználtságára is megoldást jelenthetnek.  

• Konferenciaközpontjaink külön bázisok lehetnek, ahol energiatudatosság és 
környezettudatosság témában folyamatos képzésekre hívogathatunk, ehhez szükséges lesz 
ifjúsági szállás rész és képzési központ (nagyterem kialakítására, ahol még nincs). 

• Az egyházi tulajdonban lévő földeket többféle módon is lehetne hasznosítani. Lehetne 
energianövények termelésében is gondolkodni, de ha pályázható nagyobb projekt is, 
akkor egyházi tulajdonban lévő energiapark (napenergia-, bioenergia-, vagy akár 
geotermikus energia termelő telepek) létesítése is átgondolandó.  

 
  

Megjegyzés [S55]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 

ii. Intézkedés: mélyszegénységben 
élők, romák felzárkózása  

 
v. Intézkedés: területi hátrányok 

felszámolása  

 

vi. Intézkedés: szegregált 
élethelyzetek megszüntetését segítő 

infrastrukturális beruházások  
 ... [29]

Megjegyzés [S58]: MRE: 
 
GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV 
versenyképesség és növekedési 
potenciál fejlesztése 
 
4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált 

fejlesztések 

 
GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság 
fejlődésének előmozdítása 

 ... [30]

Megjegyzés [S57]: MRE: 
 
TOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Térségi 
kiemelt gazdaság-fejlesztés 
infrastruktúra és üzleti környezet 
fejlesztése 
 
Intézkedés 1. Megyei kiemelt ipar és 

gazdaság-fejlesztések – megyei 
gazdasági kitörési pontokhoz, 

szektorokhoz és iparágakhoz 

kapcsolódó integrált 
gazdaságfejlesztések, 

telephelyfejlesztés és kapcsolódó 

komplex beruházások támogatása ... [31]

Megjegyzés [S56]: KEHOP 3. 
PRIORITÁSTENGELY: 
VÍZVÉDELEMMEL, 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, 
LEVEGŐMINŐSÉGGEL ÉS 
ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 
FEJLESZTÉSEK, ÖKOINNOVÁCIÓ 
Specifikus cél 1: 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
fejlesztések.  

Specifikus cél 4: Ökoinnovációs 
fejlesztések és kapcsolódó 

beruházások 

 ... [32]
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Gazdasági programok 
 
 
Fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 

 növekedés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a gazdaság motorjainak beindítása, a fő 
kitörési pontokként szolgáló, magas hozzáadott értékű, tudásra épülő speciális iparágak 
(bionika, egészségipar, gyógyszergyártás, kreatív ipar, stb.) fejlesztése. Gazdaságunk 

fellendítésének egyik kulcsa a foglakoztatás növelése, ezért rövidtávon az egyik kiemelt cél a 
nagyobb foglalkoztatási potenciállal rendelkező gazdasági ágazatok fejlesztése. Ugyanakkor meg 
kell találni az egyensúlyt ezen ágazatok és a magas hozzáadott értéket előállító szektorok között, 
amelyek nem felétlenül foglalkoztatnak tömegeket. Új piacok feltárása (keleti nyitás), a 
külkereskedelmi kapcsolatok erősítése szintén a közeljövő fontos feladatai közé tartozik, ahogyan 
a szociális gazdaság támogatása és a közfoglalkoztatás biztosítása is. Hosszú távon az 
ország kitörési pontja lehet az innováció, az innovációra épülő iparágak fejlesztése, valamint az 
élelmiszergazdaság fejlesztése.” 
 
„Harmonikus város-vidék kapcsolat a helyi és térségi gazdaság fejlesztéséért: 
 

• Közösségfejlesztés, helyi kezdeményezések és helyi részvétel ösztönzése a városokban, lakossági 
és vállalkozói szemléletformálás ösztönzése 

• Helyi termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése a városban és környező térségben, 
helyi gazdasági együttműködések ösztönzése 

• A város és térsége élelmiszer ellátásának helyi alapokra helyezése a szűkebb és tágabb 
környék mezőgazdasági termelőinek bevonásával 

• Piaci helyszínek biztosítása a városban a környéke, a „vidék” árui számára 
• Az önkormányzat helyi gazdaságfejlesztési tevékenységeinek elősegítése szabályozási 

eszközök révén 
• Szociális gazdaság kiépítése és fejlesztése 
• Helyi érdekű képzés, szakképzés kialakítása 
• Munkahelyteremtés a szuburbiában” 

 
 
Az MRE álláspontja: A gazdasági tevékenység eszköz a közösségek megerősödésére 
 
Véleményünk szerint a gazdasági célok megvalósulási alapjai, gyökerei a (helyi szintű) 
közösségek erősítése. Gazdasági növekedés lehetetlen társadalmi kohézió nélkül, 
azonban az csak a meglévő közösségek támogatása és új közösségek létrehozása által 
lehetséges, ahogy felzárkózás, vagy stabil, fizikailag és lelkileg egészséges munkaerő sem 
elképzelhető közösség nélkül. A közösség olyan biztos érzelmi és lelki hátországot nyújt, ami 
meghaladja a merő szociális ellátás kereteit, így elfedezi az esetleges infrastrukturális vagy egyéb 
hiányokat.  Ezért ajánljuk a közösségalapú megközelítést az individualista és pusztán 
gazdasági indíttatású megközelítés veszélyének elkerülése érdekében. 
 
Továbbá a gazdasági fejődés elengedhetetlen feltétele véleményünk szerint a szakmai képzés 
minőségének javítása, az oktató- képző intézmények infrastrukturális és szakmai lehetőségeinek 
javítása.  
Végül, de nem utolsó sorban az ökológiai fenntarthatóság szem előtt tartásával a helyi 
gazdaságot szükséges fejleszteni. 

 

A

Megjegyzés [S59]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 
ii. Intézkedés: mélyszegénységben 

élők, romák felzárkózása  
 

x. Intézkedés: fogyatékos személyek, 
megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának elősegítése és 

munkaerő-piaci integrációjának, 

rehabilitációjának támogatása  
 

xi. Intézkedés: területi és lakhatási 

hátrányok felszámolása a szociális 
gazdaság révén a térségi komplex 

program(ok)hoz kapcsolódóan  
 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom ... [33]

Megjegyzés [S61]: MRE: 
 
GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV 
versenyképesség és növekedési 
potenciál fejlesztése 
 
2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra 
fejlesztése 

 

3. Intézkedés: Hálózati gazdaság 
fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált 

fejlesztések 
 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 
Intézkedés 2. Digitális gazdaság 
fejlődésének előmozdítása ... [34]

Megjegyzés [S60]: MRE: 
 
TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi 
gazdasági célú foglalkoztatás-
ösztönzés és a munkaerő mobilitás 
támogatása 
 
Intézkedés 1. Megyei kiemelt 

alternatív helyi, térségi és hálózati 
gazdaságfejlesztés, 

munkahelyteremtés és 

munkahelymegtartó beruházások 

 
TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi 
szinten irányított várostérségi helyi 
fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 
 
Intézkedés 1: Közösségi szinten 
irányított helyi gazdaságfejlesztés 

 ... [35]



Célunk a társadalom rászoruló tagjainak megsegítése, a közösségek építése, erősítése, szolgálatunk fejlesztése 

109 

 

Az alábbi diagram összefoglalja, amit lejjebb bővebben kifejtünk, azaz, hogy mely szolgálati 
területeinket érinthetik a gazdasági jellegű, foglalkoztatást támogató komplex programok. A 
szolgálati területek értékét a grafikonon az adja, hány intézkedéshez kapcsolhatók a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 6. prioritástengelyének intézkedései közül 
(pl. „a munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása”, vagy 
„foglalkoztathatóságuk javítása”, „kompetencia fejlesztés és képzés”, üzleti képességek 
fejlesztése”).  
 
 

 
 
 
� Az ebben a részben tárgyalt szolgálati területek: 

• Az MRE Egyháztáji programja 
• Példák helyi jelentőségű közösségi gazdasági tevékenységre 

� A Göncruszkai Református Gyülekezet Méhese 
� A Mádi Református Egyházközség közösségformáló borgazdasága 

• Példa az ártéri gazdálkodás által lehetővé tett foglalkoztatásra és település 
rehabilitációra 

• Munkaerő piaci integrációt segítő tanyaprogram a hajléktalanokért 
• Példa az egyházkerületek fejlesztési irányaira: a Tiszáninneni Református 

Egyházkerület 
 
  

0

5

10

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: 
Foglalkoztatás ösztönzése és 

a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése

Milyen MRE szolgálati területeket érinthet?
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• Az MRE Egyháztáji programja 
 
Célunk, motivációnk 
 

• A programnak az a célja, hogy haszonelvű kereskedelmi közvetítés nélkül összekapcsoljuk 
az egyházhoz kötődő vidéki kistermelőket és a városi fogyasztókat. 

• Az Egyháztáji egy nonprofit program, amelyet embertársaink és a teremtett világ iránt 
érzett felelősségünk miatt indítottunk el.  

o Szeretnénk segíteni azoknak a kistermelőknek, akik napról napra a föld 
megmunkálásával keresik kenyerüket, és globalizált világunkban folyamatosan a 
teljesen kiszámíthatatlan jövővel kell szembenézniük.  

o Szeretnénk segíteni azoknak a fogyasztóknak, akik rá vannak kényszerítve arra, 
hogy a szupermarketekben hazai helyett a külföldi országok drága terményeit 
vásárolják meg, amelyekről nem is tudják pontosan, milyen utakon és eljárásokon 
keresztül kerültek a polcokra. 

 
Alapelveink 
 

• Teremtésvédelem 
Csak hazai kistermelők terményeinek közvetítésével foglalkozunk. Nem támogatjuk a 
környezetszennyezéssel megtermelt és messziről szállított áruk forgalmazását. A 
teremtésvédelem része az embertársaink szeretete, az irántuk érzett felelősség is. 

• Bizalom és becsület 
A mai válságos időszakban a bizalomból és becsületből van a legnagyobb hiány. Azt 
szeretnénk, ha a mindennapi életünkben visszatérne a bizalom, beleértve a termelést és a 
vásárlást is. Azt szeretnénk, ha a gyülekezeti hálózaton keresztül megbízhatnának 
egymásban és közvetlenül találkozhatnának egymással a termelők és fogyasztók. 

 
A termelő és fogyasztó személyes kapcsolatán alapuló értékesítési rendszer előnyei  
 

• A közeli termelőtől való vásárlás lényegéből eredően kevesebb a szállítás, így kevesebb 
károsanyag-kibocsátás kapcsolódik. Az emberi tevékenységhez köthető üvegházhatású 
gázkibocsátás jelentős részét adja az élelmiszer szektorhoz kötődő szállítás. 

• A profit helyben tartása segíti a vidéki munkalehetőségek megmaradását, valamint 
hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdasági munka tisztes megélhetést nyújtson. 

• Az élelmiszer-önrendelkezési mozgalom számára hasznos az új formák, alternatívák 
felfedezése nemcsak a mezőgazdasági technológiák szintjén (mint például a 
biogazdálkodás), hanem az együttműködés új formáival való kísérletezés szintjén is, 
mint a bevásárlókörök, szociális szövetkezetek, szívességbankok, ökofalvak. 

• A termelő és fogyasztó személyes kapcsolatán alapuló értékesítési rendszer kialakítása 
olyan törekvés, amely az élelmiszer- és agrárkérdéseket a cselekvő állampolgár 
szempontjából közelíti meg. Célja az élelmiszer kérdésének a technokrata megközelítés 
monopóliuma alóli felszabadítása, valamint a multicégeknek és bevásárlóközpontoknak 
való kiszolgáltatottság megszüntetése. 
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• Példák helyi jelentőségű közösségi gazdasági tevékenységre 
 

o A Göncruszkai Református Gyülekezet Méhese 
 
Göncruszka az ország leghátrányosabb helyzetű Abaúj- Hegyköz kistérség területén fekszik. A 
közös önkormányzat területét képezi Vilmány község, ahol a mélyszegénységben érintett 
telepi környezetben élő roma lakosság számaránya jelentős. Az iskoláskorú gyermekek 
között közelít a 100%-hoz. A magas születési szám, mely dinamikusan növekszik, 
sajnálatosan együtt jár a szociális, pszichés terheltségű, magatartás és viselkedészavaros 
gyermekek számának drasztikus növekedésével, mely tendencia sokszor megoldhatatlan feladat 
elé állítja az óvodák, általános iskolák pedagógiai munkatársait. Az iskolák sok esetben 
melegedővé és ételosztóvá silányulnak, közben a gyermekek közötti agresszió is fokozódik. 
 
A térségre jellemző a kiemelkedően magas munkanélküliség. A mezőgazdasági 
idénymunkákon kívül szinte csak az önkormányzati közmunka számít lehetőségnek az itt 
élők számára. Az elvándorlás dinamikus, főként a képzett munkaerő esetében, így évről évre 
nagyobb gondot jelent megfelelő humánerőforrás biztosítása. Ergo egyszerre nő a 
munkanélküliség, csökken a valós termelő munkahelyek száma, ugyanakkor épp a 
megfelelő humánerőforrás hiányában a meglévő vállalkozások is kimentik aktivitásukat a 
térségből. Ebből fakadóan az EU-s források minőségi lehívása és befektetése is nehézkessé válik, 
számos forrás csupán a statisztikákat erősíti, valós lehetőség bővülés, fenntartható, működő 
gazdasági forma nem alakul ki. 
 
Ebben a környezetben kezdtük el munkánkat Göncruszka-Vilmány-Hejce református gyülekezeti 
körzetében, ahol a reformátusok száma nem épp éri el a 10%-ot. A 67 református felnőttet 
számláló Göncruszkai gyülekezetben helyben lakó lelkésznek sem kellene lennie, nemhogy 
református iskolának, óvodának, méhészetnek. 
 
Munkánk alapja egy normatív közösségi misszió, mely a lokálisan meglévő adottságokra 
fókuszál, s azokat próbálja erőforrásokként hasznosítani. A magas munkanélküliség, az 
elöregedő településeken fellelhető nagyszámú nyugdíjas, kiváló alapját adták egy 
közösségi aktivitásnak, mely a gyülekezeti méhesben öltött nálunk testet. Az egyházi 
háttér egy kivételes minőséget adott nem csak az együttléteknek, hanem az értékteremtésnek is. 
Így ami létrejött, az prémium kategóriában vált értékesíthetővé. Mindez folyamatosan szélesítette 
a horizontot, s adott olyan perspektívát a helyi közösségnek, melyre néhány évvel ezelőtt a 
legmerészebb álmában sem gondolt volna. 
 
Az Orando et Labornado szellemi örökségének keretében, a gazdasági aktivitás a normatív 
közösség életminőségének sokrétű javulását eredményezi. A magányos özvegy nyugdíjas 
munkáján keresztül értékteremtőnek tudja önmagát újra elfogadni, a munkanélküli saját 
közösségi aktivitásán keresztül új perspektívákat ismerhet fel önmagában, mindeközben 
a fiatal generáció képzése is megvalósul, pl. az „elvégzett munka örömének” 
továbbadásában. 
 
A növekvő bevételek lehetővé tették egy sajátos, a térségre adoptált alternatív pedagógiai 
modell bevezetést, a Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda 
megalapításával. Az iskolában egész-napos rendben folyik az oktatás. A zene és a tánc adja meg 
a fejlesztés alapjait, amihez a napi nyelvórák és a kiscsoportos nevelésből fakadó személyes tanár-
diák kapcsolatok csatlakoznak. Maximum 15 fő tanul egy csoportban, de bizony órákon még itt is 
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csoportbontás történik, így érhető el, hogy az iskolában nem pusztán ismeretátadás, hanem Életre 
(méghozzá Örök Életre) nevelés történik. 
 
A helyi közösségi „termelői” aktivitást két évvel ezelőtt, a Göncruszkán megálmodott 
Protestáns Gazdasági Mátrix megindításával bővítettük. A mátrixba olyan főként 
református közösségek kapcsolódnak be a világ számos pontjáról, akik osztoznak 
gyülekezetünk küldetésében és vállalják, hogy a maguk környezetében hasonló normatív 
közösségi aktivitást kezdeményeznek, melyben a közös imádságot a közös munka 
egészíti ki. A mátrix bővítése folyamatos, Svájcban, Hollandiában, USA-ban találhatók jelenleg 
azok a közösségek, akik motorjai lettek a fejlődésnek.    
 
 

o A Mádi Református Egyházközség közösségformáló borgazdasága 
 
A Mádi Református Egyházközség mindig rendelkezett szőlőbirtokkal, amelyet a gyülekezet a 
presbitérium vezetésével, önkéntes munkával művel, hogy az ebből származó szerény 
jövedelemmel is elősegítse az egyházközség fenntartását.  
A hozzánk látogatók számára szívesen nyitjuk meg borospincénket, amely több évszázados 
ódonságával, értékes nedűjével, a nemes penész sajátos illatával vonzza a 
vendégeket. Borospincénkben mindenkor ott volt, ma is ott van Tokaj-Hegyalja minőségi 
bora, amit több gyülekezet sakramentális célra, úrvacsorai borként használ. Minőségi borainkat 
nem csupán úrvacsorai alkalmakra kínáljuk, hanem a hétköznapokra is, hogy 
ünnepélyesebbé tegye az élet szép pillanatait. 
 
A miskolci Éltes Mátyás Óvoda és Iskola és a sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és 
Kollégium értelmileg sérült diákjai itt évről évre lehetőséget kapnak az játék szüretre az őket 
kísérő gyógypedagógusokkal és szülőkkel együtt. Számukra rendkívül fontos, hogy mindazt, 
amiről hallanak vagy tanulnak, meg is tapasztalják, át is éljék. Ezeken a napokon a 
gyülekezet tagjai számos élménnyel igyekeznek önként gazdagítani a gyerekeket 
(kemencés kenyérsütés, templomban gyerekdal tanulás, orgonajáték hallgatása, traktorozással a 
hegyaljai panoráma élvezete, közös étkezések, szabadtéri játékok, kisvonatozás, sok szőlő 
elfogyasztása szüret közben, mustkészítés préseléssel, állatok etetése a tanyán). 
 
 

• Munkaerő piaci integrációt segítő tanyaprogram a hajléktalanokért 
 
Hajléktalanoknak ad újrakezdési lehetőséget az a tanyaprogram, amelyet a Cédrus Református 
Egyesített Szociális Intézmény indított Baján. A kezdeményezés hiánypótló, hiszen a szociális 
ellátásnak nincs olyan kiléptető rendszere, amellyel a társadalomba lehetne integrálni a 
gondozottakat.  
A tanya hasznosnak bizonyul arra, hogy több hajléktalannak otthont és (védett) munkahelyet 
adjon. Ez utóbbiban szükséges a helyi munkaügyi központtal való partnerség, akik biztosítják a 
tanyára kiköltözött két férfi bérének jelentős részét, amit kiegészítünk. A támogatott időszak 
lejártával alternatív foglalkoztatási lehetőséghez kell segíteni őket.  
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A programról 
 
Tevékenység 
 

• Az utcáról a tanyára költözött férfiak maguk újítják fel és tartják karban a tanyaépületet, és 
a hozzá tartozó telket, gazdasági épületeket.  

• Állatokat nevelnek: mangalicákat, kecskéket, szárnyasokat 
• Növényeket termesztenek: gyümölcsfákat ültetnek és zöldségeket termesztenek 

 
A tevékenység támogatása 
 

• Munkájukat hozzáértő agrárszakemberek, gazdák segítik tapasztalatukkal, tanáccsal, 
munkabeli vagy terménybeli támogatással  

• szociális munkások segítik az ügyintézéseiket, és érzelmi- lelki támogatást is nyújtanak 
 
 
Fejlesztési elképzelések 
 

• A tanya nem csak a hajléktalanok integrációjában játszik majd fontos szerepet. A tervek 
szerint a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény pszichiátriai illetve idősek 
otthonának lakói számára terápiás célokat fog szolgálni az épület és az azt körülvevő 
természeti világ. A tanyaudvar közösségi programok színhelye is lesz. 

• Mindehhez további infrastrukturális és humán fejlesztésre van szükség. 
• A projekt minta is lehet, így szervezett módon szeretnénk lehetőséget biztosítani az 

érdeklődők számár a program megismerésére. 
 

 
• A gazdasági programok fejlesztendő területei 

 
• Közösségi gazdaság fejlesztése 

 
o A szociális gazdaság, a védett vállalkozások működési feltételrendszerének 

kidolgozását, véleményünk szerint, még folytatni kell. Kiindulópontunk a 
fogyatékosok mindenkori helyzetének javításával kapcsolatban, hogy azt 
elsősorban egészségügyi és szociális szakkérdésként határozzuk meg, 
semmint munkaerő-piaci szakkérdésként. Az egészségügyi állapot függvényében 
(azaz eltérő mértékű fogyatékosság – eltérő mértékű állami támogatás) jogi és 
gazdasági ösztönzőkkel szociális gazdaságot, védett vállalkozásokat, és a 
célszervezetek támogatását javasolnánk a nyílt munkaerő-piaci versenynek való 
kiszolgáltatottság veszélyével szemben.  

o Fontosnak tartjuk, hogy az intézkedések kitérjenek a hosszú ideje munkahely 
teremtési nehézségekkel küzdő volt iparvárosok társadalmi rehabilitációját 
szolgáló közösségi, és munkaerő piaci esélyét növelő programok 
támogatására. Az ipar megszűnésével sújtott területeken, többszörösen hátrányos 
helyzetű emberek élnek, akik számára – elsősorban az oktatás és a szabadidő 
értelmes elöltésére lehetőséget adó programok fejlesztésével – reménységet és 
önbecsülésük visszanyerését kell, segítsük.  

o A halmozottan hátrányos térségekben egyszerre nő a munkanélküliség, csökken a 
valós termelő munkahelyek száma, ugyanakkor épp a megfelelő humánerőforrás 
hiányában a meglévő vállalkozások is kimentik aktivitásukat a térségből. Ebből 
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fakadóan az EU-s források minőségi lehívása és befektetése is nehézkessé válik, 
fenntartható, helyi közösségi gazdaságok jelenthetik a megoldást.  

� Protestáns Gazdasági Mátrix: olyan főként református közösségek 
kapcsolódnak be a világ számos pontjáról, akik vállalják, hogy a maguk 
környezetében hasonló normatív közösségi aktivitást kezdeményeznek, 
melyben a közös imádságot a közös munka egészíti ki. 

o A közösségi alaptevékenységek biztosítása önfenntartással, a haszon ráfordítása 
a közösségi tevékenységek bővítésére, ami befektetés a közösség 
fennmaradásába, jövőjébe (oktatás-nevelés, hátrányos helyzetűek fejlődésének 
segítése). 

o A munkavégzés spirituális tartalmakkal teljesedik ki, ami helyreállítja, építi és 
gyógyítja az embert és kapcsolatait. 

o A rászorulók számára újrakezdési lehetőség munkahelyteremtéssel. 
o A munkaerő piaci szempontból „inaktívak” önbecsülése, önértékelése, 

önismerete saját közösségi aktivitásukon keresztül fejlődik, új perspektívákat 
ismerhetnek fel, mindeközben a fiatal generációkat nevelik, számukra 
értékteremtő példát adnak. 

o A munkaerő piaci integrációt komplex módon közelítjük meg, mely 
programoknak tartalmazniuk kellene az alábbiakat: 

� testi-lelki egészségfejlesztés 
� egyének és családok önálló életvezetési, háztartás-gazdálkodási 

képességeinek fejlesztése, adósságkezelési, adósság megelőzési 
megoldások kialakítása 

� munkaerő-piaci belépésre felkészítést, belépést, és a munkában maradást 
elősegítő célzott támogatások 

� a közösségi szolgáltatások a szociális gazdaság, hátrányos helyzetűek 
munkaerő-piaci integrációjával kapcsolatos beavatkozásokkal való 
összekapcsolását 

� munkaerő-mobilitás javítását célzó beruházások támogatása 
o A szociális gazdaság szintén komplex programokkal kellene, kiegészüljön a 

hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért: képzéssel, mentálhigiénés 
segítségnyújtással, fizikai egészségi állapot javításával és közösséggel összekapcsolt 
foglalkoztatásról kell, beszéljünk. 

� Az így előállított közös termék prémium minőségű, mert a közösség tagjai 
magukénak érzik, és ez visszahat a közösségi identitásra is 

 
• A szakmai képzés minőségének javítása, és a felzárkóztatást biztosító oktatási 

intézkedések 
 

o Gyakorlati helyek és munkaerő piaci belépést támogatása az oktatásban. Így 
lesz hasznosítható praktikus tudással és készségekkel felvértező az oktatás. 

o Képzésfejlesztés, ami magasabb hozzáadott értékű munka elvégzésére tesz 
képessé 

o Tanórán kívüli, gyakorlati képzés az önellátó, helyi gazdaságon alapuló, 
munkaerő-piaci integráció irányába mutató programokon keresztül (tankert, 
kisállat gazdaság, tanyaprogramok, stb.) 

o Szakképesítést adó bentlakásos programok szervezése a közoktatásból 
kiesettek számára 

o Oktatói mobilitás fejlesztése a gyakornoki rendszerhez szükséges mentori 
hálózat kiépítése végett 

o Oktatási intézmények ingatlanfejlesztése 
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� Fizikai egészséget támogató infrastruktúra fejlesztése.  
• Az iskolai sport infrastruktúra fejlesztése (tornatermek létrehozása 

és fejlesztése) nemcsak oktatási, hanem területi sportolási 
igényekre, a fizikai egészségfejlesztésnek igényére is válaszolna.  

� A minőségi szolgáltatás fenntartásához és fejlesztéséhez: könyvtár, 
kollégium, közösségi terek, informatikai fejlesztés 

o A felzárkóztatás, a munkahelyhez jutás és a munkahely megtartása érdekében 
olyan nem iskola rendszerű, főképp a szünidőhöz kötődő, és az egész napos 
iskolai foglalkozást kiegészítő közösségi hátterű programok támogatását, 
melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermekek megfelelő felügyelet 
mellett, és érzelmi szükségletüket kielégítő közegben legyenek.  

 

• A gazdaság fejlődésének előmozdítása digitális fejlesztéssel 
 

o Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 
o Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 
o Vállalkozások, szervezetek versenyképességének növelése IKT eszközökkel 

� Digitális elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 
beszerzési árak támogatása, a vállalkozások indításának támogatása (pl. 
turisztikai szoftverek) 

� Az egyházi szervezetek működését, belső kapcsolattartását támogató 
rendszerek, alkalmazások terjesztése 

o Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál 
o Foglalkoztathatóság növelése távmunka ösztönzésével 
o A digitális tudás és tudatosság elterjedésének fejlesztése 

� Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között 
o Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és 

közösségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése 
 

• Ökológiailag fenntartható, helyi gazdaság 
 

o Termelők és fogyasztók közvetlen, bizalomra épülő kapcsolata a gyülekezeti 
hálózaton keresztül, melynek köszönhetően a termelők piachoz és megélhetéshez, 
a fogyasztók jó minőségű termékhez jutnak anélkül, hogy azokat erős 
környezetszennyezéssel termelnék, és messziről szállítanák.  

o A termék jellege és előállítása a helyi adottságokhoz és kereslethez alkalmazkodik, 
sőt arra épít, így ökológiailag is fenntartható gazdasági tevékenységről beszélünk. 
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 Turizmus, vidékfejlesztés
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
Hazánk fekvése, természeti adottságai és kulturális öröksége következtében kedvező 
turisztikai adottságokkal rendelkezik. Természeti adottságaink közül a legfontosabbak közé 
tartoznak a gyógy- és termálvizek. Megfelelőek az adottságok a vízi-, öko-, lovas, és 
kerékpáros turizmushoz, továbbá a falusi turizmus számára. A kulturális- és történelmi 
adottságok csak kis része képvisel egyedi, nemzetközi szinten versenyképes vonzerőt, fontos 
azonban a sokszínűségből fakadó egyediség. Az erre épülő termékek és attrakciók a 
világörökségi helyszínek, kastélyok, várak, a vallási turizmus emlékei, a különleges 
építészeti értékek. A magyar gasztronómia, a bor- és pálinka kultúra világhírű. 
 
Budapest az ország első számú turisztikai fogadóterülete, azonban kedvező adottságai 
ellenére az európai nagyvárosok között csak második vonalbeli célterület. A Balaton az ország 
második legjelentősebb nemzetközi vonzerejű turisztikai térsége. Az egészségturizmus 
területén jelentősek a gyógyhelyek, továbbá kiemelt vonzerők az UNESCO világörökségi 
helyszínek. A kedvező természetföldrajzi feltételekkel, illetve kulturális és gazdasági vonzerőkkel 
bíró összefüggő üdülőterületek közül a vendégforgalom alapján kiemelkedik a Dunakanyar, 
Velencei-tó térsége, a Mátra-Bükk, Sopron-Kőszeghegyalja, a Tisza-tó, a Mecsek és a 
Villányi-hegység térsége. […]  
2004-2011 között […] a külföldi vendégek száma növekedett (12%-kal), a külföldi 
vendégéjszakák száma azonban 5,6%-kal csökkent. […] A belföldi vendégek száma 2004-2011 
között 17%-kal, a belföldi vendégéjszakák száma 13,45-kal bővült. […]  
A belföldi turizmus fejlesztése kiemelten fontos prioritás, hiszen így a turisták által 
elköltött pénz az ország gazdaságát erősíti. […]  
Az összes kapacitáson belül a szálláshelytípusok arányában a döntő részt továbbra is a szállodai 
(22%) és a kemping férőhelyek (16%) teszik ki. Az országos tendenciák a magasabb 
minőségű szálláshelyek felé való elmozdulást jelzik.”  
 
 
Az MRE álláspontja 
 
Hazai egyházi turisztikai adottságaink igen sokszínűek, hiszen egyfelől gyülekezeteink átszövik 
az ország egész területét, valamennyi turisztikailag vonzó vidéket, másfelől pedig – mint 
azt eddig láttuk – sokféle területen aktívan tevékenykedünk, értéket teremtünk, ami többek 
között turisztikai értéket is jelent. A protestantizmus kezdeti megjelenésétől fogva jelentős 
hatást gyakorolt a magyar történelemre és kultúrára. Az ország illetve Kárpát-medence szinte 
minden táján megtalálhatóak a protestáns örökség nyomai templomok, iskolák vagy múzeumok 
formájában. Kétségtelen, hogy olyan kulturális értékek örökösei vagyunk, amelyek jó 
programszervezéssel és marketinggel nagy érdeklődésre tarthatnak számot.  
 
Nemcsak kiemelt vonzerejű tájainkon született történelmi, kulturális és szakrális 
örökségeink, minden korosztályt gazdagító zenei és művészeti rendezvényeink csalogathatják 
a belföldi és külföldi vendégeket egyaránt, hanem az akár egyházi vonatkozású testi-lelki 
egészséget támogató (gyógy)vizes üdülőhelyeink, falusi turisztikai adottságaink, a  
gasztronómiai különlegességeink és a magyar sajátosságnak számító boraink és 
pálinkáink is. Mind e javak azért tudnak teljes rekreációt biztosítani, mert a református 
vendéglátást az örömhír által átformált közösség tudja egybefogni, ahol a látogatót 
szeretettel, megkülönböztetett figyelemmel várják. Egyházunk lényegéből adódó küldetése, 

Megjegyzés [S62]: Vidékfejlesztés, 
szociális gazdaság, 

halgazdaság, ártéri gazdálkodás 
infrastruktúra (templomok, épületek, 

energetika) 
közlekedés infrastruktúra (pl 

Debrecen reptér) 

kultúra (pl gyűjtemények 
digitalizálása, ref zenei fesztivál) 

oktatás (kórusok, sport, színdarabok, 
rendezvények, stb) 

ld. még a hivatkozott doksiban! 

 

Megjegyzés [S63]: MRE: 
 
EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: 
Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi befogadás területén 
 
ii. Intézkedés: mélyszegénységben 
élők, romák felzárkózása  

 
x. Intézkedés: fogyatékos személyek, 

megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatásának elősegítése és 

munkaerő-piaci integrációjának, 

rehabilitációjának támogatása  

 

xi. Intézkedés: területi és lakhatási 
hátrányok felszámolása a szociális ... [36]

Megjegyzés [S65]: MRE: 
 
GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV 
versenyképesség és növekedési 
potenciál fejlesztése 
 

2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra 
fejlesztése 

 

3. Intézkedés: Hálózati gazdaság 
fejlesztése 

 
4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált 

fejlesztések 

 ... [37]

Megjegyzés [S64]: MRE: 
 
TOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Térségi 
kiemelt gazdaság-fejlesztés 
infrastruktúra és üzleti környezet 
fejlesztése 
 

Intézkedés 2. Megyei turizmushoz, 

alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt 

szolgáltatási szektorokhoz kapcsolódó 

gazdaságfejlesztések 
 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi 
szinten irányított várostérségi helyi 
fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) ... [38]
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hogy turisztikai működésén keresztül is tudatosan az evangélium átformáló erejét hirdesse a 
teljes körű szolgáltatás minőségével, szóval, cselekedettel, vendégszeretettel. A látogató így 
nemcsak otthon érezheti magát, hanem emberileg, lelkileg is meggazdagszik. 
 
Turisztika speciális megközelítésből 
 

• Mivel egyházunk számottevő mértékben eszköze a szociálisan rászorultakról való 
gondoskodásnak, potenciálisan kiterjeszthetné kapcsolati hálóját a szociális és 
fogyatékos turizmus területére, illetve kereshetné a lehetőségeket a saját kliensei 
üdültetésének hálózatosítására.  

• Hitünkből fakadó teremtésvédelemi, természetkedvelő és azt másokkal megkedveltetni 
vágyó attitűdünkből adódik az ökoturizmus lehetőségeinek kibontakoztatásában való 
érdekeltségünk, ami a missziói üzenetek tárházával szolgálhat.  

• Az innováció és kreativitás tekintetében egyedi, hogy az innovációt szilárd, meglévő 
alapokba integráljuk be, ami biztosítja a folytonosságot és stabilitást. Így hívjuk fel a 
figyelmet a történelmi gyökerek szerepére a turisztikai vonzóerők témájában, amelyre 
érdemes fejlesztést építeni az új iránti nyitottsággal, kreativitással, komplex mentálhigiénés 
és fizikai egészséget támogató programokkal a szabadidő tartalmas elöltése és élmények 
szerzése céljából. Ezzel párhuzamban javasolunk határon átívelő, Kárpát-medencei 
magyarság történelmi egységére alapozó programokat is. 
 

Összefoglalva, szeretnénk egyházunkban együtt látni a különböző ágazatok 
szolgáltatásainak (ld. diagram), a helyi adottságoknak, teremtett értékek erőforrásainak 
egymást erősítő összhangját, amelyből adódik az evangélium hirdetése, mindez által egy 
prémium turisztikai termék kínálata, s annak révén forrás- és munkahely teremtés. Az 
alábbi kördiagramban az adott egyházi szolgálati területet jelképező körcikk akkora 
százalékértékkel bír, ahány intézkedéshez kapcsolódhat a GINOP 4. prioritásának három 
intézkedése közül (1. Innovatív és kreatív fejlesztések a tercier szektorban, 2. Az 
egészséggazdasághoz és egészségturizmushoz kapcsolódó kiemelt szolgáltatások 
fenntartható és innovatív fejlesztései, 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó 
európai hálózatok fejlesztése). 
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• Turisztikai programjaink fejlesztendő területei 
 

• Kreatív, holisztikus turisztikai termékek és hálózatok létrehozása többirányú 
fejlesztéssel a 2017-es évre, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 

• A turisztikailag frekventáltabb, kiemelt területek egyházi idegenforgalmi 
adottságainak, kapacitásainak, koncepciójának fejlesztése  

• Versenyképesség fokozása: kiemelt turisztikai marketing-, értékesítési és rendezvény 
program  
 

Többirányú, holisztikus szemléletű turisztikai fejlesztés  
 

• Az egészségturizmus oldalhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztései 
o Kiemelt gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése 

• Komplex mentálhigiénés, fizikai és lelki egészséget támogató programok: 
„anti-stressz”, „egész-ség” és „jól-léti” szolgáltatási programok innovatív 
fejlesztése és megvalósítása  

o Fenntartható és energia hatékony üzemeltetés fejlesztése  
 

• Aktív és zöld turizmus oldalhoz kapcsolódó programok és fejlesztések  
o Ifjúsági aktív-, örökségvonzerőkkel összefüggő innovatív-, és ökoturizmus 

� a „Bejárható Magyarország” - aktívturisztikai program mintájára 
� kerékpáros turizmusfejlesztési program,  

11%

17%

17%

17%

11%

5%

5%

5%

6%
6%

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY:  Innovatív és kreatív 

szolgáltatások, kiemelt  vonzerők,

termékek és hálózatok fej lesztése

Milyen MRE szolgálat i  területeket érinthet?
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� aktívturisztikai túraútvonal és természetjárás fejlesztési 
program,  

� vitorlás és vízi turizmusfejlesztési program,  
� lovas fejlesztési program 

o Nemzeti parki és erdészeti területekhez kötődő fejlesztése 
 

• Szociális és fogyatékos turizmus fejlesztései   
o A szociális turizmus, és a szociális gazdaság összekapcsolásának lehetősége a 

falusi turizmussal. 
 

• Kiemelt örökségi és szakrális vonzerők, illetve hálózatok fejlesztése és 
hasznosítása, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 

- Az örökségvonzerők fejlesztése turisztikailag akkor ér célhoz, ha a történelmi 
épületek fejlesztése mellett látogatóközpontok, szálláshelyek és szolgáltatások 
is létesülhetnek, valamint a hozzájuk kapcsolódó történeti, művészeti és 
természeti kincseket bemutató kiadványok is születhetnek. 

- A nagy tömegekre ható egyházi esemény fokozza a település idegenforgalmát, 
hiszen az indirekt módon invitatív. Nyíljon lehetőség a kiemelt örökségi 
vonzerőkhöz tartozó, jó adottságú közterületek kialakításában való 
együttműködésre, szempontjaink megosztására, hiszen megfelelő tartalommal 
(kórustalálkozó, gyülekezeti évfordulók, vagy épp az adott településhez 
kapcsolódó egyházi alkalmak) töltenénk azokat meg.  

o Vallási turisztikai útvonalak és szolgáltatások innovatív fejlesztése 

• Egyházunk a kulturális turizmus speciális területének tekinti a vallási turisztikai 
utat, mely szellemi-lelki rekreációt jelenthet a résztvevőknek. 

• „Jóllehet a protestáns lelkiségtől és közösségi gyakorlattól távol áll a 
zarándoklat gyakorlata, elődeink szolgálatának Istenre mutató emlékeit 
kötelességünknek érezzük gondozni és mások épülésére megmutatni. 
Projektünk keretén belül ezért egy olyan tematikus utat jelöltünk ki, amelyen 
végighaladva meglátogathatjuk a fontosabb protestáns emlékhelyeket, 
kulturális központokat és látványosságokat. A közismertebb helyszínek mellett 
törekedtünk arra, hogy kevésbé ismert „gyöngyszemeket” is érintsünk és 
bemutassunk.  

• A „Megújulás útjai” egészében is végigjárható, de akár állomásról állomásra 
járva, évek alatt is megismerhető.  

• Minden főbb állomás középpontja egy nagyobb és színvonalas saját 
szálláshellyel rendelkező település lesz. Az adott turisztikai központból 
kiindulva meglátogathatóak a környék protestáns vonatkozású látnivalói. Erre 
több lehetőséget is tervezünk kínálni a programajánló csomagjainkban.  

• Fontos szempont, hogy ezek a területek nem csak az emlékhelyeink 
miatt tarthatnak számot érdeklődésre, hanem sok esetben természeti és 
kulturális értékek is gazdagítják azt.  

• A Megújulás útjai a következő, tervezett, útvonalon fut: Győr, Kisalföld, 
Pápa, Balaton felvidék, Balatonfüred, Kehidakustány, Csurgó, Dráva-Zselic- 
Balatonmellék, Ormánság, Tolna-Baranya, Dunamellék, Kecskemét, 
Budapest, Fót, Galgamente-Mátraalja, Miskolc, Hernád-mente, Sárospatak, 
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Beregdaróc, Csenger, Nyírbátor, Nyíregyháza, Debrecen, Berettyó, Körös- 
mente, Viharsarok” 

o A program megvalósításának feltételei: 
� örökségek felújítása, fejlesztése 
� örökségépületekhez kapcsolódó látogatói központok 
� korszerű és energia hatékony szálláshelyek (ifjúsági, illetve 

magas színvonalú), vendéglátó egységek kialakítása 
� egyházmegyei szintű tematikus kiadványok (vallásos, történeti, 

művészeti, természeti értékek) 
� vallási-turisztikai programszervezés 
� a program megfelelő marketinge 
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Infokommunikáció 
 
 
Kihívások, és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek 
 
Az információs társadalom […] nemcsak az infokommunikációs rendszerekhez való 
hozzáférést, hanem azok használatát, a társadalmi-gazdasági életbe való integrálódásukat is 
jelenti. Az úgynevezett „e-gazdaság” szerepe folyamatosan nő. A vállalkozások számára ma már 
elengedhetetlen, hogy megjelenjenek a világhálón (e-kereskedelem és más szolgáltatások). A 
közigazgatásban hasonlóképpen minőségi változás az elektronikus ügyintézés különböző 
formáinak elterjedése, ami tipikusan az információs technológiák társadalmi életben való 
hasznosulásának példája. 
A tendenciákat jól jelzi, hogy a válság ellenére az internet-előfizetések száma tovább 
emelkedett, 2011 végén meghaladta a 4 milliót, a mobilinternet-előfizetések pedig elérték a 2 
milliót. A mobilhálózatban bonyolított adatforgalom pedig harmadával bővült az előző évhez 
képest.”  
 
„A tudás-intenzív társadalmakban a kreatív gazdaság az egyik legmeghatározóbb 
versenyképességi tényező, amely jelentősen hozzá tud járulni a nemzeti össztermékhez is. 
Fontos versenyképességi potenciál lehet, hogy a kelet-közép-európai régióban még nem alakult 
ki a kreatív gazdaság centruma, van lehetőség tehát arra, hogy Magyarország ebben 
központi szerepet töltsön be.” 
 
 
Az MRE álláspontja 
 
Az infokommunikációt olyan potenciális kortárs eszköznek tekintjük, amely hatékonyan és akár 
élményszerűen képes üzeneteket közvetíteni. Az élet szinte egyetlen területe sem érintetlen általa, 
mi több, kiszorító hatást gyakorol a korábbi módszerekkel, eszközökkel szemben, épp ezért 
fontos, hogy széleskörűen hozzáférhető legyen mindenki számára. Az e-gazdaság és e-ügyintézés 
(e-egészségügy) terjesztésének célja az eljárások, folyamatok megkönnyítése kell, legyen a 
társadalom egésze számára.  Fontos az IKT által nyújtott lehetőségek kihasználása, szem előtt 
tartva a szempontokat, hogy azok minőségi, kreatív, fejlődést és növekedést, integritást szolgálóak 
legyenek.  
Az alábbi diagram jelzi a területeket, amelyeknek lehetnek infokommunikációs fejlesztési pontjaik. 
 
Az alábbi diagram jelzi a területeket, amelyeknek lehetnek infokommunikációs fejlesztési pontjaik. 
Az egyházi szolgálati területek akkora számértéket kaptak a diagramon, ahány intézkedéshez 
köthetők a GINOP 3. prioritástengelyének öt intézkedése közül (pl. Intézkedés 2. Digitális 
gazdaság fejlődésének előmozdítása, Intézkedés 3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt 
közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései, Intézkedés 4. A digitális tudás és tudatosság 
elterjedésének fejlesztése, Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése). 
 

Megjegyzés [S66]: MRE: 
 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: 
Befogadó társadalom 
 
v. Intézkedés: társadalmi együttélés 

erősítése (antidiszkriminációs és 

multikulturális programokkal, 
szemléletformálással) 

 
EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: 
Gyarapodó tudástőke 
 
i. Intézkedés: korai iskolaelhagyás 
csökkentése, a képzettségi szint 

növelése a köznevelés eszközeivel, a 

köznevelési rendszer esélyteremtő 
szerepének javítása  

 
ii. Intézkedés: korai iskolaelhagyás 

csökkentése, a képzettségi szint 

növelése a köznevelésen kívüli 

eszközökkel  
 

viii. Intézkedés: A felsőoktatás 

minőségi színvonalának emelése  
 

x. Intézkedés: innováció és kreativitás 

fejlesztése és támogatása az 

élethosszig tartó tanulás segítségével  

Megjegyzés [S67]: MRE: 
 
GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV 
versenyképesség és növekedési 
potenciál fejlesztése 
 
2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra 
fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált 
fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: 
Infokommunikációs fejlesztések 
 
Intézkedés 1. Versenyképes IKT 
szektor fejlesztése 

 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság 

fejlődésének előmozdítása 

 
Intézkedés 3. Elektronikus 

közigazgatás és kiemelt 
közszolgáltatások infokommunikációs 

fejlesztései 
 

Intézkedés 4. A digitális tudás és 

tudatosság elterjedésének fejlesztése 

 

Intézkedés 5. Szélessávú 
infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 ... [39]
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Fejlesztendő területek 
 

• Tapasztalataink szerint az emberek keresik a spirituális tartamlakat az interneten is. 
Szeretnénk erre a szükségre felelni „online egyház”-ként: egy olyan címkézett, 
rendszerezett anyaggyűjtemény létrehozásával, amely tartalma ízelítőt ad (istentiszteleti 
ajánlók, igék, igehirdetés videók, bizonyságtételek, zenei szolgálatok, stb.) és útba igazít a 
későbbi személyes gyülekezeti bekapcsolódásra. A gyülekezeteinkkel való 
kapcsolatfelvétel megkönnyítésére jönne létre egy reformatus.hu alkalmazás mobilra, 
Google Mapsre, stb. Meglévő Kárpát-medencei adatbázisunkból, címlistából generált 
adatokkal jelenítenénk meg a református gyülekezetek elérhetőségeit és alkalmaikat.  

• A reformatus.hu honlap strukturális kialakítása lehetőséget nyújt a továbbfejlesztésre, 
építkezésre. Az intranetes információs felületről számos honlap kivezethető, a Kárpát-
medencei református szolgáltatásokat így lehetne egy rendszerben megjeleníteni és 
működtetni.  

• Egyházunk kincseit, dokumentumait, épített és tárgyi örökségét digitalizálni kívánjuk, és 
olyan korszerű adatbázis alkalmazásokra applikálni, amelyek hosszú távon használhatóak 
maradnak. A digitalizációs felhasználásra egy példa a Kollégiumokban megvalósítandó 
virtuális kultúrtér, mely ismeretterjesztő és oktatási célokra kiválóan és korszerűen 
felhasználható bárki számára. 

• A tartalomszolgáltatáson túl szükséges az egyházi közigazgatás mind nagyobb mértékű 
elektronizálása és így a folyamatok remélt egyszerűsítése. A közigazgatás informatikai 
reformjának feltétele a belső egyházi egyetértés és a vonatkozó szabályzók (pl. 
gazdálkodási tv.) egyszerűsítése, egységesítése.  

• Az előzőekben részletezett projektek, programok is gyakran feltételezik, hogy 
rendelkezésre áll a szükséges informatikai háttér és stáb. A közösségi munka, az oktatás és 
tudásmegosztás része, olykor feltétele az infokommunikációs feltételek biztosítása is.  
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GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések

Milyen MRE szolgálati területeket érinthet?
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MRE pályázati forrásteremtés 
 
 

Visszatekintés: eddigi hangsúlyok az MRE pályázati fejlesztésében 
 

 
 
MRE nyertes pályázatai 2012. okt. 31-ig (NFÜ; 206 db) - Projekttípus szerint 
 

• BEFOGADÓ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK (pl. cigánymissziós 
gyermekprogramok, stb.) 5 db 

• EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG, FENTARTHATÓ ÉLETMÓD PROGRAMOK (pl. 
kerékpáros közlekedés) 8 db 

• TURIZMUSFEJLESZTÉS (infrastr.) (pl. templomfelújítás, látogatóközpontok) 9 db 
• ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK (pl. fűtés, melegvíz) 14 db  
• MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKBÓL 17 db 
• DlAKÓNIAI NTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE (infrastr.) (pl. akadálymentesítés, 

korszerűsítés, IKT fejlesztése) 26 db 
• KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, CSALÁDI PROGRAMOK, MUNKAERŐPIACI 

REINTEGRÁCIÓ 47 db  
• OKTATÁSFEJLESZTÉS (pl. bölcsőde, óvoda, iskola, KRE; korszerűsítés, 

tehetséggondozás, IKT fejlesztés) 97 db 
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A három legtöbb pályázatot nyert eddigi fejlesztési terület (NFÜ) 

 

 
 
 
MRE nyertes pályázatai 2012. okt. 31-ig (NFÜ) - Legmagasabb összegű projektek (100 
mill- 1 mrd) 
 
1. Deb-Nagytemplom Turisztikai fejl  
2. Rákoscsabai Betlehem Óvoda  
3. Tiszántúl Deb Ref Koll látogatóbarát fejlesztés  
4. Nyíregyháza Jókai M Ref Iskola  
5. TIREK Laboratóriumi Kp  
6. Tiszántúl Dóczy Gimn  
7. Baranyai Egyházmegye Pécsi Ref Koll  
8. Mezőcsát Kiss József Gimn  
9. Szentendrei Ekzsg Ref Gimn  
10. TIREK Sp Gimn  
11. Hódmezővásárhely Ót. Ekzsg látogatóbarát fejl  
12. Verőcei Ekzsg Géza Fej Ált Isk  
13. Tiszafüredi Ekzsg Bán Zs Isk  
14. Makó belv Ekzsg bölcsőde  
15. Kótaji Ekzsg alapellátások fejl  

1. Oktatásfejlesztés (97):

•óvodafejlesztés

•szakközépiskola korszerűsítése

•KRE tehetséggondozás

•IKT eszközfejlesztés iskolákban

•könyvtári szolgáltatások fejlesztése

2. Közösségfejlesztés (47):

•főleg családi programok

•munkaerőpiaci reintegráció

3. Diakónia (26):

•Szoc. intézmények korszerűsítése/ fejlesztése/ 
létrehozása

•Szoc. intézmények akadálymentesítése

•Info-kommunikációs akadálymentesítés
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16. Nyíregyháza Ekzsg Mustármag Bölcs. létes.  
17. Pátrohai Ekzsg szoc.alapellát. fejl  
18. MRE Szeret.Ird. Energiamegtak. Tiszafüred, Nyíregyháza,Baja  
19. Kecskeméti Ekzsg Pálmácska Óvoda fejl  
20. Makó-Belv Ekzsg Bárka Óv. Fejl  
21. Nagylétai Ekzsg szoc.alapszolg.centrum Létavértesen  
22. TIREK okt.int.  
23. Szentendrei Ekzsg Óvoda korsz  
24. Létavértes - Vértesi Ekzsg szoc.alapszolg. Fejl 
 
 

A legmagasabb összegű projektek a következő területekhez köthetők 
 

 
 
A fentieken kívül 182 nyertes NFÜ projekt volt 100 mill- 1,7 mill összeg között 2012. 10.31-ig. 
 
 

� Új hangsúlyok és igények jelentek-e meg az MRE- ban? 
  

 
 
 

A gyakorlatból merített pályázati forrásteremtéshez kapcsolódó meglátások 
 
Esélytelenség helyzetek 
 
• A református iskoláknak a következő szükségleteit nem tudjuk kezelni pályázati forrásokból: 

1. turisztika

2. oktatás

3. diakónia 

4. energiamegtakarítás 

megújuló energiaforrások 

egészségtudatosság

munkaerő piaci reintegráció

turizmusfejlesztés
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o tornaterem (nincsenek erre a célra pályázati kiírások, azonban iskoláink jelentős része 
nem rendelkezik tornateremmel, és az osztályonként kötelező heti 5 óra testnevelés 
így nehezen kivitelezhető) 

o iskolabusz (tanulóink több településről járnak be az iskolába, s sokan a közlekedés 
miatt nem járhatnak elkötelezetten iskolába) 

o energiahatékonyság fejlesztése (épületeink korszerűtlenek, különösen a fűtési 
rendszerek és a nyílászárók. Az e célra kiírt pályázatok hasznosak lennének, de nincs 
eredményhirdetés) 

o iskolaorvosi rendelők létesítése, felszerelése 
• Energetikai projektekben az egyházi intézmények kevés pályázatot nyertek az elmúlt 

ciklusban a meghatározott feltételek miatt. 
• Néhány falu összefogásából adódó iskola felújításra való pályázat nem nyerhet, mert 

jellemzően a nagy létszámú lakosú településeknek van nagyobb esélyük. 
• 2007-2013 közötti TÁMOP pályázatok tapasztalata alapján úgy látjuk, hogy a pedagógusok 

számtalan ki-, át- és továbbképzésen vesznek részt, melyből szinte semmi sem hasznosul az 
iskolában. Az igazán hasznos pályázati kiírásokra pedig tömegével adják be pályázatukat, s 
vagy nincs eredményhirdetés, vagy forráshiány miatt elutasításra számíthatnak. 

• Műemlék épületeink korszerűsítésére erősen korlátozottak a pályázati lehetőségeink. 
• Problematikus, amikor a pályázati rendszer a kedvezményezett számára a program 

lebonyolításához külső célrendszert tesz kötelezővé (pl. oktatás: kompetenciaalapú oktatási 
program). 

 
 
Fejleszteni kívánt területek: 
 

• Fejlesztésügyi menedzsment rendszer gondolata (közös MRE pályázatíró, 
lebonyolító rendszer): 

o Előnyök: 
• Az elnyert pályázatok lebonyolításához humánerőforrás bővítésre van 

szükség, mert egyébként elhordozhatatlan terhet ró az intézményre. A nagy 
volumenű fejlesztési projektek lebonyolítói profi partnercégek. A 
pedagógusok, lelkészek, szociális ellátásban dolgozók, stb. ezt a plusz 
adminisztratív terhet nem tudnák felvállalni.  

• Megkímélné az egyházi munkatársakat (pl. lelkészek, intézményvezetők) a 
túlterheltségtől: az ő feladatuk szakértőként a tartalmak kialakítása lenne, nem 
az operatív pályázási feladat  

• Fontos tehermentesítés lehetne ez az egyház számára 
• Felmerült a jövőbeni együttműködés lehetősége is a pályázati projektek 

megvalósítása során konzultációs kapcsolat formájában, ahol 
szempontrendszerek átadásával segítséget tudunk adni egymásnak a 
projektmenedzsment terén. 

o Feltételek: 
• A törvény kimondja, hogy a pályázati projekt-, és pénzügyi menedzsmentet a 

kedvezményezett szervezet alkalmazottja kell, ellássa; fontos a projektek 
helyben végigmenedzselése (anyagi) 

• Szakértelem szükségessége: pl. projektvégrehajtás felől közelíteni meg a 
pályázatírást  
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Végezetül pedig az eddigi tapasztaltok alapján a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a 
következőket javasoljuk a pályázati rendszerrel kapcsolatban 

 
• Fontos lenne, hogy az ERFA által biztosított infrastruktúra-fejlesztésre irányuló 

forráslehetőségek, és az ESZA által nyújtott program finanszírozás időben megfelelő 
egymásutániságban kövessék egymást a leghatékonyabb kivitelezhetőség érdekében. 

• A 2007-2013-as ciklus pályázati adminisztrációs terhei már-már elhordozhatatlanak 
voltak, ezt is kérjük átgondolni. 

• Megjegyeznénk, hogy a tervezés korábbi szakaszában rendelkezésünkre bocsátott EFOP 
2014-2020 anyag humán értékelés részében több megállapítás volt, amelyek fontos 
tanulságok, s amik a megvalósítás során való szem előtt tartása igen meghatározó lenne; 
pl. komplex programok támogatása (pályázati projekt idők kifutása hosszabb időre 
tervezetten, szélesebb szolgáltatási körben; differenciáltabban a rászorultság fokot 
figyelembe véve, civil szervezetek kapacitásának fejlesztése, segítése). 

• Az „inkubátor” jellegű működéshez szükség lenne a szociális innovációk kidolgozásának, 
kikísérletezésének támogatására. Mivel a pályázati forrás ciklusai is változnak, az EU és az 
állam is kísérletez (az Operatív Programok nincsenek összhangban a szakpolitikákkal, 
kevés a mozgás lehetősége, kiszorítási hatás érvényesül, egycsatornásak, és a szakmai 
autonómia nem érvényesül), a pályázóknak, kedvezményezetteknek, így nekünk is, 
szükségünk lenne szabadabb körülmények között megvalósítani a projekteket.  

• A szakmai célok meghatározásához kellene forrást biztosítani az államnak, és a szakmai 
konzorciumok önálló munkájára bízni az egyösszegű pénzt (lump sum), monitorizálás 
mellett. Az eddigi körülmények mellett az Operatív Programok finanszírozása nem 
hatékony, a mutatókat nem tudják hozni a projektgazdák. 
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Összefoglalás 
 
Az MRE a legeltérőbb szolgálati területeken működik, s mind összetett módon teljesíti küldetését. 
A cél azonban minden területen ugyanaz: Krisztusért járni követségben, s ezáltal építeni, 
gyógyítani és erősíteni a társadalmat. Ezt a küldetést továbbá mindannyian ugyanazon úton járva 
kívánjuk betölteni „megújulás, növekedés, közösség és gondoskodás” által. Növekedni és fejlődni 
vágyunk, szeretnénk növekvő minőségű szolgáltatást nyújtani, és annak igénybe vételének 
lehetőségét minél többeknek megadni. Szeretnénk koncepciózusan tevékenykedni, és 
szükségletekre válaszolni.   
 
Egyértelmű, hogy a komplex megközelítés általi fejlődés és növekedés lehetetlen az 
együttműködésben való megerősödés nélkül. Az együttműködés célja a helyi, gyülekezeti 
szinteken zajló szolgálat kiteljesedése, illetve annak minőségi háttere biztosítása. Mint korábban 
említettük, célunk „olyan komplex helyi tevékenységek működtetésének támogatása, amik 
összhatása számottevőbb, mint a különálló erőfeszítések összege (szinergia).” Úgy véljük, 
hogy ha egyházunk fokozatos szervei, intézményei, és ágazatai szerteágazó tapasztalatait és 
sokoldalú probléma megközelítését egybeveti, a helyi szinteken zajló szolgálatokat szaktudással 
fejleszti, támogatásával motiválja, és hozzáadott értékkel növeli. A társadalmi problémák 
komplex kezelését csak egyházunk különböző szerveinek összefogásával tudjuk 
hatékonyan végezni, fenntartani, illetve fejleszteni. Javasoljuk, hogy erőinket egyesítve 
(intézmények, munkaágak, kerületek) lássuk meg, hogy egy-egy célt hányféle megközelítésből kell 
megtámogatni, és adjuk hozzá a magunk erőforrásait. Az együttműködések, hálózatok 
létrejöttével tanulhatunk egymástól, kiegészíthetjük egymást, így nő a szolgálat minősége, és ha a 
minőség javul, az számbeli gyarapodást is eredményez. 
 
A szolgálatok összefogásának és megerősödésének kiindulópontja, erőforrása és végcélja a 
Szeretet, ami lehetővé teszi, hogy igazi közösségünk legyen egymással. A minőségi turisztikai 
szolgáltatástól kezdve az önkéntes munkán és szociális gazdaságon és szolidaritáson keresztül, a 
nemzeti kulturális értékek megbecsüléséig és terjesztéséig minden kiindulópontja és végcélja ez. A 
Jézus Krisztus áldozata révén megnyert szeretetből tenni, szólni, gyógyítani, nevelni, közösséget 
teremteni az emberekért. 
 



15. oldal: [1] Megjegyzés [S4]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

 

ii. Intézkedés: mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  

 

v. Intézkedés: területi hátrányok felszámolása  

 

viii. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése  

 

xi. Intézkedés: területi és lakhatási hátrányok felszámolása a szociális gazdaság révén a térségi 
komplex program(ok)hoz kapcsolódóan  
 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 

i. Intézkedés: a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 
foglalkoztathatóságának javítása 

 

iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek és romák bevonása a társadalmi 
folyamatokba és a befogadás elősegítése, esélyegyenlőség javítása 

 

iv. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 

ix. Intézkedés: Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó 
beavatkozásai 

 

x. Intézkedés: Szegregált élethelyzetek felszámolásának segítése  

 

xii. Intézkedés: általános egészségtudatosság, mentális egészség és fizikai aktivitás növelése  
 
xviii. Intézkedés: Idősek életminőségének és tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti 
együttműködés támogatása, 50+ társadalmi integrációjának elősegítése  
 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
 
EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 



ii. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelésen kívüli 
eszközökkel  

 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, (formális 
oktatás)  

 

vi. Intézkedés: tehetséggondozás a köznevelésben  
 
xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók  

 

xii. Intézkedés: intelligens szakosodás a felfedező kutatásokban  

 

xiii. Intézkedés: az alapkutatások nemzetközi versenyképességének növelése  

 

xiv. Intézkedés: tudományos utánpótlás javítása  

 
 

15. oldal: [2] Megjegyzés [S6]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 

Intézkedés 4. A digitális tudás és tudatosság elterjedésének fejlesztése 

 

Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 5. PRIORITÁSTENGELY: Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott 

gazdaságfejlesztési programjai 

 

Intézkedés 3. Speciális gazdasági zónák fejlesztései 

 

Intézkedés 4. Kiemelt közösségi alternatív és kísérleti gazdaságfejlesztési programok  

 

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 



 

Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 

Intézkedés 5.  Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 7.  Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 

 

Intézkedés 8.  Kompetencia-fejlesztés és képzés 

 

Intézkedés 9.  A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és szolgáltatások 

 

Intézkedés 14.  Üzleti képességek fejlesztése 

 

GINOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 

 

2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 

 

15. oldal: [3] Megjegyzés [S5]   Szerző    

MRE: 

 

TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált várostérségi fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/vagy szociális település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása 

 

Intézkedés 3. Az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi infrastruktúra fejlesztése 

 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 2: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 3: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú 

fejlesztések 



 

TOP 8. PRIORITÁSTENGELY: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés. 

 

Intézkedés 2. Megyei speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési 

programok 

 

 

26. oldal: [4] Megjegyzés [S7]   Szerző    

KEHOP 3. PRIORITÁSTENGELY: VÍZVÉDELEMMEL, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, 

LEVEGŐMINŐSÉGGEL ÉS ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK, ÖKOINNOVÁCIÓ 

Specifikus cél 1: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések.  

Specifikus cél 4: Ökoinnovációs fejlesztések és kapcsolódó beruházások 

 

KEHOP 4. PRIORITÁSTENGELY: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK 

 

Specifikus cél 2: A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 

 

Specifikus cél 3: A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon követéséhez szükséges 

feltételek megteremtése 

 

Specifikus cél 4: A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok 

ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása 

 

Specifikus cél 5: A zöld infrastruktúra fejlesztése a működőképes természeti rendszerek 

(ökoszisztémák), tájak, és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú megőrzésével 

 

KEHOP 5. PRIORITÁSTENGELY: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, ENERGETIKIAI ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEK 

 

Intézkedés 1. A megújuló energiaforrásból előállított hő- és villamos energiatermelés támogatása 

 

Intézkedés 2. Az energiahatékonyság és az energia megtakarítás növelésére irányuló fejlesztések 

támogatása 

 

Intézkedés 3. Az energiatudatosság növelésének elősegítése 

 

KEHOP 6. PRIORITÁSTENGELY: KÖRNYEZETÜGYI K+F+I, SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

 

Specifikus cél 3: Környezetügyi szemléletformálás és tervezés 
 

26. oldal: [5] Megjegyzés [S8]   Szerző    

MRE: 



 

TOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztés infrastruktúra és üzleti környezet 

fejlesztése 

 

Intézkedés 1. Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei gazdasági kitörési pontokhoz, 

szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és 

kapcsolódó komplex beruházások támogatása 

 

Intézkedés 2. Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt szolgáltatási szektorokhoz 

kapcsolódó gazdaságfejlesztések 

 

TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő 

mobilitás támogatása 

 

Intézkedés 1. Megyei kiemelt alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés, 

munkahelyteremtés és munkahelymegtartó beruházások 

 

TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált várostérségi fejlesztések 

 

Intézkedés 1. Fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések és a települési gazdasági 

környezet fejlesztése 

 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/vagy szociális település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása 

 

Intézkedés 3. Az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi infrastruktúra fejlesztése 

 

TOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken 

 

Intézkedés 1: Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex 

fejlesztési programok és energiahatékonysági beruházások 

 

Intézkedés 2: Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások és alacsony szén-dioxid-kibocsátással 

járó stratégiák és gazdaságfejlesztések támogatása 

 



TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 1: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés 

 

Intézkedés 2: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 3: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú 

fejlesztések 

 

TOP 8. PRIORITÁSTENGELY: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés. 

 

Intézkedés 1. Megyei és helyi kiemelt foglalkoztatási programok 

 

Intézkedés 3. Megyei Jogú Városok ESZA fejlesztési programjai 

 

26. oldal: [6] Megjegyzés [S9]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 

Intézkedés 3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései 

 

Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és 

hálózatok fejlesztése 



 

Intézkedés 2. Az egészséggazdasághoz és egészségturizmushoz kapcsolódó kiemelt szolgáltatások 

fenntartható és innovatív fejlesztései 

 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

 

Intézkedés 2.  Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 

 

Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 

Intézkedés 4.  Ifjúsági garancia 

 

Intézkedés 5.  Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 6.  Társadalmi vállalkozások támogatása, a szociális gazdaság fejlesztése 

 

Intézkedés 7.  Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 

 

Intézkedés 8.  Kompetencia-fejlesztés és képzés 

 

Intézkedés 9.  A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és szolgáltatások 

 

Intézkedés 10.  A szakképzés és felnőttképzés  

fejlesztése, a duális képzés elterjesztése 

 

GINOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 

 

1. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 

 

2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 



 

 

27. oldal: [7] Megjegyzés [S10]   Szerző    

KEHOP 4. PRIORITÁSTENGELY: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK 

Specifikus cél 2: A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 

 

Specifikus cél 3: A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon követéséhez szükséges 

feltételek megteremtése 

 

Specifikus cél 4: A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok 

ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása 

 

Specifikus cél 5: A zöld infrastruktúra fejlesztése a működőképes természeti rendszerek 

(ökoszisztémák), tájak, és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú megőrzésével 
 

27. oldal: [8] Megjegyzés [S11]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

 

Intézkedés 4. A digitális tudás és tudatosság elterjedésének fejlesztése 

 

Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

 

Intézkedés 1.  A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása 

 

Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 



Intézkedés 4.  Ifjúsági garancia 

 

Intézkedés 8.  Kompetencia-fejlesztés és képzés 

 

Intézkedés 9.  A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és szolgáltatások 

 

Intézkedés 10.  A szakképzés és felnőttképzés  

fejlesztése, a duális képzés elterjesztése 

 

Intézkedés 14.  Üzleti képességek fejlesztése 

 

27. oldal: [9] Megjegyzés [S12]   Szerző    

MRE:  

 

TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő 

mobilitás támogatása 

 

Intézkedés 3. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások (ovi, bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint az óvodák kapacitásfejlesztése, infrastrukturális korszerűsítése 

 

TOP 5. PRIORITÁSTENGELY: Térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése 

 

Intézkedés 1. Integrált megyei és térségi közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható 

közösségi mobilitás elősegítése  

 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 2: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 3: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú 

fejlesztések 

 

TOP 8. PRIORITÁSTENGELY: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés. 



 

Intézkedés 1. Megyei és helyi kiemelt foglalkoztatási programok 

 

55. oldal: [10] Megjegyzés [S18]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

 

i. Intézkedés: a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése  

 

iii. Intézkedés: a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, 
korszerűsítése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése  
 
vi. Intézkedés: szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások  
 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 
iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek és romák bevonása a társadalmi 
folyamatokba és a befogadás elősegítése, esélyegyenlőség javítása 
 
xiii. Intézkedés: aktív, egészséges idősödés támogatása  

 

xvi. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, 
életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése 
 

xviii. Intézkedés: Idősek életminőségének és tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti 

együttműködés támogatása, 50+ társadalmi integrációjának elősegítése 

 
xix. Intézkedés: családok életminőségének javítása és gyermekvállalás elősegítése 

 
xx. Intézkedés: fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességűek, munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése 

 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

v. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának 
javítása, minőségének fejlesztése 
 

55. oldal: [11] Megjegyzés [S19]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és 

hálózatok fejlesztése 

 

Intézkedés 1. Innovatív és kreatív fejlesztések a tercier szektorban 



 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 

 

55. oldal: [12] Megjegyzés [S20]   Szerző    

MRE: 

 

TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő 

mobilitás támogatása 

 

Intézkedés 3. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások (ovi, bölcsőde, családi 

napközik stb.), valamint az óvodák kapacitásfejlesztése, infrastrukturális korszerűsítése 

 

TOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-

fejlesztés 

 

Intézkedés 1. Egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése 

 

65. oldal: [13] Megjegyzés [S21]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén  

 

viii. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése  
 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 
vi. Intézkedés: a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása  
 
vii. Intézkedés: gyermekszegénység csökkentése  
 
viii. Intézkedés: Mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  

 

xix. Intézkedés: családok életminőségének javítása és gyermekvállalás elősegítése 

 

EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 
 

i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 



i. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelés eszközeivel, 
a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása  

 

ii. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelésen kívüli 
eszközökkel  

 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, (formális 
oktatás)  

 

x. Intézkedés: innováció és kreativitás fejlesztése és támogatása az élethosszig tartó tanulás 
segítségével  

 

xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók  
 

65. oldal: [14] Megjegyzés [S22]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és 

hálózatok fejlesztése 

 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

 

Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 

Intézkedés 4.  Ifjúsági garancia 

 

Intézkedés 8.  Kompetencia-fejlesztés és képzés 

 

74. oldal: [15] Megjegyzés [S29]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

 

i. Intézkedés: a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése  
 
ii. Intézkedés: mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  

 

v. Intézkedés: területi hátrányok felszámolása  

 



vi. Intézkedés: szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások  

 

x. Intézkedés: fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 
elősegítése és munkaerő-piaci integrációjának, rehabilitációjának támogatása  

 

xi. Intézkedés: területi és lakhatási hátrányok felszámolása a szociális gazdaság révén a térségi 
komplex program(ok)hoz kapcsolódóan  
 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 

i. Intézkedés: a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 
foglalkoztathatóságának javítása 

 

ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése  
 

iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek és romák bevonása a társadalmi 
folyamatokba és a befogadás elősegítése, esélyegyenlőség javítása 

 

iv. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 

v. Intézkedés: társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs és multikulturális programokkal, 
szemléletformálással)  
 
vi. Intézkedés: a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása  
 
vii. Intézkedés: gyermekszegénység csökkentése  
 
viii. Intézkedés: Mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  
 
ix. Intézkedés: Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó 
beavatkozásai 
 
x. Intézkedés: Szegregált élethelyzetek felszámolásának segítése  

 

xiv. Intézkedés: integrált fejlesztések támogatása gyermekek és fiatalok részére (0-18év)  

 

xx. Intézkedés: fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességűek, munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése  

 

xxi. Intézkedés: területi és lakhatási hátrányok felszámolása komplex programokkal az elmaradott 
térségekben  
 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

 



i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

i. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelés eszközeivel, 
a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása  

 

ii. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelésen kívüli 
eszközökkel  

 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, (formális 
oktatás)  

 

iv. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem 
formális és informális tanulási formákon keresztül  

 

v. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának 
javítása, minőségének fejlesztése  

 

vi. Intézkedés: tehetséggondozás a köznevelésben  

 

vii. Intézkedés: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése  

 

viii. Intézkedés: A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése  

 

ix. Intézkedés: részvétel növelése az egész életen át tartó tanulásban széleskörű hozzáférési eszközök 
alkalmazásával beleértve a nem-formális és informális tanulási formákat is  

 

x. Intézkedés: innováció és kreativitás fejlesztése és támogatása az élethosszig tartó tanulás 
segítségével  

 

xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók  
 

74. oldal: [16] Megjegyzés [S30]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 

Intézkedés 4. A digitális tudás és tudatosság elterjedésének fejlesztése 



 

Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 5. PRIORITÁSTENGELY: Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott 

gazdaságfejlesztési programjai 

 

Intézkedés 3. Speciális gazdasági zónák fejlesztései 

 

Intézkedés 4. Kiemelt közösségi alternatív és kísérleti gazdaságfejlesztési programok  

 

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

 

Intézkedés 1.  A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása 

 

Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 

Intézkedés 6.  Társadalmi vállalkozások támogatása, a szociális gazdaság fejlesztése 

 

Intézkedés 7.  Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 

 

Intézkedés 8.  Kompetencia-fejlesztés és képzés 

 

Intézkedés 9.  A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és szolgáltatások 

 

Intézkedés 14.  Üzleti képességek fejlesztése 

 

GINOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 

 

1. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 

 

2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 

 

74. oldal: [17] Megjegyzés [S31]   Szerző    

MRE: 



 

TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő 

mobilitás támogatása 

 

Intézkedés 1. Megyei kiemelt alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés, 

munkahelyteremtés és munkahelymegtartó beruházások 

 

TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált várostérségi fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/vagy szociális település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása 

 

TOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-

fejlesztés 

 

Intézkedés 3. Helyi telep-felszámolási és szociális programok 

 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 2: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 3: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú 

fejlesztések 

 

TOP 8. PRIORITÁSTENGELY: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés. 

 

Intézkedés 2. Megyei speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési 

programok 

 

 

85. oldal: [18] Megjegyzés [S37]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 



 
iv. Intézkedés: általános egészségtudatosság, mentális egészség és fizikai aktivitás növelése  

 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 
i. Intézkedés: a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 
foglalkoztathatóságának javítása 
 
iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek és romák bevonása a társadalmi 
folyamatokba és a befogadás elősegítése, esélyegyenlőség javítása 
 
vii. Intézkedés: gyermekszegénység csökkentése  
 
xi. Intézkedés: a munkaerő-piaci aktivitást támogató egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatások, 
illetve programok megvalósítása  
 
xvi. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, 
életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése  
 
xviii. Intézkedés: Idősek életminőségének és tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti 
együttműködés támogatása, 50+ társadalmi integrációjának elősegítése  

 

xix. Intézkedés: családok életminőségének javítása és gyermekvállalás elősegítése 

 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, (formális 
oktatás)  

 

v. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának 
javítása, minőségének fejlesztése  

 

viii. Intézkedés: A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése  

 

xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók  
 
 

91. oldal: [19] Megjegyzés [S40]   Szerző    

MRE: 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 
iii. Intézkedés: hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek és romák bevonása a társadalmi 
folyamatokba és a befogadás elősegítése, esélyegyenlőség javítása 
 
vii. Intézkedés: gyermekszegénység csökkentése  
 
viii. Intézkedés: Mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  
 
ix. Intézkedés: Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó 
beavatkozásai 
 



xvi. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, 
életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése 
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, (formális 
oktatás)  

 

v. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának 
javítása, minőségének fejlesztése  

 

viii. Intézkedés: A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése  

 

xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók  
 

91. oldal: [20] Megjegyzés [S41]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

 

iii. Intézkedés: a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, 
korszerűsítése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése  
 
EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 

iv. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) közösségekért, a 

közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 
x. Intézkedés: Szegregált élethelyzetek felszámolásának segítése 

 
xii. Intézkedés: általános egészségtudatosság, mentális egészség és fizikai aktivitás növelése  
 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
 

92. oldal: [21] Megjegyzés [S43]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 
v. Intézkedés: társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs és multikulturális programokkal, 
szemléletformálással) 

 

EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 
 



i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

i. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelés eszközeivel, 
a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása  

 

ii. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelésen kívüli 
eszközökkel  

 

iv. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem 
formális és informális tanulási formákon keresztül  

 

x. Intézkedés: innováció és kreativitás fejlesztése és támogatása az élethosszig tartó tanulás 
segítségével  

 

xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók  
 

92. oldal: [22] Megjegyzés [S44]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései 

 

Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és 

hálózatok fejlesztése 

 

Intézkedés 1. Innovatív és kreatív fejlesztések a tercier szektorban 

 

Intézkedés 2. Az egészséggazdasághoz és egészségturizmushoz kapcsolódó kiemelt szolgáltatások 

fenntartható és innovatív fejlesztései 

 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 5. PRIORITÁSTENGELY: Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott 

gazdaságfejlesztési programjai 



 

Intézkedés 1. Kiemelt térségek célzott gazdaságfejlesztési programjai  

 

Intézkedés 2. Kiemelt városi növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai 
 

98. oldal: [23] Megjegyzés [S45]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

 

viii. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése  

 

ix. Intézkedés: a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése 
(országos)  
 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 
ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése  
 
iv. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 

vi. Intézkedés: a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása  
 
viii. Intézkedés: Mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  
 
xiii. Intézkedés: aktív, egészséges idősödés támogatása  

 

xviii. Intézkedés: Idősek életminőségének és tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti 
együttműködés támogatása, 50+ társadalmi integrációjának elősegítése  
 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók   

 
 

101. oldal: [24] Megjegyzés [S48]   Szerző    

MRE: 

KEHOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KLÍMAVÁLTOZÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS 

Klímaváltozással kapcsolatos tudásbázis bővítése 

 

KEHOP 3. PRIORITÁSTENGELY: VÍZVÉDELEMMEL, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, 

LEVEGŐMINŐSÉGGEL ÉS ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK, ÖKOINNOVÁCIÓ 



Specifikus cél 1: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések.  

Specifikus cél 4: Ökoinnovációs fejlesztések és kapcsolódó beruházások 

 

KEHOP 4. PRIORITÁSTENGELY: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK 

Specifikus cél 1: A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének 

javítása Élőhely-fejlesztés, -rekonstrukció védett és Natura 2000 területeken. 

Specifikus cél 3: A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon követéséhez szükséges 

feltételek megteremtése 

Specifikus cél 4: A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok 

ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása 

Specifikus cél 5: A zöld infrastruktúra fejlesztése a működőképes természeti rendszerek 

(ökoszisztémák), tájak, és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú megőrzésével 

 

KEHOP 5. PRIORITÁSTENGELY: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, ENERGETIKIAI ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEK 

Intézkedés 3. Az energiatudatosság növelésének elősegítése 

 

KEHOP 6. PRIORITÁSTENGELY: KÖRNYEZETÜGYI K+F+I, SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

Specifikus cél 3: Környezetügyi szemléletformálás és tervezés 
 

101. oldal: [25] Megjegyzés [S49]   Szerző    

MRE: 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 
ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése  
 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók   

 
 

101. oldal: [26] Megjegyzés [S50]   Szerző    

MRE: 

TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált várostérségi fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/vagy szociális település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása 

 

TOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken 



 

Intézkedés 1: Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex 

fejlesztési programok és energiahatékonysági beruházások 

 

Intézkedés 2: Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások és alacsony szén-dioxid-kibocsátással 

járó stratégiák és gazdaságfejlesztések támogatása 

 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 1: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés 

 

105. oldal: [27] Megjegyzés [S53]   Szerző    

MRE: 

 

TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált várostérségi fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/vagy szociális település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása 

 

TOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken 

 

Intézkedés 1: Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex 

fejlesztési programok és energiahatékonysági beruházások 

 

Intézkedés 2: Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások és alacsony szén-dioxid-kibocsátással 

járó stratégiák és gazdaságfejlesztések támogatása 

 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 1: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés 

 

105. oldal: [28] Megjegyzés [S54]   Szerző    

MRE: 



KEHOP 3. PRIORITÁSTENGELY: VÍZVÉDELEMMEL, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, 

LEVEGŐMINŐSÉGGEL ÉS ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK, ÖKOINNOVÁCIÓ 

Specifikus cél 1: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések.  

 

KEHOP 5. PRIORITÁSTENGELY: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, ENERGETIKIAI ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEK 

Intézkedés 1. A megújuló energiaforrásból előállított hő- és villamos energiatermelés támogatása 

Intézkedés 2. Az energiahatékonyság és az energia megtakarítás növelésére irányuló fejlesztések 

támogatása 

Intézkedés 4. A villamosenergia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, energiahatékonysági és 

kibocsátás-csökkentési célok végrehajtására 
 

107. oldal: [29] Megjegyzés [S55]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 
 
ii. Intézkedés: mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  

 

v. Intézkedés: területi hátrányok felszámolása  

 

vi. Intézkedés: szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások  

 

viii. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése  

 

ix. Intézkedés: a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése 
(országos)  

 

xi. Intézkedés: területi és lakhatási hátrányok felszámolása a szociális gazdaság révén a térségi 
komplex program(ok)hoz kapcsolódóan  
 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 
ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése  
 
iv. Intézkedés: értékalapú közösségi fejlesztések a fenntartható és megújulásra képes (lakó-) 
közösségekért, a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 
 
xviii. Intézkedés: Idősek életminőségének és tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti 
együttműködés támogatása, 50+ társadalmi integrációjának elősegítése  

 

xx. Intézkedés: fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességűek, munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése  

 

xxi. Intézkedés: területi és lakhatási hátrányok felszámolása komplex programokkal az elmaradott 
térségekben  
 
EFOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 



 
i. Intézkedés: a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése  
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

i. Intézkedés: korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelés eszközeivel, 
a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása  

 

v. Intézkedés: az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának 
javítása, minőségének fejlesztése  

 

vi. Intézkedés: tehetséggondozás a köznevelésben  

 

viii. Intézkedés: A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése  
 
xi. Intézkedés: tudásbázis növelése, szemléletformálási és tájékoztatási akciók   
 

107. oldal: [30] Megjegyzés [S58]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 

Intézkedés 3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései 

 

Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és 

hálózatok fejlesztése 

 

Intézkedés 2. Az egészséggazdasághoz és egészségturizmushoz kapcsolódó kiemelt szolgáltatások 

fenntartható és innovatív fejlesztései 

 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 



 

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

 

Intézkedés 2.  Munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 

 

Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 

Intézkedés 4.  Ifjúsági garancia 

 

Intézkedés 5.  Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 6.  Társadalmi vállalkozások támogatása, a szociális gazdaság fejlesztése 

 

Intézkedés 7.  Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 

 

Intézkedés 8.  Kompetencia-fejlesztés és képzés 

 

Intézkedés 9.  A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések és szolgáltatások 

 

Intézkedés 10.  A szakképzés és felnőttképzés  

fejlesztése, a duális képzés elterjesztése 

 

GINOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 

 

1. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 

 

2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 

 

 

107. oldal: [31] Megjegyzés [S57]   Szerző    

MRE: 

 



TOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztés infrastruktúra és üzleti környezet 

fejlesztése 

 

Intézkedés 1. Megyei kiemelt ipar és gazdaság-fejlesztések – megyei gazdasági kitörési pontokhoz, 

szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és 

kapcsolódó komplex beruházások támogatása 

 

Intézkedés 2. Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt szolgáltatási szektorokhoz 

kapcsolódó gazdaságfejlesztések 

 

TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő 

mobilitás támogatása 

 

Intézkedés 1. Megyei kiemelt alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés, 

munkahelyteremtés és munkahelymegtartó beruházások 

 

TOP 3. PRIORITÁSTENGELY Integrált várostérségi fejlesztések 

 

Intézkedés 1. Fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések és a települési gazdasági 

környezet fejlesztése 

 

Intézkedés 2. Funkcióbővítő integrált településfejlesztés és/vagy szociális település rehabilitáció és 

felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városbiztonság fokozása 

 

Intézkedés 3. Az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi infrastruktúra fejlesztése 

 

TOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken 

 

Intézkedés 1: Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex 

fejlesztési programok és energiahatékonysági beruházások 

 

Intézkedés 2: Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások és alacsony szén-dioxid-kibocsátással 

járó stratégiák és gazdaságfejlesztések támogatása 

 



TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 1: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés 

 

Intézkedés 2: Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 3: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú 

fejlesztések 

 

TOP 8. PRIORITÁSTENGELY: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés. 

 

Intézkedés 1. Megyei és helyi kiemelt foglalkoztatási programok 

 

Intézkedés 3. Megyei Jogú Városok ESZA fejlesztési programjai 

 

107. oldal: [32] Megjegyzés [S56]   Szerző    

KEHOP 3. PRIORITÁSTENGELY: VÍZVÉDELEMMEL, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL, 

LEVEGŐMINŐSÉGGEL ÉS ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK, ÖKOINNOVÁCIÓ 

Specifikus cél 1: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések.  

Specifikus cél 4: Ökoinnovációs fejlesztések és kapcsolódó beruházások 

 

KEHOP 4. PRIORITÁSTENGELY: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK 

 

Specifikus cél 2: A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 

 

Specifikus cél 3: A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon követéséhez szükséges 

feltételek megteremtése 

 

Specifikus cél 4: A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok 

ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása 

 

Specifikus cél 5: A zöld infrastruktúra fejlesztése a működőképes természeti rendszerek 

(ökoszisztémák), tájak, és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú megőrzésével 

 

KEHOP 5. PRIORITÁSTENGELY: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, ENERGETIKIAI ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEK 

 



Intézkedés 1. A megújuló energiaforrásból előállított hő- és villamos energiatermelés támogatása 

 

Intézkedés 2. Az energiahatékonyság és az energia megtakarítás növelésére irányuló fejlesztések 

támogatása 

 

Intézkedés 3. Az energiatudatosság növelésének elősegítése 

 

KEHOP 6. PRIORITÁSTENGELY: KÖRNYEZETÜGYI K+F+I, SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

 

Specifikus cél 3: Környezetügyi szemléletformálás és tervezés 
 

108. oldal: [33] Megjegyzés [S59]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

 

ii. Intézkedés: mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  

 

x. Intézkedés: fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 
elősegítése és munkaerő-piaci integrációjának, rehabilitációjának támogatása  

 

xi. Intézkedés: területi és lakhatási hátrányok felszámolása a szociális gazdaság révén a térségi 
komplex program(ok)hoz kapcsolódóan  

 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 

i. Intézkedés: a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 
foglalkoztathatóságának javítása 

 

ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése  

 

viii. Intézkedés: Mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  
 

ix. Intézkedés: Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó 
beavatkozásai 

 

xix. Intézkedés: családok életminőségének javítása és gyermekvállalás elősegítése  
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, (formális 
oktatás)  

 

vi. Intézkedés: tehetséggondozás a köznevelésben  

 



vii. Intézkedés: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése  

 

viii. Intézkedés: A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése  

 

xii. Intézkedés: intelligens szakosodás a felfedező kutatásokban  

 

xiii. Intézkedés: az alapkutatások nemzetközi versenyképességének növelése  

 

xiv. Intézkedés: tudományos utánpótlás javítása  
 

108. oldal: [34] Megjegyzés [S61]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 

 

2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 

 

3. Intézkedés: Hálózati gazdaság fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 

Intézkedés 4. A digitális tudás és tudatosság elterjedésének fejlesztése 

 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és 

hálózatok fejlesztése 

 

Intézkedés 1. Innovatív és kreatív fejlesztések a tercier szektorban 

 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 5. PRIORITÁSTENGELY: Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott 

gazdaságfejlesztési programjai 

 



Intézkedés 1. Kiemelt térségek célzott gazdaságfejlesztési programjai  

 

Intézkedés 2. Kiemelt városi növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai 

 

Intézkedés 3. Speciális gazdasági zónák fejlesztései 

 

Intézkedés 4. Kiemelt közösségi alternatív és kísérleti gazdaságfejlesztési programok  

 

GINOP 6. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

 

Intézkedés 1.  A munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása 

 

Intézkedés 3. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 

Intézkedés 6.  Társadalmi vállalkozások támogatása, a szociális gazdaság fejlesztése 

 

Intézkedés 7.  Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai 

 

Intézkedés 12.  Munkahelyi rugalmasság elterjesztése 

 

Intézkedés 13.  A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése 

 

Intézkedés 14.  Üzleti képességek fejlesztése 

 

GINOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 

 

1. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 

 

2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 

 

 

108. oldal: [35] Megjegyzés [S60]   Szerző    

MRE: 

 



TOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő 

mobilitás támogatása 

 

Intézkedés 1. Megyei kiemelt alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés, 

munkahelyteremtés és munkahelymegtartó beruházások 

 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 1: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés 

 

Intézkedés 3: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú 

fejlesztések 

 

TOP 8. PRIORITÁSTENGELY: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és 

foglalkoztatás-ösztönzés. 

 

Intézkedés 1. Megyei és helyi kiemelt foglalkoztatási programok 

 

116. oldal: [36] Megjegyzés [S63]   Szerző    

MRE: 

 

EFOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

 

ii. Intézkedés: mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  

 

x. Intézkedés: fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 
elősegítése és munkaerő-piaci integrációjának, rehabilitációjának támogatása  

 

xi. Intézkedés: területi és lakhatási hátrányok felszámolása a szociális gazdaság révén a térségi 
komplex program(ok)hoz kapcsolódóan  

 

EFOP 2. PRIORITÁSTENGELY: Befogadó társadalom 

 

i. Intézkedés: a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 
foglalkoztathatóságának javítása 

 

ii. Intézkedés: a karitatív, önkéntes tevékenység és aktív társadalmi szerepvállalás erősítése  

 

viii. Intézkedés: Mélyszegénységben élők, romák felzárkózása  



 

ix. Intézkedés: Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó 
beavatkozásai 

 

xix. Intézkedés: családok életminőségének javítása és gyermekvállalás elősegítése   
 

EFOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Gyarapodó tudástőke 

 

iii. Intézkedés: a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, (formális 
oktatás)  

 

vi. Intézkedés: tehetséggondozás a köznevelésben  

 

vii. Intézkedés: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése  

 

viii. Intézkedés: A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése  

 

xii. Intézkedés: intelligens szakosodás a felfedező kutatásokban  

 

xiii. Intézkedés: az alapkutatások nemzetközi versenyképességének növelése  

 

xiv. Intézkedés: tudományos utánpótlás javítása 
 

116. oldal: [37] Megjegyzés [S65]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 

 

2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 

 

3. Intézkedés: Hálózati gazdaság fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 

 

Intézkedés 3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései 



 

Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és 

hálózatok fejlesztése 

 

Intézkedés 1. Innovatív és kreatív fejlesztések a tercier szektorban 

 

Intézkedés 2. Az egészséggazdasághoz és egészségturizmushoz kapcsolódó kiemelt szolgáltatások 

fenntartható és innovatív fejlesztései 

 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 5. PRIORITÁSTENGELY: Kiemelt növekedési zónák és speciális területek célzott 

gazdaságfejlesztési programjai 

 

Intézkedés 1. Kiemelt térségek célzott gazdaságfejlesztési programjai  

 

Intézkedés 2. Kiemelt városi növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai 

 

Intézkedés 3. Speciális gazdasági zónák fejlesztései 

 

Intézkedés 4. Kiemelt közösségi alternatív és kísérleti gazdaságfejlesztési programok  
 

116. oldal: [38] Megjegyzés [S64]   Szerző    

MRE: 

 

TOP 1. PRIORITÁSTENGELY: Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztés infrastruktúra és üzleti környezet 

fejlesztése 

 

Intézkedés 2. Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt szolgáltatási szektorokhoz 

kapcsolódó gazdaságfejlesztések 

 

TOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú 

fejlesztések) 

 

Intézkedés 1: Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés 



 

121. oldal: [39] Megjegyzés [S67]   Szerző    

MRE: 

 

GINOP 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése 

 

2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése 

 

4. Intézkedés: Foglalkoztatás orientált fejlesztések 

 

GINOP 3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések 

 

Intézkedés 1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

 

Intézkedés 2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 

Intézkedés 3. Elektronikus közigazgatás és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései 

 

Intézkedés 4. A digitális tudás és tudatosság elterjedésének fejlesztése 

 

Intézkedés 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 4. PRIORITÁSTENGELY: Innovatív és kreatív szolgáltatások, kiemelt vonzerők, termékek és 

hálózatok fejlesztése 

 

Intézkedés 1. Innovatív és kreatív fejlesztések a tercier szektorban 

 

Intézkedés 2. Az egészséggazdasághoz és egészségturizmushoz kapcsolódó kiemelt szolgáltatások 

fenntartható és innovatív fejlesztései 

 

Intézkedés 3. Kiemelt vonzerők, termékek és a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése 

 

GINOP 7. PRIORITÁSTENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 

 



2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 

 

 


