
SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 
 

A Váci Egyházmegye, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola és a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 
Irodája kifejezi együttműködési szándékát az egyházmegye területén 
megvalósítandó fenntartható vidékfejlesztési modellkísérlet 
támogatására. 

A nyilatkozat aláírói megismerkedtek a szeptember 16-17-én Győrött és 
Pannonhalmán rendezett tanácskozás záródokumentumával, amely az 
ökológiailag fenntartható tájbarát gazdálkodás igényét összekapcsolja a 
helyi közösségek önrendelkezését biztosító szellemi és anyagi feltételek 
megteremtésével.  

Szükségesnek és lehetségesnek látják, hogy az egyházmegye területén, a 
fenti célok jegyében jelenleg is zajló kezdeményezésekre építve, átfogó 
fenntarthatósági program induljon, és ennek tapasztalatai tudományosan 
értékelhető tanulságokkal járuljanak hozzá a pannonhalmi folyamat 
megvalósításához. 

A helyi erőforrások felmérése nyomán választott mintaterületeken olyan 
komplex fejlesztési programokban kívánnak közreműködni, amelyek a 
tájadottságoknak megfelelő gazdálkodási lehetőségek jobb kihasználását 
teszik lehetővé.  

 

Mindezt a felek az alábbiakkal kívánják előmozdítani:  

 

A Váci Egyházmegye: 

▪ Gyümölcsészetek (gyümölcsöskertek) létrehozása egyházi 
ingatlanokon, például: iskolák, intézmények telkein, plébánia 
udvarokon. 

▪ A környező termelők termékeinek bevonása, felvásárlása a 
közétkeztetésbe. 

▪ Helyi piacok létrehozása. 

▪ A helyi feldolgozás elősegítése. 

▪ Hátrányos helyzetűek megsegítése a vadon termő növények, és 
gyógynövények begyűjtésének működtetésével. 
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Az ELTE Társadalomtudományi Kar: 

▪ Humánökológia szakos hallgatói tanáraik vezetésével, 
kutatószeminárium és terepgyakorlat keretében erőforrás-leltárt 
készítenek a programba bevonható egyes településeken zajló 
kezdeményezésekről, azok résztvevőiről, céljairól és kapacitásairól a 
pannonhalmi folyamatban kiemelten kezelt tevékenységformák 
vonatkozásában.  

▪ A felmérés alapján a kutatócsoport koordinálja a helyi fenntarthatósági 
programok, akciótervek készítését, ehhez szakmai segítséget nyújt.  

▪ Bekapcsolódik a program megvalósításába, melynek fejleményeit 
akciókutatás keretében követi és segíti. 

 
 
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola:  

▪ Kutatási és oktatási programot dolgoz ki a pedagógus jelöltek elméleti 
és gyakorlati képzésében. 

▪ Törekszik arra, hogy valamennyi szakon (csecsemőgondozó, 
óvodapedagógus, tanító, szociálpedagógus és katekéta-lelkipásztori 
munkatárs, hittanár nevelő-tanár) a hallgatók elméleti képzésében a 
tantárgyi törzsanyagba, a szabadon és a kötelezően választott 
tárgyakba szervesen beépüljön a fenntarthatóság etikai, pszichológiai, 
ökológiai és szociológiai alapozású elve. 

▪ Terepkutatást, fölmérést szervez (ELTE hallgatókkal együtt) a Váci 
Egyházmegye egyes településeinek természeti, közösségi értékeiről, 
környezeti problémáiról és a helyi fenntartható ökoszociális 
gazdálkodás lehetőségeiről. Különös tekintettel arra, hogy az oktatási 
intézmények és pedagógusok miként vonhatók be a helyi közösségek, 
családok és az ottani oktatási intézmények diákjainak 
környezettudatos és egészségmegőrző életvitelének kialakításában.  

▪ E munka elméleti alapozásában és gyakorlati megvalósulásában 
segítséget jelent együttműködése az MTA ÖBKI és a Magosfa váci 
zöld civilszervezet munkatársaival. 
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A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa:  

▪ Figyelemmel kíséri a program megvalósulását, értékeli és elemzi 
tanulságait. 

▪ Elősegíti a résztvevők és a program bekapcsolódását az országos 
jogalkotási, egyeztetési, előkészítési és egyéb környezetpolitikai 
folyamatokba, népszerűsíti a mintaprogramot, azt modellként kínálja 
követésre mások számára.  

▪ Jogi elemzésekkel és állásfoglalásokkal segíti a kutatást és a 
megvalósítást. 

▪ A tapasztalatokra, eredményekre támaszkodva ajánlások formájában 
hívja fel a szükséges jogalkotási és egyéb lépések megtételére a 
jogalkotó és jogalkalmazó szerveket, önkormányzatokat, helyi 
közösségeket és a nyilvánosságot.  

 

2011. december 
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