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Összefoglalás
Hogyan járul hozzá a felsôoktatás mint intézmény és mint tudásbázis 
a fenntarthatósági törekvések megvalósításához? Milyen szerepe és le-
hetôsége van az egyes intézményeknek és a különbözô szervezeti egy-
ségeknek? A kérdés nem pusztán teoretikus, hiszen az egyetemek akár 
belsô, akár külsô érintettjeik révén szembesülhetnek a válaszadás kény-
szerével. Jobb esetben valamely belsô kezdeményezés hatására vizsgál-
ják meg a fenntarthatósági teljesítményüket. De van, hogy pusztán a kü-
lönbözô pályázati források elnyerésekor tett vállalásuk teljesítése okán 
merül föl a fenntarthatóság kérdése. A felsôoktatási intézmények a vál-
lalatoknál sokkal lassabban reagálnak a környezeti változások okozta 
kihívásokra, aminek elsôsorban az érintetti elvárások lehetnek az okai.
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Summary 
How can higher education as an institutional system and a knowledge 
base contribute to the implementation of sustainability efforts? What 
are the roles and potentials of the individual institutions and various 
organisational units of higher education? The question is not merely 
theoretical, since through their internal or external stakeholders, uni-
versities might be required to reply these questions. In a better case, 
they examine their sustainability performance on an internal initiative. 
In several cases, however, the issue of sustainability arises solely during 
the fulfillment of their commitments undertaken to obtain funding at 
tenders. Higher education institutions respond to the challenges posed 
by environmental changes far slower than companies, perhaps due to 
stakeholder expectations.

Amikor vállalati fenntarthatóságról (környezetvédelemrôl) beszélünk, 
mindenki szeme elôtt megjelenik egy füstölgô gyár képe, amely ontja ma-
gából a különbözô káros anyagokat, megmérgezve talajt, levegôt, vizeket.

A fenntarthatóság messze több, mint környezetvédelem. A foga-
lom azoknak a rendszereknek az egészséges és harmonikus (együtt)
mûködésére utal, amelyet „Földnek” nevezünk. Ez a harmónia kiter-
jed minden élôlényre, és minden élôlény által alkotott alrendszerre is.  
A harmónia megteremtésének alapja pedig, hogy olyan módon kell a 
jólétet biztosítani minden élôlény számára, hogy ne lépjük túl a termé-
szet adta kereteket.

A fenntarthatóság fogalma azáltal és akkor vált divatossá, hogy ez 
idáig úgy tûnik, hogy nem sikerül(t) megvalósítani. Bár természetesen 
mindig akadnak „józan optimisták”!

A tanultabbak még azzal is tisztában vannak, hogy mindezeken fe-
lül igazságtalanul bánnak az alkalmazottjaikkal, kizsákmányolják azo-
kat, és teszik mindezt a minél magasabb profit elérése érdekében.  
A különbözô termelô- és szolgáltatóvállalatok viszonylag hamar észlel-
ték a társadalmi nyomást, ami a feléledô környezeti tudat következté-
ben létrejött, és igyekeztek lehetôségeikhez mérten reagálni is erre. 
Azok a vállalatok léptek legelôször, amelyekre a legnagyobb nyomás ne-
hezedett az általuk okozott környezeti károkból kifolyólag, illetve azok, 
amelyek valamely ok miatt érzékenyebben reagáltak a társadalmi elvárá-
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sokra. Számos cikk, szervezet és kutatás foglalkozik azzal, hogy miért jó 
egy vállalatnak jelentést írnia, és mindezt hogyan tegye, hogy hiteles és 
az elvárásoknak megfelelô legyen az eredmény.

Az egyik legátfogóbb és éppen ezért a legnépszerûbb és legelterjed-
tebb jelentésmódszertan a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (Glo-
bal Reporting Initiative, GRI) amely számos nyelven ingyenesen hozzá-
férhetô útmutatóval segíti a jelentésírás kultúrájának fejlôdését.

A GRI alapján elmondható, hogy a jelentéskészítés a szervezet fenn-
tartható fejlôdés elérése érdekében kifejtett teljesítményének mérése, 
közzététele, valamint belsô és külsô érintett csoportok számára átlátha-
tóvá tételére irányuló gyakorlat. A fenntarthatósági jelentés a gazdasági, 
környezeti és társadalmi teljesítményekrôl történô beszámoló (pl. hár-
mas teljesítményértékelés, angolul: triple bottom line).

Az, hogy egy szervezet tevékenységeinek fenntarthatósága átlátha-
tó, nagyon sok érintett számára fontos, akik közt szerepelnek üzleti, 
munkaügyi és civil szervezetek, befektetôk, elszámoltatók és még so-
kan mások.

A fenntartható mûködés környezeti és társadalmi dimenzióit nagyon 
sokáig a társadalom nem vizsgálta, így a cégek magánügyként élték 
meg. Érthetô okokból viszonylag hosszú idôn át az ipari forradalmat 
követôen kevesen és keveset számoltak a gazdasági fenntarthatóságon 
túli kérdésekkel. Ezt azért fontos megértenünk, hogy lássuk, miért any-
nyival kiforrottabb és elterjedtebb a pénzügyi jelentések gyakorlata, és 
miért jár még mindig gyerekcipôben a fenntarthatóság teljes hármasát 
vállalati szinten bemutató jelentések írása.

Nehéz lenne megtalálni az elsô fenntarthatósági vagy környezeti je-
lentést, de elegendô egy pillantást vetni a GRI adatbázisában szereplô 
legrégebbi jelentésekre.

1. táblázat: A GRI nyilvántartásában szereplô legrégebbi jelentések

Évszám Szervezet Ország Iparág

1998 Electrolux Svédország Tartós fogyasztási cikkek
1999 British Airways Egyesült Királyság Légi közlekedés
1999 ESAB Svédország Építôanyagok
1998 Acea Olaszország Energia-közmû

Forrás: www.globalreporting.org
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Az eltelt közel 15 évben a GRI adatbázisa már 5646 szervezet 15 157 je-
lentését tartalmazza. Ezek között 167 magyar jelentés is megtalálható, me-
lyek között egyetlen felsôoktatási intézmény által készített sincs. Ugyanak-
kor a több mint 15 ezer jelentésbôl is csupán 97 olyan van, amelyet egyetem 
adott ki. Mindeközben a TOP 15 egyetem (lásd az alábbi két ranglistát) 
szemmel láthatólag kiemelten kezeli a témát. Nem csupán mesterképzés 
szintjén található meg a fenntarthatóság témaköre, bár oda egyértelmûen 
beépül. Tekintet nélkül az egyetem „fô profiljára” valamennyien fontos-
nak tartják intézményi szintre emelni a fenntarthatóvá válás ügyét.

2. táblázat: A legrangosabb egyetemek és fenntarthatósági honlapjaik 01

He-
lye-
zés

Név Ország Fenntarthatósági weboldal

1 Harvard University Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.green.harvard.edu/

2 University of Toronto Kanada http://www.sustainability.utoronto.ca/Page4.aspx

3 Johns Hopkins University Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.sustainability.jhu.edu/

4 Stanford University Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainablestanford.stanford.edu/

5 University of California 
Berkeley

Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainability.berkeley.edu/os/

6 University of Michigan 
Ann Arbor

Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainability.umich.edu/

7 University of Oxford Egyesült Királyság http://www.admin.ox.ac.uk/estates/environ-
ment/

8 University of Washington 
Seattle

Amerikai Egyesült 
Államok

http://f2.washington.edu/ess/

9 University of California 
Los Angeles

Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.sustain.ucla.edu/

10 University of Tokyo Japán http://www.sustainability.k.u-tokyo.ac.jp/

11 University of Cambridge Egyesült Királyság http://www.cpsl.cam.ac.uk/

12 University of Pennsylvania Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.upenn.edu/sustainability/

13 University of California 
San Diego

Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainability.ucsd.edu/

14 Imperial College Egyesült Királyság http://www3.imperial.ac.uk/sustainability

15 Massachusetts Institute 
of Technology

Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainability.mit.edu/

Forrás: www.urapcenter.org/2012/ és saját szerkesztés.
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3. táblázat: A legrangosabb egyetemek és fenntarthatósági honlapjaik 02

He-
lye-
zés

Név Ország Fenntarthatósági weboldal

1 Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 

Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainability.mit.edu/

2 Harvard University Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.green.harvard.edu/

3 University of Cambridge Egyesült Királyság http://www.cpsl.cam.ac.uk/

4 UCL 
(University College London) 

Egyesült Királyság http://www.ucl.ac.uk/environment-institu-
te/ucl-sustainability, http://www.ucl.ac.uk/
greenucl/about-us/ucl-es-team

5 Imperial College London Egyesült Királyság http://www3.imperial.ac.uk/sustainability

6 University of Oxford Egyesült Királyság http://www.admin.ox.ac.uk/estates/envi-
ronment/

7 Stanford University Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainablestanford.stanford.edu/

8 Yale University Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainability.yale.edu/

9 University of Chicago Amerikai Egyesült 
Államok

http://sustainability.uchicago.edu/

10 California Institute of 
Technology (Caltech) 

Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.sustainability.caltech.edu/

11 Princeton University Amerikai Egyesült 
Államok

https://www.princeton.edu/sustainability/

12 ETH Zurich (Swiss Federal 
Institute of Technology) 

Svájc http://www.sustainability.ethz.ch/index_EN

13 University of Pennsylvania Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.upenn.edu/sustainability/

14 Columbia University Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.environment.columbia.edu/

15 Cornell University Amerikai Egyesült 
Államok

http://www.cornell.edu/sustainability/

Forrás: www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013 és saját 
szerkesztés.

Az egyik hazai élenjáró cég így fogalmaz: „A környezet–társadalom–
gazdaság területek harmonizálásával megvalósuló fenntarthatóságot 
számos tényezô befolyásolja, melyek egymással kölcsönhatásban formál-
ják a Magyar Telekom fenntarthatósági tevékenységét.”1

Részben értékválasztás függvénye, hogy mit nevezünk fenntartható-
nak, így ennek a határai nem feltétlenül esnek egybe az emberi faj öko-
lógiai tûrôképességének határaival.
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A fenntarthatóság ügye rendkívül komplex, és globálisan értelmez-
hetô csak helyesen. A környezeti és társadalmi állapotok és jólét leg-
fontosabb összetevôi a megfelelô ismeretek és információk birtoklása, a 
tudatosság, a felelôsségvállalás és a megfelelô értékrend. Ezek a tudati 
szintû eszközök elengedhetetlenek a helyes irány meghatározásához. 
Természetesen a környezeti és társadalmi teljesítmény értelmezéséhez 
további komponenseket is figyelembe kell venni.

Ahhoz, hogy eldönthessük, egy bizonyos információ lényeges-e, belsô 
és külsô szempontok kombinációjára van szükség. Olyan szempontokra 
például, hogy mi a szervezet küldetése és versenystratégiája, vagy meg-
fontolások, melyek az érintett csoportok által közvetlenül megfogalma-
zott megfontolások, melyek az átfogóbb társadalmi elvárások, illetve mi 
a szervezet hatása a termelési folyamatban elôtte (pl. a beszállítói lánc-
ra) vagy utána (pl. a vevôkre) elhelyezkedô egységekre.

A fenntartható fejlôdés a társadalmi haladás – méltányos életkö-
rülmények, szociális jólét – elérése, megtartása érdekében a gazdasá-
gi fejlôdés biztosítását és a környezeti feltételek megôrzését jelenti.  
A méltányos életkörülmények, a megfelelô életminôség, jólét biztosí-
tását kifejezô célkitûzés mindenkire – a jövô nemzedékekre is – vo-
natkozik. A fenntartható fejlôdés tehát elismeri és céljának tekinti az 
egymást követô nemzedékek megfelelô életminôséghez való egyenlô 
jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek telje-
sítését.2

A fenntarthatóság azt jelenti, hogy a természeti környezet eltartóké-
pességével összhangban lehet csak a társadalom reális szükségleteinek 
a kielégítésérôl gondoskodni, a környezet eltartóképessége egyben az 
igények kielégítésének korlátja is. Ezért a társadalmat kell úgy igazgat-
nia, hogy annak életminôsége a változó környezetben hosszú távon is 
biztosított legyen. A fenntartható társadalomnak a külsô feltételekhez 
a belsô, társadalmi feltételek helyes megválasztásával kell alkalmaz-
kodnia.

A megvalósításhoz elengedhetetlen a rendszerszemléletû gondolko-
dás és kormányzás, amelynek intézményi, kormányzási megtestesítôje 
a fenntartható fejlôdés minden dimenzióját integráló intézményrend-
szer. A fenntartható fejlôdés minden egyes részterületén a kitûzött cé-
lok elérése érdekében tehát szükség van oktatási, szemléletformálási-
kommunikációs tevékenységre.
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A fenntarthatóság megértéséhez integrált rendszerszemlélet, tan-
tárgyközi és tudományközi megközelítés szükséges, ami nehéz lecke a 
merev szaktudományi-tantárgyi keretekhez szokott pedagógustársada-
lom számára.

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata egész életen át tartó tanulási 
folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik krea-
tív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak 
a természet és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és 
etikusan felelôs elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tettekben. 
Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony 
gazdaságot a jövô számára.

Azonban nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy az egyetem funk-
ciója a képzés, nevelés, kutatás, amely környezeti és társadalmi szem-
pontból jelentôs indirekt hatással rendelkezik. Mindezekhez szervesen 
kapcsolódik az intézmény létezésébôl és mûködésébôl fakadó környe-
zeti és társadalmi hatások sora, amelyek egy része direkt, mások pedig 
további indirekt hatásokkal bírnak.

Az alábbi ábra abba kínál betekintést, hogy a felsôoktatási fenntart-
hatóság megvalósítása során mely funkciók mentén lehetséges az érin-
tettek feltérképezése.

1. ábra: A felsôoktatási intézmények feladatai

Egyetem

Oktatás/
kutatás

Irányítás/
stratégia

Ingatlan-
gazdálkodás

Hallgatói
szolgáltatások Adminisztráció
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Freeman3 fogalma szerint érintett minden olyan csoport vagy egyén, 
aki hat a szervezet célmegvalósítására, illetve érintve van abban. Meg-
jegyzem, hogy a kifejezés természetébôl adódóan a belsô érintetti cso-
port nevezhetô akár érdekeltnek is.

A definícióból is látszik, hogy a megfelelô stratégia kialakításához el-
enged hetetlen, hogy az egyetem ismerje és folyamatosan figyelje mind-
azokat a csoportokat, akikre mûködése hatással van vagy lehet. Ezen 
csoportok némelyike egyértelmû, és az egyetemnek jól felfogott érdeke 
annak tanulmányozása, hogy milyen kapcsolatot ápol velük, pl. hallga-
tók, fenntartók, alkalmazottak. Más csoportok már nem ennyire nyil-
vánvalóan kapcsolódnak az egyetemi élethez, ám néha kulcsszerepet 
játszanak a célkitûzések sikere szempontjából.

Összefoglalva elmondható tehát, hogy bár a felsôoktatási fenntart-
hatósági kezdeményezések már Magyarországon is terjedôben vannak 
(jó példa a BME, ELTE, SZTE, BCE, SZIE, SZE), hiszen számos egye-
tem erre specializálódott kutatócsoportot hoz létre (pl. MOME EcoLab,  
a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem fenntarthatósági kutatócsoportja), 
vagy külön koordinátort nevez ki. Azonban jól látható, hogy ezek a kez-
deményezések már nem épülnek rendszerszerûen bele az egyetem éle-
tébe, hanem egy-egy elkötelezett vezetô munkáját dicsérik. Bár mind 
több intézmény látja be a fenntarthatósági törekvések eredményeinek 
gyümölcsét (akár pályázati téren), ez idáig még az érintetti nyomás nem 
nôtt olyan mértékûre, hogy kényszerítô erôként hasson. Ezt jól példázza 
a GRI-szektor specifikus útmutatóinak ágazati listája:4

– Repülôtér-üzemeltetôk
– Építôipar és ingatlan
– Rendezvényszervezôk
– Energiaszolgáltatók
– Pénzügyi szolgáltatások
– Élelmiszer-feldolgozás
– Média
– Bányászat és fémfeldolgozás
– NGO (inkább példamutatás okán!)
– Olaj és gáz
– Kísérleti változatok

• Autóipar
• Logisztika és Közlekedés
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• Állami szervezet
• Távközlési
• Ruházat és cipô

Nemzetközi szinten ugyanakkor (mint az a legrangosabb egyetemek 
példáján is látszik) a fenntarthatóság ügyének prioritásként kezelése el-
várás mind a hallgatók, mind pedig a különbözô társadalmi csoportok 
részérôl.

Az tehát, hogy az egyetemek mûködése a vállalatokénál lényegesen 
kevesebb direkt környezeti és társadalmi hatással rendelkezik, csak még 
nagyobb felelôsséget rak mindazok vállára, akik a stratégiaalkotásért fe-
lelôsek. Hiszen éppen az egyetemeknek kell a hosszú távú és komplex 
gondolkozás mintapéldáivá válniuk. Az egyetem alapfunkcióját tekintve 
(oktatás/kutatás) nem rövid távra tervezett mûfaj. Így ha ebben a te-
kintetben nem tud példát mutatni a távlati szemléletben, aligha lehet 
hiteles az egyéb oktatási, kutatási portfóliók megalkotásakor.

A fenntarthatóság megkerülhetetlenül része a mindennapoknak, és 
a belépô diákok ezzel a gondolkodással (hittel, kétségekkel, kérdések-
kel és prekoncepciókkal) érkeznek az egyetemekre. Fontos, hogy vá-
lasztott hivatásuknak megfelelô szemszögbôl a jelenkor társadalmi, kör-
nyezeti és gazdasági problémáiról is információkat és naprakész tudást 
kaphassanak.
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