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Bevezető, indoklás

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket."

Az emberiség az egész bolygóra kiterjedő gondokkal, ellentmondásokkal terhelve lépte át a XXI. század küszöbét. Végletesen szélsőségessé váltak a társadalmi egyenlőtlenségek, a környezet minősége erőteljes romlásnak indult, és a környezeti rendszerek visszahatásaként megismerhettük az éghajlatváltozást. Az évezred első évtizedének vége felé újra szembe kellett néznie a világnak a gazdasági hanyatlás tényével, miközben állandósulni látszik az a fenyegetés, hogy az anyagi jólétünket biztosító fosszilis erőforrások, valamint a víz, a termőföld, és a biológiai alapok szűkössé válnak. Egyre nő a jövedelmi különbség a gazdag és a szegény országok, illetve emberek között. A jövedelmek stagnálása már a fejlett világ középosztályát is érinti. Az ökológiai kapacitások túl használata törvényszerűen a Föld eltartó képességének csökkenéséhez, az életet fenntartó és megújító ökológiai rendszerek teljesítményének korlátozásához és csökkenéséhez vezet. A környezet degradációja mellett tanúi lehetünk az erőforrások fogyatkozásának. Figyelembe véve a környezetet ért eddigi károsodásokat, a helyettesítéshez szükséges időtartamot, az éghajlatváltozás jelentette egyre komolyabb fenyegetést, cselekvésre van szükség.

A környezet és a fejlődés kérdéseit nem lehet egymástól elválasztva kezelni, hiszen a környezet, sőt a társadalom sorsának alakulása is attól függ, mennyire előrelátó fejlesztési döntéseket hozunk. Döntéseinkkel, életvitelünkkel a jövő generációnak tartozunk elszámolással, ezért úgy kell élnünk, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek is elegendő forrást hagyjunk szükségleteik kielégítésére.

A környezetvédelem és a fenntarthatóság megvalósításában az Európai Unió is egyre fontosabb szerepet játszik: Környezetvédelmi Akcióprogramjai, a 2006-ban Göteborgban elfogadott Fenntartható Fejlődési Stratégia, valamint a Lisszaboni Stratégia egyértelműen a rendezőelv rangjára emelte a fenntarthatóság koncepcióját. A lisszaboni dokumentum kimondja: a fenntartható fejlődést csak strukturális reformokkal lehet megvalósítani. Ezek a reformok a teljes paradigmaváltást jelentik: az eddigi, növekedéselvű modell után az evolúciós értelmezésű, kibontakozást, kiteljesedést jelentő fejlődésmodellt kell megvalósítani. A növekedés véges, de a valódi fejlődés végtelen, ezért fenntartható.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Szenátusa a fentieket felismerve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) rendelkezései alapján, összhangban a nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás, a társadalmi igazságosság és tartamosság, valamint a társadalmi felelősségvállalás elveivel a következő stratégiát (a továbbiakban: Stratégia) alkotja


A felsőoktatási intézmények feladatai a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan

A nemzetközi folyamatok és európai uniós tagságunk kötelezte a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy 2007-ben elfogadja a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiát (a továbbiakban: NFFS). Az NFFS hosszú távú keretstratégiai jellegű dokumentum, mely szerint „A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve hatásaik jelentős részben ellentétesek a fenntartható fejlődés követelményeivel. E trendek ismeretében elkerülhetetlen egy olyan fejlődési pályára való áttérés, amely hosszú távon biztosítja a társadalmak és köztük a magyar társadalom fenntartható fejlődését."

Az NFFS a fenntartható fejlődés fogalmát tágan határozza meg: „A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, amely nem szűkíthető le az anyagi jólétre, hanem magában foglalja a környezet minőségét, a demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erőforrásokhoz, a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést, a teljes testi, lelki egészséget, a szabadidőt, a biztonságot. A társadalmi jólét a környezetminőség és a társadalmat alkotók életminőségének együttes megnyilvánulása. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel és a társadalmi igazságossággal, esélyegyenlőséggel."

Az NFFS által meghatározott feladatok közül a következőket kell kiemelni a felsőoktatási intézmények esetében:

	A tudományos kutatás erősítésével, és a kutatási eredmények elérhetővé tételével a fenntarthatóságról, az azt veszélyeztető folyamatokról és a szükséges értékváltásról való tudásbázisunkat – a fenntarthatóbb értékrend és attitűd terjesztésével együtt növelni kell.


	Az oktatás tartalmában és formáiban hangsúlyosabban kell megjeleníteni a fenntarthatósági témákat és értékeket. Az új ismeretek befogadása és a változó társadalmi és gazdasági viszonyok közötti eligazodás érdekében a fenntarthatóságnak alapkövetelménnyé kell válnia.


	El kell érni, hogy a holisztikus és gyakorlat-orientált oktatás gyorsabban terjedjen és a napi gyakorlatba beépüljön (az analitikus ismereteken, a tantárgyakra bontó tudásanyagon nyugvó iskolarendszer kevéssé alkalmas a rendszerszemléletű társadalom felnevelésére).


	Támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek a tanulás formális és informális tevékenységeit, és az élethosszig tartó tanulást ösztönzik.


	A termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos attitűdök megváltoztatása érdekében a kultúra- és tudásintenzív fogyasztást kell bátorítani.


	El kell fogadni és fogadtatni azt, hogy a fenntarthatóság nem érhető el az anyagi fogyasztás csökkentése nélkül. A fogyasztási szokásokat nem lehet elválasztani a lakosság általános kulturális helyzetétől és az oktatás színvonalától. A kulturális javak iránti magasabb kereslet csökkentheti a dologi jólét hajszolását a lakosság körében, ami egyúttal a környezet terhelésének csökkentését is jelenti. Általánosan elfogadott az oktatás, a tudatosság növelésének kedvező szerepe a legfiatalabb életkortól kezdődően.


Hangsúlyozni kell, hogy a felsőoktatási intézményeknek kiemelt szerepük van a jövő nemzedék fenntarthatóság szellemében történő nevelésében. A kulturális és művészeti értékeken keresztül a globális, és az ökológiai tudatosság és felelősség hatékonyan képviselhető és átadható. A végzett hallgatók ismertté és elismertté válása lehetőséget nyújt a személyes példamutatásra. Később döntéshozó pozíciókba kerülhetnek, ahol alkalmuk nyílik a folyamatok kedvezőbb irányba történő elmozdítására. Példamutató szerepe van az értelmiségnek a tudatos, felelős értékrend és életforma elterjesztésében, megvalósításában.

Az NFFS értelmében szükséges, hogy a jövő nemzedékének szakmailag megalapozott, megfelelően előkészített környezettudatos nevelése a családban és az oktatás valamennyi területén nagyobb teret kapjon. 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) tevékenységét a következő, a tudásbázisra vonatkozó legfontosabb cselekvési területek befolyásolják:

	a tudományos eredmények és a társadalmi tudás közötti kapcsolat;


	a fenntarthatóság oktatása, mint alapkövetelmény; 


	holisztikus és gyakorlat-orientált oktatás; 


	globális oktatás; 


	a tanulás formális és informális ösztönzése;


	általános műveltség és felelős állampolgári magatartás;


	termelési és fogyasztási attitűdök megváltoztatása; 


	fogyasztóvédelem erősítése;


	társadalmi párbeszéd a fenntarthatóságról.


Tekintettel arra, hogy az NFFS számos eleme szoros és elválaszthatatlan kapcsolatban van az Egyetem mindennapi életével, az oktatók, dolgozók, a növendékek és hallgatók személyes tudatosságával, jelen Stratégiát alapvetően meghatározza az NFFS prioritási és cselekvési struktúrája.

Összhangban az NFFS elveivel az Ftv. a felsőoktatási intézmények számára követelményként határozza meg, hogy feladatait a fenntartható fejlődés szempontjainak szem előtt tartásával, a gazdasági, társadalmi és a környezeti fenntarthatóság egyidejű javításával lássa el. Az Ftv. 2. § (1) bekezdés c) pontja megerősíti, hogy cél az intézmények „programjaiban és működésében a fenntartható fejlődés biztosítása, az egészségtudatos, környezettudatos szemlélet és értékek közvetítése".


Stratégiaalkotás

Az Egyetem fenntartható stratégiai célrendszerét alapvetően az határozza meg, hogy művészképzést folytató felsőoktatási intézményként a fenntartható fejlődés kialakításában való részvétele kétirányú: egyrészt a hallgatók, oktatók és alkalmazottak irányába közvetít olyan szolgáltatásokat, változtatásokat, melyek együttesen szolgálják a fenntarthatóság irányába ható szemléletmód kialakítását, valamint annak formálását (belső közvetítő szerep). Másrészt az intézménynek a fenntarthatóság megvalósítása szempontjából kiemelt és egyedülálló szerep jut: az egyes alkotások sugallta impressziók személyiségformáló hatása döntő jelentőségű, a művészet ugyanis soha nem öncélú, önmagáért való, hanem egy sajátos eszköz, melynek révén egyes talentummal megáldott emberek alkotásaikkal másokban érzéseket generálhatnak, befolyásolhatják gondolkodásmódjukat, világképüket, így a mindennapi élethez való hozzáállásukat, tevékenységüket (külső közvetítő szerep). V.ö.: Dr. Török Béla: Fenntartható fejlődés a felsőoktatásban – Szakmai anyag (Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány, 2007)

A kétirányú közvetítő szerepre építve az Egyetem egy olyan stratégia kialakítására törekszik, amelynek eredményeként az ökológiai és globális tudatosság eszméjének művészeti kifejezésén keresztül a fenntarthatóság irányába ható, a jelenleginél jobb és hatékonyabb működés alakulhat ki. Az alkalmazott eszközök segítségével a komplex művészeti élmény olyan szinergiák teremtésére alkalmas, amelyek hatása felbecsülhetetlen, az Egyetem nemzetközi színvonala pedig biztosíték arra, hogy a korszerű értékek megfelelő szinten kerüljenek interpretálásra a globálissá fejlődő színpadon. A nyelvi, etnikai és vallási korlátok nélküli univerzális művészet kiváltságos helyzetben van, ezért felelőssége is nagy: a művészi kreativitás korlátlan és mentes az aktuális politikai ideológiáktól, ezért talán a legkisebb konfliktusok árán képes megvalósítani és kifejezni az új paradigma értékeit.

Az Egyetem működésének sajátosságát adó sajátos képzési célok és struktúra miatt a fenntarthatóság értékrendje az intézmény infrastrukturális működésében és az általa közvetített művészi üzenet szellemiségében nyilvánulhat meg. Az oktatás tartalma csak részben teszi lehetővé a fenntartható fejlődés értékrendjének elsajátítását, erre elsősorban a tanórákon kívüli alkalmi programok, kiállítások és a tanári továbbképzések nyújtanak lehetőséget.

Az Egyetem jelenlegi helyzete

Az Egyetemen - intézményen belül - kiemelkedő jelentősége van a belső hatékonyságnak, elsősorban a szervezetfejlesztésnek, amely eredménye multiplikátor jelleggel valamennyi más stratégiaelemre is kihatással van. 

Az Egyetem oktatási programja keretében létrejövő rendkívül hatásos programok és látványok a fenntarthatóság szellemiségét attraktív és hatékony módon közvetítik és a művészet katartikus élményein keresztül képesek akár áttörést is megvalósítani. Az intézményben magas színvonalon folyó oktatás miatt ezért kizárt a sablonos megoldások elfogadása. A fenntarthatóság szellemisége ennek alapján az intézmény egészére, a működés teljes folyamatára kihat az alábbiak szerint. 

Az oktatás és képzési struktúra területén a közelmúltban a fenntarthatóság irányába ható közismereti tárgyak kerültek bevezetésre (szociológia, pszichológia, kultúrtörténet, jogi ismeretek), melyek valamennyi szak hallgatói számára nyitottak, erősítve a szakok közötti és azon átívelő megközelítést, együttműködést. A képzési struktúrában a kötelezően teljesítendő kreditek körülbelül 7 százaléka szabadon választható tárgyak teljesítésével realizálható, mely szintén a szakok közötti átjárhatóságot erősíti. Valamennyi szakra jellemző, hogy célul tűzi ki és erősíti az élhető jövő kialakításához szükséges általános értelmiségi és szakmaspecifikus kompetenciák fejlesztését, a hallgatókban ugyanis már a tanulmányaik kezdetétől fogva kialakul a felelősségvállalás, mérlegelés, személyes elköteleződés tekintettel arra, hogy a tanulmányok folytatása során elkészült művek kiállítások útján eljutnak a nagyközönséghez. Az intézményben folyó képzés elitképzés, de nem gazdasági értelemben véve. Ezt támasztják alá az intézményi felvételi adatok, melyek alapján a felvett hallgatók között igazoltan nagy az aránya a hátrányos helyzetű (árva, félárva, nagycsaládos, önfenntartó) hallgatóknak, akik műalkotásaikkal fokozott és különös érzékenységgel közvetítik és erősítik azt az attitűdöt, amely a fenntarthatóság lényegét képező társadalmi érzékenység, összefogás, az esélyegyenlőség szerepét erősíti.

Az Egyetem a kutatás-fejlesztés, innováció stratégiájának kialakításánál arra törekszik, hogy hosszútávon életképes, önfenntartó programokat indítson be. Ennek keretében olyan területekre kíván fókuszálni, amelyek továbbfejlesztési lehetőségei illeszkednek ehhez az irányvonalhoz. Vállalati partnerei közül előnyt élveznek azok, amelyek magyarországi székhelyűek, és/vagy a fejlesztéstől a gyártásig helyi erőforrásokat, munkaerőt és kutatási kapacitást használnak (pl. a Leonar3Do eszközt fejlesztő 3DforAll Kft.-vel való több évre visszanyúló eredményes együttműködés, mivel a cég saját megfogalmazott céljai között szerepel, hogy a gyártást és a fejlesztést teljes egészében Magyarországon kívánják tartani).

Az oktatási és kutatási kapacitások fejlesztése a gazdasági vezetés hangsúlyos ajánlásainak figyelembevételével történik: a fejlesztési projekteknek mindenképpen tartalmazniuk kell a kapacitás hosszú távú fenntartásához szükséges stratégiát is, és a lehetőségekhez képest önfenntartónak kell lenniük.

Az Egyetem, mint szolgáltató szervezet információ-, kapcsolatépítő-, kommunikációs-, kulturális és rekreációs szolgáltatásokkal mozdítja elő a fenntarthatóság irányába haladást. A hagyományos szolgáltatások (pl. könyvtár) mellett, illetve azok fejlesztéseként ingyenes hozzáférést biztosít különböző elektronikus információforrásokhoz (pl. pályázati forrásból létrehozott on-line adatbázisok), valamint jövőbeli célkitűzései között szerepel az intézményi kereteket átlépő információszolgáltató rendszerek kiépítése, bővítése, továbbfejlesztése (pl. diplomás pályakövetési rendszer; Alumni rendszer). Az oktatók, kutatók, hallgatók testi és lelki felfrissülését kiállításokkal, kulturális rendezvényekkel, sport-üdülési és rekreációt lehetővé tevő programokkal segíti elő (pl. évente 25-40 nyilvános kiállítás; kollégiumi konditerem felújítása; üdülési lehetőség a intézményi dolgozóknak a Tihanyi Művésztelepen). A társadalmi közeggel való élő kapcsolat kialakítását, erősítését szolgálják a nyilvános, bárki által megtekinthető kiállítások, valamint az előzetes bejelentkezéshez kötött, szervezett intézményi tárlatvezetések.

Az infrastruktúra kialakítása, megújítása, valamint a működtetés során felhasznált erőforrások, terhelések racionalizálása, optimalizálása az intézmény célkitűzései között szerepel, továbbá a szükségessé váló felújításokat, beszerzéseket a rendelkezésre álló anyagi források által szabott keretek között, a mindenkor a lehetséges környezeti és társadalmi hatások mérlegelésével végzi el. Ennek keretében az Egyetem az elhasználódott eszközök pótlása, valamint az új eszközök beszerzése során korszerű, multifunkcionális, nagyteljesítményű gépek beszerzésére törekszik (pl. nyomtató, fénymásoló, scanner, fax egy gépben), ezáltal kevesebb géppel oldhatóak meg a felmerülő feladatok, továbbá a hely megtakarítása mellett a járulékos költségek (üzembe helyezés, installálás, javítás, karbantartás) terén is megtakarítás érhető el. A közelmúltban sor került az egészségre káros anyagok radikális lecsökkentésére. A Grafika Tanszék szitanyomó műhelyében jelenleg már csak vizes bázisú festékek és anyagok kerülnek alkalmazásra. A közelmúltban a fenntarthatóság jegyében valósult meg a kollégiumi informatikai labor kiépítése, korszerű eszközparkkal való felszerelése. Az Egyetem törekszik használatban lévő helyiségei többfunkciós kihasználására (pl. a műtermet a hallgatók év végén kifestik és kiállító teremmé alakítják át).

Az Egyetem a környezettudatos életre nevelés elkötelezett híveként támogatja a „zöld közlekedést”, ennek keretében korszerű kerékpártárolók kerültek elhelyezésre az Andrássy úton található főépület-együttes előtt, mely zömében a hallgatóknak és az alkalmazottaknak köszönhetően maximális kihasználtsággal működik. Az Egyetem „zöld közlekedés” irányába ható attitűdje alapján a „Bringázz a városért” programban elismerő címben részesült. Az energiatakarékosság-, és racionalizáció jegyében valósult meg az epreskerti telephely gázfűtés-rendszerének teljes körű rekonstrukciója.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úton található főépület-együttese világörökségi védelmet élvező épületállomány, az Egyetem ezért kiemelt feladatának tekinti az egyre szükségesebbé váló épületrekonstrukció során az épített és természetes környezet védelmének szem előtt tartását.



Jövőkép a fenntarthatóság jegyében


A Magyar Képzőművészeti Egyetem fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jövőbeli, stratégiai célkitűzései:

	A főépület-együttes teljes körű akadálymentesítése a mozgássérültek bejutása érdekében, elektrohidraulikus személyfelvonó elkészítése.


	A főépület-együttes elektromos hálózatának felújítása pályázati forrásból, a meglévő világítótestek energiatakarékos változatra cserélése.


	Az esetlegesen kialakítandó új termek, helyiségek létesítésénél a többfunkciós felhasználásra törekvés (pl. oktatás; konferenciaterem).


	A kollégium és a menza kialakításánál arra való törekvés, hogy ezek a helyiségek inaktív időszakokban vendéglátási, turisztikai célokra is felhasználhatóak legyenek.


	A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének kiépítése.


	A környezeti- és egészségtudatos szemlélet formálása a társadalomismereti, szociológiai, pszichológiai vonatkozású szegmensek tananyagba való beépítésével.


	Az Egyetem kezelésében lévő épített és természeti értékek megőrzése.


	Az egyetem vezetésének törekednie kell a közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások során, hogy az egyre kedvezőtlenebb (energia és egyéb) díjakat ellensúlyozza.


	Az Egyetem tervei között szerepel olyan kiállítások szervezése, amelyek a fenntarthatóság irányába ható szemléletet, életvitelt közvetítenek, illetve ebbe az irányba befolyásolják a hallgatók, alkalmazottak és külső érdeklődők értékrendjét.


	Pályázati terveink között szerepel: a zajkibocsátás-és terhelés csökkentése érdekében a hangszigetelés megvalósítása a Szobrász Tanszéken; a gyakorlati képzés során keletkező veszélyes hulladék tárolása és/vagy megsemmisítése ellenőrzött és biztonságos módon.


Záró rendelkezések

Jelen Stratégiát a Szenátus [__] számú határozatával fogadta el és hagyta jóvá azzal, hogy a Stratégia 2012. [___] [___] napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május 31.
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