
Olimpia és környezetvédelem 

Dosek Ágoston 

Testnevelési Egyetem 



• 1972… Római Klub, „A 

növekedés határai”; + J. J.Cousteau

• Stockholmi Föld Konferencia, 

• 1987 Brundtland jelentés: (ENSZ: 

World Comission on Environment and Development)

„Közös jövőnk”  H: Láng István 

• Bolognai Magna Charta, 1988



• 1992 Rio de Janeiro,

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
FOGALMA 

1998 Kiotói egyezmény , 

132 ország 

de az USA és Ausztrália nélkül     

2002 Johannesburg  

CO²-kibocsátás pontosítások



•2009 Koppenhága 

helybenjárás

•2012 Rio +20 

•2015 Párizsi egyezmény!

USA és Kína is



• Sport és környezet 

Világkonferenciák

1995 , 1997 , 1999

Sport, kultúra, környezetvédelem

J. A. Samaranch, Schmitt Pál, 

• barátság-béke-

népi hagyományok

Útmutatás vagy képmutatás?



Mérhető tények – erkölcsi értékek

• Környezetet átalakító építkezések 

• Infrastruktúra fejlesztés

• Reklámérdekek  (fogyasztói társadalom) 

• Média megjelenés

• Utaztatás, vendéglátás 

• Rendezvényártalmak

• Ráfizetéses rendezések (befektetés?) 



Erkölcsi értékek

• a szellemi örökség 

• a sportszerű küzdelem 

• össztársadalmi figyelem

• országimázs építés 

• a támogatottság megszerzése

híres sportolók a médiában

magyar kajak válogatott, kínai kosarasok



„Agenda 21” IOC 1999
Kiket ér el az olimpiai mozgalom?

különbségek ellenére: társadalmi

gazdasági

földrajzi

klimatikus

kulturális

vallási   

• azonosságok: SPORT

a Föld   



Erkölcsi értékek

• Profi- amatőr kérdés

• Dopping 

• Környezeti szempontból: 

mértékletesség

önkorlátozás

fenntarthatóság… 



A sport és a környezetvédelem 

kulcskérdései

• 1.A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG 

MEGŐRZÉSE

• 2.AZ ÖKOSZISZTÉMÁK VÉDELME

Beltéri – épített kültéri – szabadtéri sportok

Sérülékeny elemek: növényzet, állatvilág, 

fizikai környezet: levegő, talaj, domborzat, 

víz 



A sport és a környezetvédelem 

kulcskérdései

• 3.TÁJVÉDELEM ÉS FÖLDHASZNÁLAT

termőföld, földterület, 

tartós és ideiglenes beépítés, 

használat a sport által

A TÁJ mint érték: karakter, látvány, 

esztétikai és használati 

szempontok 

Lillehammer, Szocsi  



A sport és a környezetvédelem 

kulcskérdései

• 4.KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

a levegő – víz – talaj felé, (Peking)

• 5.FORRÁS ÉS HULLADÉK 

MENEDZSMENT 

megújuló források bevonása 

nyersanyag menedzsment

– időleges humán érték – hulladék. 

MEGOLDÁS: megelőzés, többszöri használat,

szelektálás- újrahasznosítás 



A sport és a környezetvédelem 

kulcskérdései
• 6.EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

talaj, levegő, víz, élővilág 

önzőség, tájrombolás, „otthon rend van”; 

lomok és veszélyes anyagok

egészségtelen környezet (pekingi szmog) 

fertőzött területek, (rió vízei)

egészségi kockázatok: (zika vírus) 

éghajlatváltozás hatása a sportra (időpont)

terrorveszély     (Rió 85.000 biztonsági)

közbiztonság     



A sport és a környezetvédelem 

kulcskérdései

• ÁLTALÁNOS KÁROKOZÁS

• Zajártalmak, rezgések elviselése és 
ártalmai, fényhatások (reflektorfény) az 
emberen kívül más élőlények sorsára is 
hatnak. 

• 7.A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME

• „Ápolni, óvni és respektálni kell a világ 
természeti, kulturális, veleszületett és 
történelmi örökségét”



Környezetvédelmi ajánlások

• Környezeti hatástanulmány, 

• tudományos kutatások 

1. ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉG, 

NEMZETKÖZI JOGGYAKORLAT 

(EU belépés – védettségi fokozatok) 



PARTNERKAPCSOLATOK ÉS 

KONSZENZUSÉPÍTÉS 

• „A környezetvédelmi célokat:

• sportszervezők

• a helyi szervezők,

• a nem kormányzati szervezetek,

• önkormányzati és területi hatóságok

• valamint környezetvédelmi szakértők 

közös platformjaként kell felállítani.” 



AZ ESEMÉNYEK KÖRNYEZETBARÁT 

MENEDZSMENTJE

• megelőzés (a probléma elkerülése, 

helyettesítés, csökkentés és újra felhasználás

módszereivel) most sportos közegben 

• Javító intézkedésekre a sportesemény alatt és 

után is szükség van, 

(ilyenek az újrahasznosítás, megsemmisítés, 

kompenzálás) és 

a „környezet szennyezője fizet” elv alapján a 

helyreállítás.



Szabadtéri sportolásra alkalmas 

területek

• (lovas pályák, mountain bike terepek, 
olimpiai park, rekreációs és edzőhelyek,)

• „–előzzük meg a talajeróziót,

• –legyünk tekintettel a vadon élővilágára,

• –a területeket ne borítsuk aszfalttal,

• –terjesszük az ökológiai érzékenységet 
a sportolók körében 

a szemetelés elkerülésén, a szemét 
összegyűjtésén, az állat- és 
növényvilág védelmén keresztül!” 



Szabadtéri sportolásra alkalmas 

területek

• korlátozzuk az új pályák építését,  (edzések?)

• az új pályák helyét körültekintően jelöljük ki, 

• a kevés vizet felhasználó lehetőségeket 
részesítsük előnyben  (vadvízes centrum?)

• ne alkalmazzunk vegyi anyagokat 

• az érzékeny (védett) területeket kerüljük el

• a lehető legkevesebb építőanyag 
felhasználásával építsünk

• szorgalmazzuk az újrahasznosítást (lelátók)



Közlekedés, szállítás, parkolás 
• minimalizálják az energiafelhasználást 

és a környezet károsítását, 
szennyezését,

• –preferáljuk a tömegközlekedést

• kiadott jegyekkel ingyenes 
tömegközlekedés

• támogassuk a helyszínek gyalogos 
megközelítését,

• alakítsunk ki kerékpár utakat és 
parkolókat,

• a közös utazást propagáljuk

• előrelátó szervezés az autózás 
kizárására     (tele-kocsik) 



Energiaigény

• „–az energiafelhasználás csökkentése,

optimális időterv

• –megújuló energia és új technológiák 

alkalmazása 

• –a kisebb energia igényű eszközök és 

berendezések alkalmazása,”

A környezetvédelem drága!  



Szállás és ellátás

• „minimalizálni kell a veszteséget  és hulladékot,

• el kell kerülni a fölösleges építkezéseket,

Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés

• a sportesemény vízigényét a helyi vizek 

veszélyeztetése nélkül kell kielégíteni, 

• takarékoskodjunk a vízzel, gondoskodjunk a 

szennyvíz kezeléséről. 



A hulladék menedzsment

• érdeke a felhasznált anyag és csomagolás 

csökkentése, többek között az eldobható 

csomagolások és termékek visszaszorítása. 

• Fel kell készülni a megfelelő mennyiségű és 

szelektív jellegű hulladékgyűjtővel. 

• Az anyagokat el kell szállítani az 

újrafelhasználási gyűjtőkhöz. 

• A veszélyes hulladékok elkülönítésére 

helyezzünk külön hangsúlyt. 

• Kezeltessük a hulladékot szakemberekkel. 

• Csak megbízható vállalkozóval 

dolgoztassunk. 



Kiemelkedő nagy sportesemények 

menedzsmentje

• WWF    

• A sporthoz kapcsolódó tevékenységek 

környezeti hatásai 

• Ellenérdekeltek reakciói 

• Tömegek megjelenése 

• Növekvő szervezési feladat

• Szakértelem, rutin 



London 

• Pozitívumok Negatívumok 

• Terület rehabilitáció – föld átmosás Tömegek utazása, 

• Műszaki fejlesztések- újrahasznosítás koncentrált humán igények

• Megmaradt gázcsövekből stadion 
Kohósalak betonba kohósalak betonba? 

• Visszabontható stadion, Rióban újra mesterséges kajak slalom pálya

• Velodrom: természetes világítás – szellőzés

• Két szint – két hőfok

• Médiaközpont 

• Új lakónegyed 

• Víztakarékosság mesterséges kajak slalom pálya

• Ipari vizek öntözésre, öblítésre

• Medencék takarása (párolgás 0) 

• Közlekedés fejlesztés 

• Ingyenes közösségi közlekedés a belépőkkel    közlekedési anomáliák, 
késések

• Stadiontól az utcáig – gyalog 

• Elektromos taxik Taxis csőd



London
• Gyalogos utca: lépésenergia hasznosítás

• Újra-gumi 

• Vadvédelem: tarajos gőte, béke kilakoltatás

• Zajvédelem zajártalom madarak, kutyák

• Tűzijáték, 

• rendezvényártalmak

• Energia: szél, nap, bio a „naptorony” nem 
épült meg 

• Led világítás (Rió: napelemes torony 
elmaradt) 

• Hulladékkezelés

• pet-palackok pet-palackok 

• Média-haszon média – kár 

• Rossz logo 

• –Érmek hulladék fémből „Dow”  mint támogató vegyi 
(1984 Bhopal India, mérgező gáz)

• A fáklya nem vált be 
(Ramadámra időzítés) 

• Terror veszély

• Levegő: pollenellenőrzés 
Korrupció az odaítélésnél, 

• Antik: Coca-cola, Mc Donalds, 
Dow





AGENDA 2020

• Város - városok  

• Meghívás a  „pályázatra”

• Meglévő és ideiglenes helyszínek

• Külső helyszínek is (nincs határ)

• Költségcsökkentés, fenntarthatóság

• Nyilvánosság

• Létszámkorlátok  (10.500 + 5000 fő) 



AGENDA 2020

• Esemény (nem sport) orientált program

• Nemi egyenlőség   (50-50 %) 

• Tiszta verseny

• Megkülönböztetés nélküliség

• NOB nyit a civil szféra felé egyben a 

kormányzati szervek felé is

• emeli az együttműködést a sportági 

szövetségekkel 



AGENDA 2020

• NOB és UNESCO    - nevelés
• Ifjúsági olimpia

• Sport és kultúra ötvözése   (3. láb?) 

• Jó irányítás „good governance” 

• etikai kódex

• Saját működés átláthatósága 


